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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry on kahdeksan eläkeläisjärjestön paikallisjärjestöjen
muodostama yhdistys, jonka tehtävänä on hankkia ja välittää tietoa eläkepoliittisista
kysymyksistä, tehdä esityksiä ja aloitteita eläkeläisiä koskevista asioista sekä järjestää
näihin liittyviä tilaisuuksia yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Tärkeitä asioita ovat mm.
sosiaali- ja terveyspalvelut, asuminen, HSL:n palvelut sekä pankkipalvelut.
Yhdistykseen kuuluvat seuraavat jäsenjärjestöt: Eläkeliiton Helsingin piiri ry, Eläkeläisten
Helsingin Aluejärjestö ry, Eläkkeensaajien Keskusliiton Helsingin piiri ry, Helsingin
kansallinen senioripiiri ry, Helsingin Senioriopettajat ry, Helsingin Kristilliset Eläkeläiset ry,
Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry ja Samrådet i SPF Helsingfors rf.
Nämä järjestävät jäsenistölleen ja alueidensa ikäihmisille monipuolista liikunta-, kulttuuri-,
kerho-, retkeily-, matkailu- ym. toimintaa, jonka tavoitteena on ikäihmisten terveyden ja
hyvinvoinnin ylläpito ja yhteisöllisyyden edistäminen. HEJ on hakenut yhdessä kuuden
jäsenjärjestön kanssa kaupungin avustusta tähän toimintaan.
Vuonna 2022 HEJ:n ja sen jäsenjärjestöjen toiminta pyritään elvyttämään takaisin
koronapandemian aiheuttamien esteiden poistuessa.
Hallitus
Hallituksen muodostavat syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
sekä 6 -10 muuta varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallitus
valitsee keskuudestaan viisijäsenisen työvaliokunnan asioiden valmistelua varten.
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun ja syyskokous marraskuun loppuun
mennessä. Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisäksi järjestetään mikäli
mahdollista alustuksia ja keskusteluja ajankohtaisista aiheista. Kokoukset pidetään
pääsääntöisesti Kinaporin seniorikeskuksessa tai Hermannin kerholla tai tarvittaessa
etäkokouksena.
Yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa
Yhteistyötä Helsingin kaupungin päätöksentekijöiden ja virkahenkilöiden kanssa jatketaan
ja kehitetään. Yhteistyö on entistäkin tärkeämpää ikäihmisten määrän kasvaessa. Tehdään
kaupungin toimialoille ja lautakunnille aloitteita ikäihmisille tärkeistä asioista ja seurataan
etenkin sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävyyttä, saatavuutta ja laatua sekä toteutumista.
Osallistutaan Stadin ikäohjelman uudistamiseen ja seurataan sen toimeenpanoa.

HEJ toimii läheisessä yhteistyössä Helsingin vanhusneuvoston kanssa. Järjestetään
yhdessä avoimia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään mm. ikäihmisten
pankkipalveluja, asumista ja julkista liikennettä. Kannustetaan jäsenjärjestöjä
osallistumaan vanhusneuvoston järjestämiin tilaisuuksiin.
HEJ ja sen jäsenjärjestöt toimivat paljon kaupungin seniorikeskusten yhteydessä ja
tukevat niiden vapaaehtoistoimintaa.
Yhdessä kaupungin kulttuuri- ja liikuntatoimialan kanssa järjestetään kulttuurikävely
sekä mahdollisesti muita kulttuuri- ja liikuntatapahtumia.
Yhteistyö HSL:n kanssa
HSL:n kanssa neuvotellaan seniorialennuksen saamiseksi kaikkiin lippulajeihin.
Maksujärjestelyjen osalta vaadimme, että mobiilimaksaminen ei saa olla ainoa tai
voimakkaasti priorisoitu maksutapa vaan matkakortit pitää säilyttää.
Muu yhteistyö
Käynnistetään uudelleen yhteistyö Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta Uusimaa PENK
ry:n kanssa.
Viestintä
Yhdistyksellä on kotisivut osoitteessa helsinginelakelaisjarjestothej.yhdistysavain.fi/.
Yhteys jäsenjärjestöihin hoidetaan pääsääntöisesti sähköpostilla tai verkkoviestinnällä.
Talous
HEJ ry hakee toiminta-avustusta kaupungilta yhdessä niiden jäsenjärjestöjen kanssa, jotka
valtuuttavat HEJ ry:n sitä hakemaan, ja raportoi avustuksen käytöstä yhteistyössä
jäsenjärjestöjen kanssa.
Jäsenjärjestöiltään HEJ ry perii jäsenmaksua.

