
Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry 10.02.2022

VUOSIKERTOMUS 2021

Yleistä

Koronapandemia rajoitti voimakkaasti toimintamahdollisuuksia vuonna 2021. Mitään 
yleisötapahtumia ei voitu järjestää, ja osa yhdistyksen hallituksen kokouksista jouduttiin 
pitämään etäkokouksina. Keskeinen toimintapaikkamme,  Kinaporin seniorikeskus, oli 
suljettuna koko alkuvuoden. 

Toiminnan tarkoitus

Järjestön tarkoituksena on toimia ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja 
yhteiskunnallisen arvostuksen kohottamiseksi sekä pitää yllä yhteistoimintaa alueensa 
eläkeläisyhdistysten kanssa.

Jäsenet

Järjestöön kuuluvat jäseninä seuraavat rekisteröidyt yhdistykset:

 Eläkeliiton Helsingin piiri ry

 Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry

 Eläkkeensaajien Keskusliiton Helsingin piiri ry

 Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry

 Helsingin Kristilliset Eläkeläiset ry

 Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry

 Helsingin senioriopettajat ry

 Samrådet i SPF Helsingfors rf

Hallitus vuonna 2021

Puheenjohtaja Mirja Arajärvi

Varapuheenjohtaja Raija Hukkamäki

Hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet

 Risto Airikkala / Inkeri Kangas

 Eija Loukoila / Riitta Kainulainen

 Markku Palmu / Matti Kaskenaho

 Pirjo Venäläinen / Olavi Nieminen 



 Pekka Heinäharju / Erkki Paavilainen

 Anita Vihervaara / Simo-Pekka Hämäläinen

 Iiri Heinilä / Martti Mäntymaa

 Erik Wallin / Anneli Schönberg

Hallituksen sihteerinä toimi Sirpa Saukko, taloudenhoitajana Kirsi Ervola ja tiedottajana 
Iris Tapanen.  Hallituksen kokouksia valmisteli työvaliokunta, johon kuuluivat  Mirja 
Arajärvi, Raija Hukkamäki, Risto Airikkala ja Iiri Heinilä. 

Hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana  8  kertaa, näistä kaksi oli etäkokouksia ja yksi 
sähköpostikokous.  Kaksi kokousta pidettiin Kinaporin seniorikeskuksessa, kaksi 
Hermannin kerholla, Hämeentie 67, ja yksi kokous Hermannin diakoniatalossa.  
Työvaliokunta kokoontui kaksi kertaa Kinaporin seniorikeskuksessa ja kolme kertaa 
Hermannin kerholla.                

Hallituksen kokouskutsut ja kokousasiakirjat lähetettiin sähköpostilla.

Sääntömääräiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin etäkokouksena 21.04.2021 ja syyskokous 17.11.2021 
Kinaporin seniorikeskuksessa. Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Lisäksi 
syyskokouksessa olivat vieraina Helsingin vanhusneuvoston puheenjohtaja Auni-Marja 
Vilavaara ja sihteeri Outi Paulig, joiden kanssa keskusteltiin yhteistyömahdollisuuksista ja 
ikäihmisten palveluista Helsingissä. 

Yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa

HEJ ry jakoi Helsingin sote-lautakunnalta saamansa 55 000 euron avustuksen viiden 
hakijajärjestön kanssa ja raportoi kaupungille vuoden 2020 avustuksen käytöstä sekä haki 
avustusta vuodelle 2022 yhdessä kuuden jäsenjärjestön kanssa. Koronapandemiasta 
aiheutuvien toimintarajoitusten vuoksi osa vuodelle 2021 myönnettyä avustusta voi siirtyä
vuodelle 2022, mihin kaupunki on antanut luvan.  

HEJ ry vetosi kirjeellä 15.02. kaupunginhallitukseen ja keskusvaalilautakuntaan, jotta 
kotiäänestys voitaisiin järjestää kuntavaaleissa mahdollisimman joustavasti. 

Puheenjohtaja osallistui kaupungin järjestämään yhdenvertaisuuswebinaariin 02.03. ja 
mainitsi ikäihmisten yhdenvertaisuuden kannalta ongelmaksi palvelujen 
digitalisoitumisen, jos ei ole vaihtoehtoja, sekä julkisen liikenteen hinnat.

Projektikoordinaattori Elisa Kaaja osallistui hallituksen kokoukseen 10.06., esitteli 
ikäihmisten liikuntakampanjaa ”Anna arjen liikuttaa” ja jakoi sen esitteitä. 

Helsingin kansallinen senioripiiri lähetti HEJ ry:lle aloitteen ikäihmisten hyvinvointia 
edistävistä palveluista, mm. sporttiranneke ja ikäneuvola. HEJ ry lähetti aloitteen 
puoltolauseen kera sote- ja kuva-toimialojen apulaispormestareille sekä 



vanhusneuvostolle. Apulaispormestari Sazonov vastasi, että kehitetään erityisesti 
digitaalisia palveluja sekä integroituja palvelupolkuja. 

HEJ ry selvitti jäsenistönsä kokemuksia kaupungin terveysasemista. Raportti toimitettiin 
toimialajohtaja Jolkkoselle ja sote-lautakunnalle. 

Kaupungin Oma stadi -äänestyksessä HEJ ry:n hallituksen jäseniltä oli kaksi hanke-
ehdotusta, jotka valitettavasti eivät päässeet toteutettavien joukkoon.                

Hallitus osallistui vanhusneuvoston järjestämään verkostotapaamiseen 15.12. yhdessä 
eläkeläis- ja vammaisjärjestöjen kanssa.  

Yhteistyö HSL:n kanssa

Julkinen liikenne on ikäihmisille tärkeä palvelu. Yhteistyössä HSL:n kanssa 
pääkysymyksinä ovat olleet lippujen hinnat ja matkakorttien säilyttäminen 
mobiilimaksamisen rinnalla sekä palvelupisteet asiakkaille. 

Puheenjohtaja lähetti yhdenvertaisuusvaltuutetulle ilmoituksen siitä, että HSL markkinoi 
kausilippua mobiililippuna puoleen hintaan siitä, mitä se maksaa matkakortilla.  
Vastauksessa todettiin, että tämä on yhdenvertaisuuslain vastaista ja että HSL:ään ollaan 
tästä yhteydessä. 

Hankejohtaja Sami Kaipiainen esitteli HSL:n lippu-uudistusta hallituksen kokouksessa 
14.9.2021. Keskustelussa haluttiin säilyttää nykyiset maksutavat, koska mobiililaitteella 
maksaminen voi olla hankalaa, ja kaikilla ei ole mobiililaitteita. Maksumenettelyn pitää 
myös tunnistaa erilaiset alennukset. 

Yhdistys julkaisi Helsingin Sanomien mielipidepalstalla kirjoitukset matkakorttien 
lataamisesta kirjastoissa sekä matkakorttien säilyttämisen puolesta.

Yhdistys järjesti tapaamisen HSL:n hallituksen helsinkiläisten jäsenten kanssa 25.11.  
Töölön palvelukeskuksessa.  Saimme vakuutuksen, että matkakortti aiotaan säilyttää. 
HSL:n edustajat arvelivat myös, että rollaattorin käyttäjille voidaan myöntää maksuttomat 
matkat.  Lippujen hintojen HSL:n edustajat totesivat riippuvan siitä, kuinka paljon kunnat 
subventoivat lipunhintoja.    

Muu toiminta

HEJ ry valmisteli pankkipalveluja käsittelevää tiedotus- ja keskustelutapahtumaa. 
Valmistelusta vastasi Markku Palmu. Tapahtuma jouduttiin koronarajoitusten vuoksi 
siirtämään seuraavalle vuodelle. 

Viestintä 

HEJ ry:llä on kotisivut osoitteessa helsinginelakelaisjarjestothej.yhdistysavain.fi. 
Kotisivujen päivityksestä vastasi  Iris Tapanen.

Kotisivujen kautta ikäihmisiä on rohkaistu ottamaan koronarokotteet, käymään 
äänestämässä kuntavaaleissa  ja osallistumaan Oma stadi -äänestykseen. 



Talous

HEJ ja viisi sen jäsenjärjestöä olivat yhdessä hakeneet kaupungin sote-virastolta toiminta-
avustusta vuodelle 2021.  Kaupungilta saatu avustus 55 000€ jaettiin sovitusti HEJ ry:n ja 
hakijayhdistysten käyttöön.  Jakoperusteena käytettiin järjestöjen ilmoittamia jäsenmääriä. 

Sote-toimialan talouspäällikkö Armi Vaden osallistui hallituksen etäkokoukseen 19.5., 
missä selvitti avustuksen käytön ja raportoinnin periaatteita.  

Yhdistys keräsi vuonna 2020 avustusta saaneilta jäsenyhdistyksiltä selvitykset avustuksen 
käytöstä ja lähetti nämä sekä oman selvityksensä kaupungille sekä haki vuodelle 2022 
avustusta kuuden jäsenjärjestön kanssa yhteensä  89 840 euroa. Sote-lautakunta myönsi 
avustusta 62 000 euroa vuodelle 2022.

Jäsenjärjestöt suorittivat HEJ ry:lle 50 euron vuotuista jäsenmaksua


