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Yksinäisiä sadointuhansin – voimmeko vaikuttaa tähän?
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Majoitu kesällä hostelleissa – käytä jäsen etuasi! 
Muistathan, että jäse-
nyytesi jossain EKL-yh-
distyksessä oikeuttaa 
10 %:n alennukseen, 
kun majoitut missä 
tahansa Suomen Hos-
tellijärjestön hostellis-
sa. Kaikissa hostelleissa 
on jotain omaperäistä 
ja uniikkia!

Hostelleissa yöpymällä voi 
matkalle suunnitella muuta-
kin ohjelmaa, sillä hostellit 
ovat yleisesti myös edulli-
sempia majoitusvaihtoehto-
ja. Suomessa on paljon ainut-
laatuisia ja ihastuttavia hos-
tellihelmiä. Kaikissa hostel-
leissa on jotain omaperäistä 
ja uniikkia. 

Hostel Suomenlinna 
Helsinki

Hostel Suomenlinna sijait-
see saaristoluonnon helmas-
sa, Unescon maailmanperin-
tökohteessa vartin lauttamat-
kan päässä kaupungin huli-
nasta. Suomenlinna on histo-
riallinen merilinnoitus se-
kä suosittu retkikohde. Saa-

relta löydät useita ravintoloi-
ta, museoita ja muita palve-
luita ympäri vuoden. 

Hostellin tilat ovat siistit 
ja viihtyisät. Ne sopivat niin 
uusia tuttavuuksia etsiville 
r e p p u m a t k a i l i j o i l l e  
kuin perheille, pariskunnille 
ja ystävyksille. Hostel Suo-
menlinnalle on myönnetty 
Luonto Liiton ekosertifikaat-
ti, ja he huolehtivat esimer-
killisesti ympäristöstä valin-
noillaan ja toimintatavoil-
laan. 

Kartano Hostel 
Kokemäki

Kartano Hostel on kodin-
omainen majoitusvaihtoehto 
Anttilan Tilalla Kokemäellä, 
Satakunnassa. Hostel tarjoaa 
aamiaismajoitusta ympäri 
vuoden tilan päärakennuk-
sessa. Rakennuksen vanhin 
osa on rakennettu jo vuonna 
1790. Pitkä historia onkin mo-
nin paikoin aistittavissa pie-
nistä yksityiskohdista sekä 
Anttilan Tilan kotimuseosta. 

Anttilan Tilalta löydät li-
säksi Suomen pienimmän li-
monaditehtaan ja mehuase-
man, jossa voi syksyllä puris-
taa mehuja kesän ihanista 
omenoista ja marjoista. 

Kartano Hostel Kokemäki. Kuva: Timo Ronkkonen.

Hostel Suomenlinnan 2 h huone.

Tilastokeskus julkaisi 
24.5. tuoreimman elin-
olotilastonsa. Se kuvaa 

kotitalousväestön elinolo-
suhteita eri näkökulmista, 
kuten köyhyys- tai syrjäyty-
misriskiä, koettua hyvin-
vointia ja toimeentuloa sekä 
terveyttä ja asumista väes-
töryhmittäin Suomessa. 

Tietoja kerätään vuosit-
tain tulo- ja elinolotutki-
muksella, jonka pohjalta 
tuotetaan myös tulonjakoti-
laston otospohjaiset tiedot 
sekä Suomen tiedot Euros-
tatin EU-SILC-tutkimukseen. 
Osa tilastossa julkaistavista 
tiedoista kerätään vain mää-
rävuosina, mutta osa tie-
doista vuosittain. 

Elinolotilasto on tutki-
mus, jonka lopullinen otos-

koko on melkoinen määrä, 
noin 10 000 kotitaloutta. 
Kotitalouksien ja henkilöi-
den tiedot kerätään haas-
tattelemalla ja hallinnollisis-
ta rekistereistä. Haastattelu-
tiedonkeruun sisältö koos-
tuu keskeisistä taustamuut-
tujista, elinoloja kuvaavista 
kysymyksistä sekä muun 
muassa asumista, velkoja ja 
taloudellista toimeentuloa 
kuvaavista tiedoista.

Vastaajia tämänkertaises-
sa tutkimuksessa oli 9  832 
henkeä. Tilaston tiedot jul-
kaistaan noin 16 kuukautta 
tilastovuoden päättymisen 
jälkeen. Nyt julkaistut tiedot 
koskivat näin ollen vuotta 
2017.

Nyt julkistetusta tutki-
muksesta ilmeni, että köy-

hyys- tai syrjäytymisriskissä 
oli 890  000 suomalaista eli 
16,4 prosenttia koko kotita-
lousväestöstä vuonna 2017. 
Suurin osa heistä on pieni-
tuloisia, joita oli 12,1 pro-
senttia väestöstä. Pienituloi-
suuden jälkeen tavallisinta 
on vajaatyöllisyys, joka kos-
kee 7,6 prosenttia väestös-
tä. Harvinaisinta on vakava 
aineellinen puute, joka kos-
kee 2,6 prosenttia koko koti-
talousväestöstä.

Köyhyys- tai syrjäytymis-
riski tarkoittaa, että henkilö 
on suhteellisesti pienituloi-
sen, vajaatyöllisen tai vaka-
vaa aineellista puutetta ko-
kevan kotitalouden jäsen. 
Köyhyys- tai syrjäytymisris-
kiin riittää, että yksi näistä 
riskeistä toteutuu, mutta ne 
voivat olla myös yhtäaikai-

sia. Pienituloisia oli 654 000, 
vajaatyöllisiä 410 000 ja va-
kavaa aineellista puutetta 
kokevia 143  000 vuonna 
2017.

Suurin joukko köyhyys- 
tai syrjäytymisriskissä ole-
vista on ainoastaan pienitu-
loisia. Heitä on noin 413 000 
henkilöä eli 7,6 prosenttia 
koko väestöstä ja hieman 
alle puolet kaikista köyhyys- 
tai syrjäytymisriskissä olleis-
ta. 

Yksinäisyys vaivaa maas-
samme eniten iäkkäitä ja 
yhden aikuisen talouksissa 
asuvia. Neljä prosenttia 16 
vuotta täyttäneestä väes-
töstä eli noin 179 000 henki-
löä koki vuonna 2018 ole-
vansa koko ajan tai suurim-
man osan ajasta yksinäinen. 

Koko ajan, suurimman osan 
ajasta tai joskus yksinäiseksi 
itsensä koki 21,2 prosenttia 
eli 950 000 suomalaista. 

Yksinäisyyden tunne on 
yleisempi iäkkäillä, sillä 
yksin asuvista yli 64-vuoti-
aista yksinäiseksi koki itsen-
sä usein 11,4 prosenttia, kun 
alle 35-vuotiailla osuus oli 
8,9 prosenttia. Muissa koti-
talouksissa yksinäisyyden 
kokemukset ovat usein ver-
rattain harvinaisia.

Yksinäisimpiä olivat 75 
vuotta täyttäneet, joista 
7,3 prosenttia oli koko ajan 
tai suurimman osan ajasta 
yksinäinen, ja vähintään jos-
kus yksinäisiä heistä oli 28,7 
prosenttia. Yksinasujat koki-
vat itsensä useimmin yksi-
näiseksi, ja lisäksi yhden 

Kuva: Jussi Hellsten
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Eläkkeensaajien tavoitteet 
hallitusohjelmassa

PÄÄKIRJOITUS

TOIMINNANJOHTAJALTA       TIMO KOKKOn     
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SIMO PAASSILTA 
päätoimittaja, chefredaktör 
Eläkkeensaajien Keskusliiton puheenjohtaja 
Pensionstagarnas Centralförbunds ordförande

Pensionstagarnas mål  
i regeringsprogrammet 

Majoitu kesällä hostelleissa – käytä jäsen etuasi! 

jatkuu sivulla 4

KESÄTARJOUS: Helsingin Eurohostelissa 
EKL:n jäsenille –20 % keskikesän yöpymisistä!

Suomen Hostellijärjestön omistama Eurohostel Helsingissä tarjoaa 
nyt kaikille Hostellijärjestön jäsenjärjestöjen jäsenille –20 % alennuk-
sen vähintään kahden peräkkäisen yön yöpymisiin 17.6.–17.7.2019.

Katajanokalla sijaitseva Eurohostel on täydellinen tukikohta kesäi-
seen Helsinkiin suuntautuvalle minilomalle. Meriuimala Allas Sea 
Pool, lautat Suomenlinnaan ja Kauppatori ovat vain lyhyen kävely-
matkan päässä. Aivan hostellin vierestä hyppäät ratikkaan, joka 
vie nauttimaan kesäisen Helsingin muista nähtävyyksistä.

Varausehdot
Alennuksen saat varatessasi yöpymisen eurohostel.fi -sivustolla ja 
syöttämällä varauksen yhteydessä alennuskoodin KESÄHESA. 

EKL-jäsenyys on tarvittaessa todistettava hostelliin sisäänkirjautu-
misen yhteydessä. 

hostellit.fi

Säästät 10 % majoituksesta  
Suomen hostelleissa ja saat  
reissuvinkkejä sekä tietoa  
edullisista ja yhteisöllisistä  

majoituksista. 

 HEI  
JÄSEN, 

saat kotimaan 
hostellikortin 

ilmaiseksi! 

Tilaa kotimaan  hostellikortti osoitteessa: 

huoltajan talouksissa yksi-
näisyyden kokeminen oli 
yleisempää kuin keskimää-
rin.

Juuri julkaistusta Huomi-
sen Kynnyksellä 2019 -tutki-
muksesta käy ilmi, että 
psyykkiset ongelmat ja yksi-
näisyys pelottavat ikäihmi-
siä. Elämäntilanne on yhtey-
dessä pelon aiheisiin. 

Yksin asuvat pelkäävät 
muita useammin yksinäi-
syyttä, omaa sairautta sekä 
liikuntakyvyn menettämis-
tä. Puolison kanssa asuvia 
askarruttaa läheisen ihmi-
sen (puolison) kuolema tai 
sairastuminen. Iän muka-
naan tuomista eroista voi 
todeta sen, että ikäänty-
neimpiä pelottaa keskimää-
räistä hieman useammin yk-
sinäisyys. 

Yli aktuaarina Tilasto -
keskuksen väestö- ja elin-
olotilastot -yksikössä työs-
kentelevä Kaisa-Mari Ok-
konen kirjoittaa 
(Tieto&Trendit 28.5.), että 
Suomessa köyhyys, kipeys 
ja yksinäisyys kietoutuvat 
yhteen. Toivottavasti maan 
hallituksen toimenpiteet 
helpottavat edellä mainit-
tuja asioita.

Yksinäisyyden lieventä-
misen osalta eläkeläisjär-
jestöillä ja meillä jokaisella 
yksilöinä on mahdollisuus 
vaikuttaa asiaan koetta-
malla pitää kanssaihmisis-
tämme huolta.

Toivotan kaikille hyvää 
ja yhteisöllistä kesää!

Nyt, kun maan uuden hallituksen hallitus-
ohjelma on julkaistu, voimme iloksemme 
todeta, että monet EKL:n tekemistä tulevan 
vaalikauden tavoitteista ovat toteutumassa. 

Keskeisin tavoitteemme on eläkeläis-
köyhyyden poistaminen. Maahamme on 
laadittava toimenpideohjelma, jossa 

osoitetaan keinot eläkeläisköyhyyden nujerta-
miseksi. Kansaneläkkeisiin on tehtävä tuntuvat 
tasokorotukset. Työeläkeindeksijärjestelmää on 
uudistettava.

Ennen eduskuntavaaleja annettu lupaus sadan 
euron nettokorotuksesta alle 1 400 euron 
eläkkeisiin saa ensi askeleensa, kun hallitus on 
korottamassa ensi vuoden alusta alle 1000:n 
euron eläketuloa saavien eläkkeitä nettona 
50:llä eurolla kuukaudessa. EKL edellyttää, että 
annettu lupaus toteutetaan kokonaisuudessaan 
tällä vaalikaudella.

Merkittävässä osassa eläkeläisten toimeentuloa 
ovat myös palvelut, niiden saatavuus ja saavu-
tettavuus sekä hinta. Pidämme välttämättömä-
nä, että eläkkeensaajien sote-palvelut saadaan 
määrältään riittäviksi, tasoltaan laadukkaiksi ja 
kohtuuhintaisiksi.

Tavoitetta tukee lupaus tiukentaa hoitotakuuta 
perusterveydenhuollossa niin, että kiireettömäs-
sä tapauksessa hoitoon pääsee viikon sisällä 
hoidon tarpeen arvioinnista. THL:n arvion 
mukaan hoitotakuun tiukennus edellyttää 
1 100–1 800 lääkärin lisäystä terveyskeskuksiin.  

Pidämme hyvänä, että ympärivuorokautisen 
hoivan yksiköissä hoitohenkilöstön sitovaksi 
mitoitukseksi tulee 0,7. Sen rinnalla tulee vah- 
vistaa kotihoidon resursseja ja laatua. Pidämme 
välttämättömänä määritellä myös kotiin 
annettaville palveluille sellaiset henkilökunta-
mitoitukset, että ne mahdollistavat hyvän 
hoidon.

Hallitus lupaa palauttaa sosiaaliturvaetuuksien 
indeksikorotukset, jotka edellinen hallitus 
jäädytti. Hyvä näin. Valitettavasti nyt ei luvattu 
korjata sitä jälkeenjääneisyyttä, joka syntyi, kun 
indeksijäädytyksiä ja leikkauksia tehtiin 
edellisellä vaalikaudella. 

Sote-uudistusta jatketaan. Pidämme oikeana 
hallituksen linjausta siitä, että sote-palvelut tuo-
tetaan pääosin julkisina palveluina ja että 
yksityinen ja kolmas sektori toimivat täydentä-
vinä palveluiden tuottajina. Myös asiakasmak-
sulakia uudistetaan.

Uusi hallitus suunnittelee kotitalousvähennys-
järjestelmään heikennyksiä. Alennusprosenttia 
ollaan pudottamassa 50 prosentista 40 prosent-
tiin. Se on huono asia.

Hyvää sen sijaan on hallituksen lupaus selvittää 
edellytykset ottaa kotitalousvähennyksen 
rinnalle käyttöön tukijärjestelmä, jossa kotitalo-
usvähennyksestä voivat hyötyä myös pienituloi-
simmat. Siihen heillä ei ole tällä hetkellä 
mahdollisuutta.

När den nya regeringens program nu 
publicerats kan vi till vår glädje konstatera 
att många av de mål PCF ställt upp för 
valperioden håller på att bli verklighet.

Vårt centrala mål är att avskaffa pensio-
närfattigdomen. Vårt land bör få ett 
åtgärdsprogram med medel för att 

krossa pensionärsfattigdomen. Folkpensio-
nerna bör få märkbara nivåförhöjningar. 
Arbetspensionsindexsystemet bör förnyas.

Löftet före riksdagsvalet om en 100 euros 
nettoförhöjning av pensionerna under 1 400 
euro tar sina första steg, när regeringen nästa 
år höjer pensionerna med 50 euro netto i 
månaden för dem som har en pensionsin-
komst under 1 000 euro. PCF förutsätter att 
löftet förverkligas fullt ut denna valperiod.

En viktig del av pensionärernas inkomst 
utgörs av tjänster, hur man får dem och hur 
tillgängliga de är samt priset.  Vi anser att det 
är oundvikligt att pensionstagarnas social- 
och hälsovårdstjänster är tillräckliga, kvalitati-
va och priset skäligt

Målet stöds av löftet om att skärpa vårdgaran-
tin inom bashälsovården så att man i icke 
brådskande fall får vård inom en vecka efter 
att vårdbehovet bedömts. THL räknar med att 
den skärpta vårdgarantin kräver 1 100–1 800 
fler läkare i hälsocentralerna.

Det är bra att den bindande vårdpersonalsdi-
mensioneringen inom dygnetruntvården blir 
0,7. Därtill bör resurserna för och kvaliteten på 
hemvården stärkas. Vi anser att det är nödvän-
digt att också ge personaldimensioneringar 
för servicen i hemmet så att god vård blir 
möjlig.

Regeringen lovar återinföra indexförhöjnin-
gen av socialskyddsförmånerna, som den 
förra regeringen fryste. Bra så. Tyvärr lovade 
man inte rätta till den eftersläpning som 
uppstod då indexfrysningar och nedskärnin-
gar gjordes under förra valperioden.

Social- och hälsovårdsreformen fortsätter. 
Regeringens linjedragning om att tjänsterna i 
regel ges i offentlig regi och att den privata 
och tredje sektorn fungerar som komplement 
är bra. Kundavgiftslagen förnyas.

Den nya regeringen planerar försämringar av 
hushållsavdraget. Rabattprocenten föreslås 
sänkas från 50 till 40 procent. Det är illa.

Bra är däremot regeringens löfte om att 
utreda förutsättningarna att vid sidan om hus-
hållsavdraget införa ett stödsystem med en 
liknande förmån för dem med den alla lägsta 
inkomsten. De har inte i dag möjlighet till hus-
hållsavdrag.
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Ota talteen  
kesän parhaimmat hostellihelmet!

Tankar Inn 
Kokkola

Aitoon ja alkuperäiseen 
saaristolaiselämään pääsee 
tutustumaan kesäaikana yö-
pymällä majakkasaaren van-
hassa luotsiasemassa, Tan-
kar Inn:ssä. Kokkolassa sijait-
seva Tankar-saari on moni-
puolinen matkailukohde, jo-
ka tarjoaa kiireettömälle kat-
sojalle unohtumattomia luon-
tokokemuksia ja otteita van-
hasta saaristolaiselämästä. 

Sujuvat liikenneyhteydet 
ms Jennyn kannella tuovat 
oman lisänsä runsaaseen pal-
velutarjontaan. Saarella voit 
rentoutua ja nauttia saaristo-
laispäivän tunnelmasta, 
maukkaasta ruoasta, kuten 
Café Tankarin kalakeitosta, ja 
raikkaista merituulista. 

Lemmenjoen Lumo 
Lemmenjoki

Saamelaistila Lemmenjo-
en Lumo sijaitsee kauniin 
Lemmenjoen rannalla, Njur-
gulahdessa. Tila sijaitsee 
Lemmenjoen kansallispuis-
ton vieressä ja hostellilta on 
helppo lähteä esimerkiksi 
vaellukselle, kalastamaan tai 
veneretkelle. Seikkailuja kai-
paavat voivat lähteä elämys-
retkille ja kokeilla vaikkapa 
kullanhuuhdontaa tai geokät-
köilyä. 

Tilalla voi yöpyä edullises-
ti majatalossa tai leirintä-
aluemökeissä. Lemmenjoen 
Lumon kahvilassa nautitaan 
lappilaisia herkkuja, kuten 
poronkäristystä, Lemmenjo-
elta pyydettyä kalaa sekä tuo-
reita emännän paistamia 
munkkeja. 

Hostel Rantakatti 
Punkaharju

Miltä kuulostaa melonta-
retki kimaltelevalla Saimaal-
la upean suomalaisen luon-
non keskellä? Punkaharjulla 
sijaitseva Hostel Rantakatti 
sijaitsee Suomen suurimman 
järven, Saimaan, rannalla. 
Hostelli tarjoaa paikallista 
ruokaa, monipuolisia vapaa-
ajanpalveluita ja yksityisen 
rannan. 

Hostelli on osa 100 vuotta 
vanhaa maatilaa ja palveluk-
sessasi on kolme sukupolvea 
samaa perhettä. Hostel Ran-
takatista löytyy majoitusta 
moneen makuun. Valinnanva-
raa on aina hostellihuoneis-
ta huviloihin asti. Jos matkus-
tat asuntovaunulla tai haluat 
nukkua teltassa omenapuun 
alla, onnistuu sekin.  Ravin-
tolassa tarjoillaan paikallisia 
erikoisuuksia, joista voit 
nauttia retken jälkeen. Asiak-
kaat voivat käyttää myös hos-
tellin grillialuetta ja ulkona 
olevaa savustusuunia. Lisätietoja ja varaukset: www.hostellit.fi
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Vanhetessa jaksaminen 
kuitenkin vähenee, ei-
kä liikkeelle ole yhtä 

helppo lähteä kuin ennen. Ny-
kyteknologian avulla kulttuu-
rista voi kuitenkin nauttia 
myös kotoa käsin.

Kulttuuri ei ole pelkästään 
kauniista ja mieltä sykähdyt-
tävistä asioista nauttimista, 
vaan sillä on myös sosiaali-
nen puoli. Onhan taiteesta 
nauttimisen jälkeen ja sen ai-
kana aina mukavaa keskus-
tella kokemastaan. 

Jos ajatusten vaihtoon ei 
ole mahdollisuutta, teknolo-
gian avulla on löydetty rat-
kaisuja tähänkin. Virtuaali-
nen läsnäolo ei tietenkään voi 
täysin korvata oikeaa kohtaa-
mista.

Suoratoistopalvelut avuksi 
Reaaliaikaisella suoratois-

tolla tarkoitetaan reaaliajas-
sa tapahtuvan videon lähet-
tämistä, samaan tapaan kuin 
televisiosta lähetetään suo-
ria lähetyksiä esimerkiksi 
useista urheilutapahtumista. 

Tähän toimintaan omiaan 
on suoratoistopalve lu 
Twitch, jota ei valitettavasti 
kuitenkaan vielä hyödynnetä 
kovin aktiivisesti. Kulttuuri-
sisällön suoratoistoon keskit-
tyviä palveluita ei juuri vielä 
ole syntynyt.

Tulevaisuudessa suora-
toistettujen lähetysten reaa-
liaikaisesta seurannasta voi 
tulla vahvastikin nouseva 
trendi. Katsoja voi itse osal-
listua keskusteluun palvelun 
vetäjän ja muiden katsojien 
kanssa, tai vain lukea reaali-
ajassa muiden käyttäjien 
kommentteja aiheesta. 

Vastavuoroinen keskuste-
lu ja kommunikointi tulevat 
olemaan osa ihmisten virtu-
aalista kulttuurinkulutusta 
yhä enenevissä määrin, eikä 
varmaan kulu kovinkaan 
montaa vuotta, ennen kuin 
Hamletia voi katsoa kotisoh-
valta käsin ja kommentoida 
näyttelijöiden taidokkaita 
roolisuorituksia muiden kat-
sojien kanssa häiritsemättä 
esitystä.

Kulttuuritapahtumiin voi 
internetin avulla osallistua 
myös tallennettujen ohjelmi-
en avulla. Youtube-videopal-
velun kautta voi löytää loput-
tomasti erilaisia videoita mis-
tä tahansa aiheesta. Sieltä voi 
katsoa esimerkiksi joitain 
vanhoja elokuvia, mutta se 
voi olla myös loputon suo, 
josta ei koskaan löydä etsi-
määnsä.

Esimerkiksi englantilaista 
teatteria voi katsoa National 
Theatre Live -palvelun kaut-
ta valikoiduissa elokuvateat-
tereissa. Tämän palvelun 
kautta ei esityksestä voi va-

Voiko kulttuurista nauttia kotoa käsin?

litettavasti keskustella sen ai-
kana, sillä oman älylaitteen 
ruudun sijaan esitys tapah-
tuu elokuvateatterin valko-
kankaalla.

Erikoistuneempia palvelui-
ta tarjoaa Yle Areena, josta 
löytyy tallennettuja Ylen te-
levisio-ohjelmia katsottavak-
si silloin, kun se itselle par-
haiten sopii. Palvelut, kuten 
Netflix ja HBO, tarjoavat omia 
sarjojaan ja elokuviaan kuu-
kausimaksua vastaan. Jos 
taas on kiinnostunut teatte-
rista voi kääntyä Digital 
Theatren puoleen, johon on 
tallennettu lukuisia teatteri-
esityksiä maailmalta.

Muuttuva kulttuuri
Digitalisoituvassa maail-

massa kulttuuri tulee sisältä-
mään yhä laajemman kirjon 
tuotteita, palveluita ja tapah-
tumia. Kuka tahansa meistä 
voi tehdä pieniä kulttuurite-
koja itselleen tärkeiksi koke-
miinsa asioihin liittyen. Oman 
menneisyyden muistelu on 
aina ollut ihmisille tärkeää, 
ja erilaisten elämänkertojen 
ja sukututkimuksen suosio 
ovat tästä hyviä todisteita.

Hilda ja Epooq ovat palve-
luita, jotka on suunniteltu 
muistojen jakamiseen. 
Epooqia voi käyttää palvelun 
omien verkkosivujen kautta. 
Hildalla taas on oma appli-
kaationsa, joka tulee ladata 
älylaitteelle. Hilda toimii niin 

älypuhelimella kuin tabletil-
lakin.

Hildaa käytettäessä siihen 
asetetaan oma synnyinvuo-
si, ja kyseisen vuoden perus-
teella applikaatio arpoo kuun-
neltavaksi kappaleita käyttä-
jän lapsuusvuosilta sekä ker-
too, mitä erilaisia tapahtumia 
noina vuosina on tapahtunut. 
Kappaleen kuuntelun jälkeen 
Hildaan voi lisätä oman muis-
tonsa ja kuunnella muiden ih-
misten sinne lisäämiä muis-
toja. 

Epooq taas perustuu muis-
tojen jakamiselle oman lähi-

Pitipä sitten taidegallerioiden kiertämisestä, elokuvien katsomisesta tai 
teatterissa käymisestä, kulttuurista nauttiminen on ihmisiä yhdistävä koke-
mus. Kulttuuri virkistää aivoja, pitää mielen virkeänä ja sitä voi pitää yhtenä 
arvokkaan elämän mahdollistajana. 

piirin kanssa. Käyttäjät voi-
vat luoda omia verkostojaan, 
joihin he lisäävät muistoja 
tekstin, kuvien, videon tai ää-
nen muodossa muiden ver-
koston jäsenien kuunnelta-
vaksi tai katsottavaksi. Näin 
vaikkapa suvun yhteinen ai-
kakirja säilyy helposti kuun-
neltavassa ja löydettävässä 
muodossa.

Kulttuurista nauttiminen 
jokaisen oikeus

Älylaitteiden applikaatioi-
ta voidaan käyttää monin eri 

tavoin kulttuurista nauttimi-
seen. Erilaiset kuvapuhelu-
palvelut ovat olleet arkipäi-
vää jo vuosien ajan esimer-
kiksi Skypen muodossa, mut-
ta nyt kuvapuheluiden poh-
jalta on alettu kehittää yhä 
monimuotoisempia palvelui-
ta.

Sanoste Oy:n palvelusta 
löytyy mm. yhteislaulutilai-
suuksia, jolloin käyttäjät pää-
sevät toteuttamaan itseään 
laulamalla ja samalla osallis-
tumaan sosiaaliseen tilantee-
seen. Tämä mahdollistaa lau-
lamiseen osallistumisen 
myös niille, jotka eivät kyke-
ne fyysisten rajoitteidensa 
vuoksi lähtemään esimerkik-
si eläkeläisyhdistyksen koko-
uksiin laulamaan, vaikka ha-
luaisivat.

Eläkkeensaaja- lehden 
edellisessä numerossa mai-
nitun Memoride-kuntopyö-
rän avulla voi kohottaa kun-
toaan samalla, kun kulkee vir-
tuaalisesti omien lapsuuden 
maisemiensa tai vaikka Parii-
sin halki.

Kulttuurielämyksistä ei 
tarvitse luopua, vaikka oma 
jaksaminen ei enää riittäi-
sikään niihin lähtemiseen. Ja 
hyvä niin, sillä kulttuuri on 
meille kaikille tärkeä osa elä-
mää, ja teknologian avulla se 
on kaikkien saavutettavissa.

Olli Mikkanen
Teknologialainaamo
Laurea-ammattikorkeakoulu

Kulttuuri on meille kaikille tärkeä osa elämää, ja teknologian avulla se on kaikille saavutettavissa.
Kuva: Hannu Huhtamo/ Kardemummo Oy:n Hilda-sovellus.

URMAS

TEKNO – Terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaaminen sujuvaksi -hanke & Teknologialainaamo ©



6 E L Ä K K E E N S A A J A - L E H T I  4 / 2 0 1 9Teemana kulttuuri

Lukijamatkalla olleet pa-
rikymmentä EKL-klaani-
laista huudahtavat var-

maan jo tässä kohtaa: oli siel-
lä paljon muutakin koettavaa! 

Todellakin oli, ja luettelo 
on pitkä. Jokainen kokee Ir-
lannin omalla tavallaan. En 
varmasti ole väärässä, kun 
sanon, että Irlannin maaseu-
tu kaikkineen on se, joka pai-
nui iäksi mieleen: sen kukku-
lat ja nummet, järvialueet, 
kumpuilevat vehreät laaksot, 
vuoret, kuohuvat merenlah-
det, idylliset ja värikkäät ky-
lät, laiduntavat mustat leh-
mät ja mustapäälampaat.

Minibussilla halki maan
Meitä Matkapoikien mat-

kalaisia oli vähän joka puo-
lelta Suomea eli pääkaupun-
kiseudulta, Hämeenlinnasta, 
Tohmajärveltä, Porista, Jär-
venpäästä ja Kempeleeltä. 
Matkakohteemme oli Irlannin 
tasavalta, eli se ei ulottunut 
saaren koillisosassa olevaan 
brittiläiseen Pohjois-Irlantiin.

Ryhmämme liikkui kuuden 
päivän ajan minibussilla aina 
ystävällisen ja palvelualttiin 
Brianin kuljettamana paikas-
ta toiseen. Elämysmatkamme 
alkoi itärannikon pääkaupun-
gista Dublinista, jossa meitä 
oli heti lentokentällä vastaan-
ottamassa ikioma oppaamme 
Anu Vikevainen. 

Anu on asunut Irlannissa 
30 vuotta, joten paikallistun-
temus Irlannin menneisyy-
destä, kulttuurista ja nyky-
yhteiskunnasta avasi ikkunan 
näkemään ja sydämemme 
ymmärtämään tämän vihre-
än saaren ihmisten elämää, 
heidän kohtalonvuosiaan ja 
lujaa rakkautta omaa maa-
taan kohtaan. Lisäksi hyvä 
opas luo ryhmään loistavan 
ryhmähengen.

Me matkalaiset olimme 
kaikki ensikertalaisia Irlan-
nissa, yhtä tai kahta poikke-
usta lukuun ottamatta. Dub-
linin kattavan kaupunkikier-
roksen, Liffey-joen rantojen 
kiertelyn ja Guinnessin pani-
movierailun jälkeen lähdim-
me iloisin mielin saaren lou-
naisosaan, Irlannin vihreäksi 
sydämeksi mainitun Killar-
neyn suuntaan mielikuviam-
me jahtaamaan. 

Killarney ja Kerryn kierros
Epävakaa sää jäi Dubliniin. 

Matkalla kohti länsirannikkoa 

Kerryn keijut ja suomalaiset eläkkeensaajat

Keväinen Irlanti hurmasi lukija
Eloisa Dublin, viehättävä Killarneyn kylä, pohjoisen Atlantin tyrskyisät rannat, Kerryn kierros luonnonkauniilla 
Iveraghin niemimaalla, Moherin upeat kalliot Burrenin alueella, Connemaran karun kaunis maisemareitti ja mutka-
ton Galway – sekä tietysti irlantilaiset itse, kiva reissuporukka ja erinomainen opas! Muun muassa näistä aineksista 
syntyi Eläkkeensaaja-lehden unohtumaton lukijamatka!

ja ensimmäistä tukikohtaam-
me Killarneyn pikkukaupun-
kia, pysähdyimme mm. Ade-
ren kylän raitilla ihastelemas-
sa vanhoja, osin kunnostet-
tuja ja perinteisiä turvekat-
toisia taloja ja niiden viehät-
täviä, kukkivia pihapiirejä se-
kä joka puolella näkyviä kivi-
aitoja.

Välistä matka katkesi kes-
kellä maalaismaisemaa, kun 
paimen johdatteli lypsykar-
jaansa tien yli laitumelta toi-
selle. Kellään ei ollut kiire 
minnekään, ei meilläkään.

Majoituimme Killarneyn 
laitamille, josta oli reipas pa-
rinkymmenen minuutin käve-
ly pikkukaupungin keskus-
taan. Sieltä löytyy katusoitta-
jia, Aran-saaren erikoistuot-
teita eli villapaitoja, kalara-
vintoloita, kelttikoruja ja vaik-
ka mitä. Piipahdus perintei-
sissä, aina täyteen ahdetuis-
sa pubeissa tekee kerralla sel-
väksi sen, että ne todella ovat 
irlantilaisten olohuoneita. 
Vieraskin otetaan ystävälli-
sesti vastaan.

Kerryn kierros seuraava-
na päivänä starttasi Killar-

neysta ja kulki vastapäivään 
Iveraghin niemimaan ranta-
reittiä. Aurinko ei olisi voinut 
kirkkaammin paistaa. Anu-
oppaamme myönsi upean 
sään olevan poikkeuksellisen 
hieno onnenkantamoinen 
meille. Näimme reitillä mm. 
turvekylämuseon ja Punaisen 
Ketun majatalon, jossa nau-
timme aidot Irish coffeet – 
totta kai! Tienvarsimarkki-
noilta lähti mukaan pieniä tu-
liaisia.

Lampaat! Niihin saatiin lä-
hempi kontakti Kells’issä, kun 
paikallinen lammaspaimen 

näytti meille, miten hän hal-
litsee kahden lammaskoiran-
sa kanssa isompaakin lam-
maslaumaa etäältä käsin. 
Sneemin pienessä rannikko-
kylässä ihastelimme monen-
kirjavaa rakennuskantaa ja 
nostimme peukkua sille, että 
kerrostalorakentamista ei oi-
keastaan enää Dublinin jäl-
keen nähty ollenkaan. On ti-
laa levittäytyä, irlantilaisia on 
kaikkiaan noin 6,8 miljoonaa, 
joista noin 1,8 miljoonaa asuu 
Pohjois-Irlannissa.

Burren ja Moherin kalliot
Seuraavan päivän koh-

teemme oli Burrenin alue 
pohjoisessa Galwayn suun-
nalla. Ensin siirryttiin Kerryn 
kreivikunnasta autolautalla 
Clairen kreivikunnan puolel-
le. Upeat järvi-, kukkula- ja 
rantamaisemat muuttuvat ka-
rummiksi, kun tultiin Burre-
nin karstimaa-alueelle. Opim-
me Anua kuuntelemalla koko 
ajan jotain uutta ympäristös-
tä ja sen omaleimaisuudesta. 

Spanish Pointin ’yyterin-
hiekkarannan’ jälkeen olim-
mekin pian päivän odotetuim-
massa kohteessa: Moherin 
kalliojyrkänteiden juurella, 
josta jokainen saattoi valita 
itselleen sopivan pituisen 
nousevan kävelyreitin kurkis-
tamaan, miten Atlantin aallot 
lyövät äkkijyrkkää ja rikko-
naista rantakalliota vasten.

Vaikka turisteja Moherissa 
käykin väliin ruuhkaksi asti, 
oli ihan pakko kävellä aivan 
ylös ja ottaa SE matkakuva ja 
tähyillä läheisten Aran-saar-
ten komeita siluetteja. Sinne 
asti emme ennättäneet.

Lukijamatkalaiset O’Haran maatilamuseovierailulla.Näimme ja saimme kuulla, miten ennen vanhaan on Connemaran 
alueella eletty ja asuttu. Mr. O’Hara neljäs oikealta ja oppaamme Anu neljäs vasemmalta. Kuvat: Ulla Wallinsalo.
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Me Konneveden Eläkkeen-
saajat olemme iloinen ja 
toimelias porukka, joka 
harrastaa monenlaista. 
Esimerkiksi kesän ajan 
pidämme Konneveden 
kotiseutumuseota auki.

w Konneveden kotiseutu-
museo on auki kesän ajan 

meidän voimin. Kunta mak-
saa meille työstä pientä 
avustusta. Siivoamme mu-
seon joka kevät talkoilla. 
Olemme museon lastenpäi-
vässä perunavellin keitos-
sa, ja meidän ihka oma peik-
komuorimme paistattaa las-
ten museopäivänä tikkipul-
laa. Koko kesän vierailija-
määrä on noin 1200.

Teemme myös paljon tal-
kootöitä, auttelemme van-

Toimintaan kuuluu roimasti kulttuuria

hempia jäseniämme piha- ja 
muissa raskaissa töissä. Vie-
railemme lähiseudun eläke-
läisyhdistysten riennoissa ja 
vuosijuhlissa sekä kurssitam-
me jäsenistöämme Rajanie-
messä aina, kun siihen vaan 
on mahdollisuus. Piirimme 
tapahtumiin osallistumme 
mahdollisuuksiemme mu-
kaan.

Kivana erikoisuutena meil-
lä on tapana laittaa silloin täl-
löin arvontaan erikoispalkin-
to: piian ja rengin töitä 4-8 
tuntia. Palkinnot ovat hyvin 
suosittuja, sillä piialle ja ren-
gille työ kavereitten kotona 
tai mökeillä on hyvin muka-
vaa, yllättävääkin, yhdessä 
tekemistä.

Suururakkana teimme syk-
syllä oman kalenterin tuleval-
le vuodelle. Teimme sen ihan 

alusta asti itse, emme käyttä-
neet edes valmista allakka-
pohjaa. Laitoimme tuolloin 
tiedossa olleet tapahtumat 
paikoilleen, samoin kuin mui-
ta kivoja juttuja kuten april-
lipäivä ja tikkutiistai.

Pikku-Köpöt on oma ohjel-
matoimistomme: valmistam-
me ohjelmia erilaisiin juhliin 
ja tilaisuuksiin, myös oman 
toimintamme ulkopuolella. 
Keväisin meillä on jumppa-
ryhmien ja Köpöjen kevätkar-
kelot omilla mökeillämme.

Muita harrastepiirejä on 
useita, mm. tarinatuokio ja 
bingo, montaa erilaista jump-
paa, bocciaa viikoittain sekä 
käsityö- ja puutyöpiirit. Kara-
okeakin kokeilimme, mutta 
ulkopuolinen ohjaaja tuli lii-
an kalliiksi.

Luontoretkiä pyrimme jär-
jestämään syksyisin ja keväi-
sin. Matkailemme teatterei-
hin, konsertteihin ja kylpylöi-
hin talvisin. Lähiyhdistysten 
kanssa meillä on aina kevät-
iltamat. Vuoroin kukin on jär-
jestämisvastuussa. Kukin yh-
distys harjoittelee kaksi oh-
jelmaa ja lopuksi on tanssia 
ja tietenkin arvontaa.

Yhdistyksemme on perus-
tettu lähes 45-vuotta sitten. 
Perustamispöytäkirja on ko-
tisivuillamme, kunniapaikal-
la. Jäseniä vuoden 2018 lo-
pussa oli 234, kun kunnassa 
on asukkaita vajaa 3000. 

Sanna Tiihonen
Konneveden Eläkkeensaajat

Konneveden ES:n porukka piti kokouksen 
Häyrylänrannassa 2018.

Galwayn kävelykeskusta 
on eloisa paikka, jossa 

paikalliset ja turistit 
viihtyvät.

Päiväretkillä tielle osui lampaiden 
lisäksi mustia lehmiä, hevosia ja 
tämä aasikin isäntineen.

Moherin huikeat 
kalliomuodostelmat

matkalaiset
Galway ja Connemara

Alkuillasta saavuimme Gal-
wayn lahdella, Corrib-joen 
suulla odottavaan Galwayn 
kaupunkiin. Se sijaitsee sa-
mannimisessä kreivikunnas-
sa ja on Irlannin kolmannek-
si suurin kaupunki. Galway-
ta kutsutaan myös klaanien 
kaupungiksi. Keskusaukio Ey-
re Squarelta pääsee suoraan 
viehättävään kävelykeskus-
taan. Vanhaa kaupunginmuu-
ria on vielä pätkä jäljellä, ja 
sen lähettyvillä viettää var-
sinkin nuoriso aikaansa.

Palauttavien yöunien jäl-
keen lähdimme aamunkoit-
teessa luoteeseen kohti Con-
nemaraa, joka on Irlannin 
suurin iirinkielinen alue. 
Edettiin vuoristoiselle järvi-
alueelle, joka oli täynnään 
juuri kukkaan puhjenneita, 
villinä kasvavia rhododend-
roneita ja muuta silmänruo-
kaa. Pian sen jälkeen maasto 
muuttui jälleen radikaalisti.

Connemaran alue on ra-
pautumisesta ja eroosiosta 
muodostunutta kalkkikallio-
muodostelmaa lähes silmän-
kantamattomiin, missä ei kas-
va juuri mikään. Näillä main 
ovat aikanaan asuneet Irlan-
nin köyhistä köyhimmät 
vuokraviljelijät, joista suuri 
osa joutui jättämään kotikon-
tunsa ja lähtemään nälkää ja 
sortolakeja pakoon Amerik-
kaan. 

Retki jatkui Kylemoren lin-
nan eli nykyisen Kylemore 
Abbeyn – yleisölle avoimen 
luostarin – maille. Kylemoren 
päärakennus sijaitsee järven 

rannassa ja Druchruach-vuo-
ren suojissa. Harmaakivinen 
rakennus toimii museona. 
Viktoriaaniseen puutarhaan 
ja suureen hyvin hoidettuun 
puistoalueeseen oli ilo tutus-
tua. Lounaalla tarjottu jätti-
läiskokoinen omenapiirakka 
ei hevillä unohdu!

Bye bye, Anu and Brian!
Emlaghmoressa poikke-

s i m m e  p a l u u m a t k a l l a 
O’Haran museomaatilalle, 
jossa meille esiteltiin, miten 
vuokraviljelijät asuivat ennen 
karuissa olosuhteissa. Elisa-
beth I:n hallitessa Britanniaa, 
Irlannista hakattiin valtaisia 
aloja tyhjiksi jalopuista lai-
vanrakennuksen tarpeisiin, 
eikä uusia istutettu tilalle. 
Niinpä täällä on paljon suu-
ria suoalueita, joista kerätään 
ja kuivatetaan turvetta mm. 
lämmönlähteeksi. 

Viimeisenä matkapäivänä 
Brianin bussi kääntyi takai-
sin Dublinin suuntaan, pysäh-
tyen vielä Tullamoren kau-
pungissa, joka on kuuluisa 
viskitislaamostaan. Siellä saa-
tuun esittelyyn ja makoisaan 
lounaaseen huipentui yhtei-
nen matkamme, joka nyt siis 
jatkuu muistoissa. 

Suomalaisen on helppo sa-
maistua irlantilaisten sielun-
maisemaan. Sydämeen jäi 
paljon enemmän, kuin mitä 
tähän juttuun mahtuu kerto-
maan.

Ulla Wallinsalo
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Oletko nähnyt 
näytelmän, 

josta haluaisit 
kertoa muillekin?

 
Lähetä teatteriarviosi osoitteeseen:

ulla.wallinsalo@elakkeensaajat.fi
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KATOSSA
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TULOSSA SUURMUSIKAALI SALOON

OHJAUS JOONAS SUOMINEN
KOREOGRAFIA OSKU HEISKANEN

KAPELLIMESTARI SAMULI JOKINEN  
PUVUSTUS PIRITTA KÄMI
LAVASTUS NIINA SUVITIE

ENSI-ILTA 28.9.
PÄÄNÄYTTÄMÖLLÄ

Esitysoikeuksia valvoo

SALON KULTTUURIKESKUSSalorankatu 5-7,  24240 Salo
www.astrumkeskus.fi    044 777 3999

Tervetuloa 
Yökylään!

Tervetuloa 
Juhliin!

KESÄTEATTERIT 
Tankki täyteen 12.7.–18.8.

Mathildedalin kesäteatterissa
www.teatteriprovinssi.fi

Komedia Vadelmavene-
pakolainen 4.7.–10.8.

Mustion linnan kesäteatterissa
www.mustionlinnankesäteatteri.fi

Kesäteatterikärpäsenä katossa
Kesäteattereiden tarjonta 
eri puolilla Suomea on hui-
kea. Monen perinteisiin kuu-
luu mennä kesäpaikkakun-
nan kesäteatteriin näyteltiin 
siellä mitä tahansa. Valikoi-
da voi alla olevista esitte-
lyistä!

Tikkurilan Teatterin tämän 
kesän uutuus on Me Rosvolat, 
tuttuja Siri Kolun kirjoista. Ros-
voloiden perhe kaappaa epä-
huomiossa ryöstösaaliikseen 
Vainiston perheen  retkieväi-
den lisäksi Viljan. Siitä alkaa 
Vilja Vainiston tähänasti-
sen  elämän jännittävin kesä! 
Näytelmä tarjoaa vauhtia ja 
vaaratilanteita, ryöstöretkiä 
sekä säkkikaupalla varastettua 
karkkia! 

Kotiseututalo Påkaksen pi-
hapiirissä näyttämöllä näh-
dään Tikkurilan  Teatterin ai-
kuisia harrastajanäyttelijöitä 
sekä Tikkurilan Teatteri- ja sir-
kuskoulun syventävän tason 
teatterioppilaita. Esitykset 
11.6.–18.8. 

Tampereen Komediateatte-
rissa Sinikka ja Tiina Nopolan 
Risto Räppääjä ja villi kone ilah-
duttaa pieniä katsojia. Risto 
jää pelikoukkuun ja vanhat ka-
verit ja leikit unohtuvat tyys-
tin. Esitykset 8.5.–10.8. 

Pyynikin kesäteatterissa 
Tampereella Tatun ja Patun Suo-
mi -näytelmässä seikkaillaan 
Janne Jämsän ohjauksella 4.7.–
5.8. 

Turun Kesäteatterissa Vartio-
vuorella Robin Hood ja iloiset 
veikot seikkailevat musiikkipi-
toisessa esityksessä. Robin 
Hoodina nähdään Eetu Känkä-
nen, Mariana Anna Böhm ja 
Nottinghamin sheriffinä Turk-
ka Mastomäki. Esitykset 13.6.–
16.8.

Taaborin kesäteatteri Nurmi-
järvellä esittää tänä kesänä 
Tuhkimon. Ohjaaja Taavi Var-
tia lupaa, että tulossa on haus-
ka ja unohtumaton esitys. Näy-
telmä myös pysäyttää pohti-
maan ja kysymään asioista, jot-

ka eivät koskaan vanhene. Lu-
vassa on myös unelmia ja iki-
aikaisia arvoja. Tuhkimona Ali-
na Tomnikova ja muissa roo-
leissa Marita Taavitsainen, 
Thelma Siberg, Nora Löfving, 
Miko Jaakkola ja Joonas Var-
tia. Esitykset 18.7.–1.8. 

Kesäteatteria aikuisten makuun

Nyt on aika varata 
talven pitkät matkat 

etelään.
Vietä vaikka kuukausi

lämpimässä.
Esim:
23.12.2019 – 6.1.2020 Fuengirola 
2 viikkoa 995€ / hlö
15.1.– 12.2.2020 Fuengirola 
4 viikkoa 1360€ / hlö.
Huoneistohotelli Nuriasol, kaksio.
31.1.– 10.2.2020 Puerto de la Cruz 
10 päivää alk. 695€.
5.11.– 17.12.2019 Puerto de la Cruz 
6 viikkoa 1390€ / hlö.
Tenerife Ving huoneistohotelli.
Hinnat sis. lennot ja majoituksen 
2h-huoneessa.
Tai lähde ja palaa silloin kun itse 
haluat.
Meiltä myös kaikki muut matkat 
helposti ja varmasti.
Soita tai laita meiliä.

puh (05) 363 5400
kotka@matka-miettinen.fi 

Kari Tapio 15 kesää -laulunäy-
telmä vierailee molemmissa 
Apellin luotsaamissa teatte-
reissa, Koljonvirta-teatterissa 
ja Rauhalahdessa, kesällä 
2019. Rooleissa nähdään tan-
gokuningattaret Marita Taavit-
sainen  ja  Tiina Räsänen se-
kä Ruotsin Talent-kisan voitta-
ja Dimitri Keiski ja viihteen mo-
nitoimimies  Juse Venäläinen, 
joka vastaa myös käsikirjoituk-
sesta. Laulunäytelmän tahdit-
taa Onnentähti-orkesteri. Mitä 
tapahtui kulissien takana? Tä-
mä laulunäytelmä avaa ovia 
sinne, mihin aikaisemmin ei ole 
ketään päästetty – Kari Tapion 
kotiin ja arkipäivään.

Liput kaikkiin näytelmiin 
myy Ticketmasterin myyntipis-
teet kautta maan, 06 822 9800 
(ryhmät).

Lapsenlapset kesäteatteriin!
Kesäiset teatteriretket lasten-
lasten kanssa ovat meillä joka-
kesäinen perinne. Kannattaa 
selvittää ajoissa mitä lasten-
näytelmiä on tarjolla kotipuo-
lessa. Suosittujen esitysten li-
put tahtovat mennä kaupaksi 
hyvin. 

Turun kesäteatterin katsomo Vartiovuorella. Tänä kesänä siellä seikkailee Robin 
Hood iloisine veikkoineen.

Ryhmäteatterin Suomenlin-
nan kesäteatterissa Idän pika-
junan arvoitus vie katsojat Is-
tanbulista Pariisiin matkaa-
vaan pikajunaan. Lumivyöry 
suistaa junan kiskoiltaan ja kai-
ken lisäksi junassa tapahtuu 
murha. Junassa matkustava 
Hercule Poirot ryhtyy ratko-
maan murhaa. Rooleissa Minna 
Suuronen, Joel Hirvonen, Kris-
to Salminen, Helena Vierikko, 

Ryhmäteatterin Idän pikajunan arvoi-
tuksessa Hercule Poirot on Kristo Sal-
minen. Kuva: Mitro Härkönen.

Pyynikillä Tatun ja Patun Suomi.
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Asta Sveholm, Lasse Viitamäki, 
Jari Virman ja Toni Wahlström. 
Esitykset 11.6.–31.8. 

Tampereen Komediateatte-
rin Voi veljet! on isän ja pojan, 
Ray & Michael Cooneyn farssi. 
Näytelmä tapahtuu keskiluok-
kaisen englantilaispariskun-
nan kodissa, jossa valmistau-
dutaan iloiseen perhetapahtu-
maan. Asiat mutkistuvat, kun 
pariskunnan isännän veljet 
saapuvat paikalle. Luvassa on 
tukalia tilanteita, valkoisia val-
heita ja virtuoosimaista näyt-
telijätyötä – näinhän farsseis-
sa aina luvataan. Lavalla Juk-
ka Leisti, Jukka Puotila ja Tom-
mi Raitolehto veljesten rooleis-
sa. Lisäksi mukana ovat Petra 
Karjalainen ja Mari Turunen. 
Näytelmän ohjaa Panu Raipia. 
Esitykset 7.6.–10.8.

Naantalin Emma Teatterin 
Heidekenissä selvitetään, mis-
tä tekijöistä turkulainen luon-
teenlaatu ja vahva kotiseutu-
rakkaus muodostuvat. Heide-
ken oli turkulainen synnytys-
sairaala. Aidoksi turkulaiseksi 
laskettiin vuoteen 1995 saakka 
vain Heidekenillä syntyneet. 
Näytelmä on Turun Kaupun-
ginteatterin ja Emma Teatterin 
yhteistyötä. Heidekenin ovat 
kirjoittaneet Miska Kaukonen 
ja Satu Rasila, näytelmän ohjaa 

Pentti Kotkaniemi. Kaukonen 
valittiin tämän vuoden tammi-
kuussa Vuoden turkulaiseksi. 
”Tämä esitys on loppupeleis-
sä rakkauskirje Turulle.” Näyt-
tämöllä seikkailevat Teemu 
Aromaa, Iikka Forss, Hilma Kot-
kaniemi ja Tom Petäjä. Esityk-
set 29.5.–17.8. 

Kirjurinluodon Kesäteatteris-
sa Porissa Pokka pitää -näytel-
mä tarjoaa taattua viihdettä 
Hyacinth Bucketin ystäville, 

roolissa Sari Havas. Näytelmän 
on ohjannut Miika Muranen. 
Esitykset 6.6.–6.7.

Heinolan kesäteatterin Pok-
ka pitää -näytelmässä Hyacint 
Bucketin roolissa nähdään Jaa-
na Saarinen. Muissa rooleissa 
Taisto Oksanen, Ulla Tapani-
nen, Heidi Herala, Seppo Mai-
jala, Emilia Sinisalo ja Mikko 
Jurkka. Näytelmän on ohjan-
nut Jaakko Saariluoma. Esityk-
set 13.6.–28.7. 

Krapin kesäteatterissa Tuu-
sulassa Tankki täyteen 2: Maal-
lemuuttajat tuo näyttämölle 
Neil Hardwickin ja Jussi Tuo-
misen tutut hahmot. Näytel-
män on ohjannut Milko Lehto. 
Rooleissa Jarkko Pajunen, San-
na Saarijärvi, Seppo Halttunen, 
Anna-Leena Sipilä. Esitykset 
6.6.–4.8. 

Kivi-juhlilla Taaborinvuorel-
la Nurmijärvellä Rosvot-balla-
dissa kerrotaan 1820-luvulla 
Nurmijärven seudulla riehu-
neesta rosvojoukosta. Näytel-
män käsikirjoitus, sävellykset 
ja ohjaus on Katriina Honka-
sen käsialaa. Musiikista vastaa 
Tulilintu-orkesteri. Esitykset 
26.6.–18.8. 

Leena-Maija Tuominen 

Bussin numero 10 päätepysäkki
HAIHARAN TAIDEKESKUS, HAIHARANKATU 30

tampere.fi /haihara
HAIHARAN KESÄ 2019
Taidetta ja tapahtumia kartanomiljöössä Kaukajärvellä! tampere.fi /haiharatampere.fi /haiharatampere.fi /haihara

HAIHARAN TAIDEKESKUS
6.7.–4.8. Leikki – 13. valta-
kunnallinen teemanäyttely. 
Päärakennus ja Talli.
10.8.–1.9. Down by the Lake
– 14 Years of Tampere-Düssel-
dorf Artist-in-Residence Pro-
gramme. Päärakennus ja Talli.
7.9.–29.9. Metsän lumo. 
Taideyhdistys Elo. Talli.
Avoinna: ti-su 12-18

RUNEBERGIN MÖKKI 
Tampereen taideteollinen yh-
distys Interi ry
Myymälän puolella parinkym-
menen pirkanmaalaisen ja 
Hämeen alueen kädentaitajan 
töitä. Avoinna: 4.5.–8.9. ti 13–17 
ja ke–su 12–18 (ma suljettu)

HAIHARAN NUKKETEATTERI
Veden matka
Ohjaus: Terhi Viljanen
Visuaalinen koko perheen esi-
tys kertoo veden tärkeydestä ja 
monimuotoisuudesta.
Vettä, paperia ja varjokuvia. 
Kesto 30 min.
Esitysajat: 
haiharannukketeatteri.fi 
Tiedustelut ja lippuvaraukset: 
p. 040 5703107, Liput: 8€/10€

9.8.2019 KLO 18-21
LASTEN TAITEIDEN YÖ
Esityksiä, elämyksiä ja taidetyö-
pajoja koko perheelle! 
Vapaa pääsy. 
Tiedustelut ja liput: 
p. 040 570310

HAIHARAN KAHVIKAMARI
Väentuvan kahvikamarin 
herkkuja Kartanon vanhojen 
reseptien mukaan. Avoinna 
touko–elokuussa ti-su klo 12–20. 
Yksityistilaisuuksiin ja perhe-
juhliin saatavilla lämmin ruoka-
tarjoilu. Tiedustelut: 
kahvikamari@gmail.com ja 
p. 050 320 2883.

KESÄTEATTERI LYSTI: “Kiljusen 
herrasväki kuningasajatus”
Jalmari Finnen kirjoittama ja 
Aulis Aarnion dramatisoima 
näytelmä. Ohjaaja Paula Toivo-
nen.  Ensi-ilta La 29.6. klo 16. 
Muut esitysajat ja liput 
osoitteesta: lysti.fi /esitys-
ajat-ja-liput

Laila Kinnunen ja 
Olavi Virta -konsertti
La 5.10. klo 16.30 Tallukka,Vääksy
Laulua ja tarinoita heidän elämästään. Solistit tangokuningas 2003 Kari Hirvonen, 
Tarja Lunnas, J. Eskelinen, Ari Lavu, Katja Karisukki ja Raimo Kukkonen.
Perusliput 27 e, ryhmät 25 e (min 10 hlö). Lipunmyynti puh. 040 740 6354 
(ma-su klo 10–20), myös www.lippu.fi, R-Kioskilta tai ovelta.
Klo 19.00 Laila ja Olavi -laulukilpailun Superfinaali 2019 
Liput: 10 e, Alfa-tv-taltiointi

taivallahdenkesäteatteri.com
Eteläinen Hesperiankadun ranta, Helsinki

Käsikirjoitus Marc Camoletti

Ajalla 26.6.–23.8.
Käsikirjoitus Simo Ojanen

Ajalla 6.7.–24.8.
Tatu Pekkarisen laulunäytelmä

Pääroolissa Minna Kivelä

Ohjaajana Kari Kinnaslampi

HOTELLI

KESÄLLÄ 2019

Yleisön toiveesta 
saimme 7 lisänäytöstä
ajalle 26.8.-1.9.

TEEMASIVUTKulttuuri
Pari vinkkiä syksylle
Kuopion Kaupunginteatterin 
Bernarda Alban talo on Federi-
co García Lorcan, Espanjan 
erään merkittävimmän kirjaili-
jan teos, hänen viimeiseksi jää-
nyt näytelmänsä. Carmen Li-
nares, kuuluisa espanjalainen 
flamencolaulaja, tulkitsi musii-
kin. Mukana oli myös suoma-
lainen, kansainvälisesti menes-
tynyt koreografi-tanssija Kaa-
ri Martin.

Näytelmä alkaa surun kes-
kellä perheen isän hautajaisil-
la. Sukupolvien kuilu perhees-
sä on melkoinen, kun naisten 
taloudessa huseeraa 80-vuoti-
as mummokin. Vaikka miehet 
loistavat poissaolollaan, se ei 
estä tyttöjä unelmoimasta häis-
tä. Flamencotanssit ja -laulut 
keventävät näytelmän tum-
manpuhuvaa tunnelmaa. 

Vaikka Bernarda-äiti tuntui 
kovin ankaralta, ei meilläkään 
ole kaukana aika, jolloin koivu-
niemen herra vieraili perheis-
sä tuhkatiheään. Kokonaisuu-
tena näytös etenee loppua koh-
ti hyvin samantyylisenä pouk-
koilematta liikaa. Sen ajan 
kotikasvatus oli hyvin ajatuk-
sia herättävä ja ravisteleva. Oli-
siko sittenkin kaivattu edes hie-
man myötätuntoa ja ehkä rak-
kauttakin, vaikka sitä sanaa 
tuskin olisi ääneen sanottu.

Tampereen Komediateatterin tämän kesän ilottelu on Voi veljet! Kuva: Harri 
Hinkka.

Kuopion Kaupunginteatterin 
Onnennumerot on Mike Yeama-
nin palkittu komedia. Se on Juk-
ka Keinosen teatterinäytöksek-
si sovittamana savolaisversio-
na kutkuttavan hauska. Kol-
men sukupolven asuminen yh-
dessä ei ole helppoa varsinkaan 
Senni-mummolle, jonka vaati-
van pääroolin Seija Pitkänen 
näyttelee uskottavasti.

”Tiällä mikkää ei sovi yhteen 
minkään kanssa”, toteaa mum-
mo tarkoittaen koko taloutta 
ja siellä asuvia. Hänen valikoi-
va muistinsa on jatkuva kinas-
telun aihe, viisi kertaa päiväs-
sä leivän ja kissan ruuan osta-
misineen. Kun mummon on-
nennumeroilla näyttää tulevan 
lottovoitto, tulee hänestä se-
koilevan perheen suosikki. 

Jokainen haaveilee elämäs-
tään kahdeksan miljoonaa rik-
kaampana. Mummo ymmärtää 
yskän ja uhkaa lähteä Karibian 
risteilylle. Mutta lottokuponki 
on kadonnut. Se löytyy välillä 
milloin kenenkin hallusta, vaik-
ka kukaan ei tunnu tietävän, 
missä se on. Jännitys tiivistyy 
loppua kohti, jolloin selviää, 
kenellä on eniten järkeä pääs-
sään ja mikä on perheenjäsen-
ten ryhtiliike – jos lottokupon-
ki vihdoin jostain löytyy…

Aino Eskelinen, Kuopio 

Hyacinth Bucket nähdään parissakin eri näytelmässä, Porissa ja Heinolassa. 
Porissa Hyacinthina Sari Havas (kuva) ja Heinolassa Jaana Saarinen.

Kuopion kaupunginteatterissa jatkaa syksyllä Onnennumerot (kuva) sekä Ber-
narda Alban talo. Kuva: Antti Karppinen.
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KESÄ-
TEATTEREITA 
2018

H Ä M E
Hämeenlinnan Uusi Kesäteatteri 
(Hämeenlinna) Sellaista elämä on -mu-
siikkinäytelmä, Juha Vainion tarina. 

Ruuttanäyttämö (Hämeenlinna) Akat-
toman kylän onni. Sonnikorven kylässä 
asuu pelkkiä poikamiehiä. Kyläyhdis-
tyksen, Sonnikorven Sinkut ry:n nokka-
mies Onni Ahola esittäytyy ’kolmannen 
polven poikamieheksi’… Hulvaton 
farssikomedia!

Pirttikosken kesäteatteri (Iittala) 
Leskimies Nuutisen viimeset varaosat. 
Sulo Nuutinen elelee Kärväskylän Kyrsän-
perällä, on elellyt siellä ikänsä. Vähäiset 
peltonsa hän on metsittänyt EU:n tuel-
la jo aikoja sitten. Miten käy Nuutisen? 
Entä muiden miehen lähipiiriin kuulu-
vien kärväskyläläisten? 

Padasjoen Harrastajateatteri (Padas-
joki) Kahden naisen putkiremppa. Kesä-
mökki tarvitsee kipeästi päivitystä 
2000-luvulle ja Lipposen sisarukset 
Maire ja Kikka päättävät pyytää tarjouk-
sen putkirempasta. Tarjous saapuu ja re-
montti alkaa. Mökille ilmestyy enem-
mänkin väkeä ja siitä alkaa täysi farssi….

E T E L Ä- P O H J A N M A A
Onnelan Kesäteatteri (Alahärmä) Pai-
nin syvin olemus. Draamakomedia ys-
tävyydestä, arvoista ja unelmista. Onko 
paini elämää, vai elämä painia?

Keskikylän Nuorisoseura (Jalasjärvi) 
Naamakirja-teatteriryhmä marssittaa 
lavalle kaksi perhettä, Koskiset ja Järvi-
set. Koskisilla älypuhelimet ovat tärkei-
tä perheenjäseniä ja päivän kuulumi-
set vaihdetaan puhelinten takaa mu-
tisten. Järvisillä perheenjäsenten yhtei-
nen harrastus on naapuruksien Face-
book-päivitysten kommentointi. 

Ylivallin Fällyteatteri (Jalasjärvi) Kyl-
lä aika tavaran kaupitteloo. Kesällä 2019 
tavataan taas Hempan ja Hellun baarin 
väkeä, aika ja kulkijat ovat ohittaneet 
baarin ja vaikka ohimenevä tiekin sai 
uutta mursketta pintaansa, niin asiak-
kaat ovat vähentyneet eikä Hempan 
korjaamollakaan riitä huollettavia kuor-
mureita. 

Teatteri Kajo (Kauhajoki) Kuin tuhka 
tuuleen. Sujuvajuoninen jännityskome-
dia, joka tapahtuu hautaustoimistossa. 
Kahden vanhapiikasisaren yhdessä vel-
jenpoikansa kanssa pyörittämällä hau-
taustoimistolla menee huonosti. Kuol-
leisuuden kehitys ei ole riittävää, bis-
nes ei suju ja konkurssi uhkaa. 

Koskuen Kesäteatteri (Koskue) Vää-
riä johtopäätöksiä. Homma lähtee liik-
keelle ensimmäisten minuuttien aika-
na, kun Mary Ruudin kampaamoon än-
kee asiakkaita aamutuimaan ja hiuslak-
ka osoittautuu oivalliseksi muussakin 
kuin kutrien ojoon saattamisessa! 

Lappajärven Kesäteatteri (Lappajärvi) 
Pari suhdetta. Kaksi katkeraa paris-
kuntaa, palvelutahtoinen terapeutti ja 
vähäpuheinen teini ajautuvat törmäys-
kurssille pikkukaupungissa, jossa kaik-
ki haluaisivat olla jossain muualla. 

E T E L Ä- S AVO
Naisvuoren kesäteatteri (Mikkeli) 
Elämä janottaa. Suistuuko kaupunkilai-
sen elämä raiteiltaan maaseudulla? 
Kuka löytää tosirakkauden? Kaikilla tun-
tuu olevan jotain salattavaa, mutta ke-
nellä kyläläisistä on suurin salaisuus?

Koirakiven Nuorisoseura (Mäntyhar-
ju) Kaksi kitaraa. Topi Sorsakosken tie 
Ähtäristä tähtiin. Sorsakoski oli armoi-
tettu huumorimies, ja henkeen ja ve-
reen suomalaisen lavakulttuurin puo-
lestapuhuja. Musiikkinäytelmä on his-
toriallisesti korrekti ja varsin hulvaton 
musiikkinäytelmä Pekka Tammilehdon 
tiestä Topi Sorsakoskeksi. 

Mäntyharjun Kesäteatteri (Mänty-
harju) Lähtöruutuun. Etelä-Savoon, 
Mäntyharjuun sijoittuva tarina avautuu 
katsojille Kake Randelinin musiikin ja 
laulamien kappaleiden kautta.   Avaa 
hakas ja istu katettuun katsomoomme. 
Kaikki tunteet ovat sallittuja ja niitä pää-
set tuntemaan, oli eilen ollut tilipäivä 
tai sitten ei.

Pertunmaan Nuorisoseura (Pertun-
maa) Akka-Agentti. Pölhön pojille on 
tulossa suuri perintö, mutta se sisältää 
ehdon. Puoliso pitäisi hankkia ja peril-
linen. Apuun kutsutaan Heilankaataja-
Heikkinä tunnettu serkkupoika ja sty-
listi. Ehostuksen jälkeen alkaakin vai-
moehdokkaita tulemaan. Onko heistä 
kukaan sopiva?

Ristiinan Kesäteatteri (Ristiina) Elias, 
rakastettuni. Eletään vuotta 1993. Sylvi 
viettää vanhuuden päiviään vanhain-
kodissa osittain dementia harhoissa. 
Kun Sylvin lapsenlapsi Anna alkaa ky-
sellä mummolta mystisestä sotilasku-
vasta, alkaa mummon puheissa nivou-
tua selkeä kuva kahdesta rakastavaises-
ta. Vuosisadan rakkaustarina!

Saimaan Teatteri (kiertävä teatteri) 
Saimaan Demokraattinen Tasavalta on 
lennokas esitystapahtuma, johon ylei-
sö kutsutaan äimistelemään demokra-
tian nykytilaa. Produktion lähtöpiste on 
Heinäveden kaivoshanke ja sen ympä-
rillä käyty keskustelu. 

Paltamon kesäteatteri (Paltamo) Lai-
turi. Lämmin tragikomedia perheestä, 
selviytymisestä ja toivosta.

K E S K I - P O H J A N M A A
Kaustisen Salonkylän Nuorisoseura 
(Kaustinen) Tankki täyteen – maallamut-
tajat. Suositun tv-sarjan tarinoihin poh-
jautuvassa teatteriesityksessä Vilénien 
perhe suunnittelee kaupunkiin muut-
tamista. Kuviot kääntyvät kuitenkin 
päälaelleen, kun Sulo tekee elämänsä 
suurimman heräteostoksen.

K E S K I - S U O M I 
Ränssin Kievarin Kesäteatteri (Jyväs-
kylä) Maitolavan Madonnat. Lavan täyt-
tää räjäyttävä naisenergia ja upeat tan-
gomiehet, joten pureskeltavaa on lu-
vassa jokaiseen makuun!

Jämsän Kesäteatteri (Jämsä) Juuso – 
viimeinen patruuna. Kesällä 2017 täysiä 
katsomoita keränneen näytelmän uu-
sinta. Se kertoo legendaarisesta vuori-
neuvos Juuso Waldénista ja ns. Juuson 
ajasta, jolloin tehdasyritys varsinkin 
1950- ja 60-luvuilla vaikutti voimakkaas-
ti ihmisten jokapäiväiseen elämään. 

Wanhat Wehkeet kesäteatteri (Kars-
tula) Suklaasydän. Musiikkikomedia tuo 
60-luvun loistavan musiikin kesäteat-
teriareenallemme. Huumorilla höystet-
ty näytelmä, romantiikkaa unohtamat-
ta. Live-bändi takaa tahdit, ja tarina kul-
jettaa kultaiselle 60-luvulle.

Heikki Luoman Areena (Kyyjärvi) Pa-
rasta ennen. Markku Hyvösen kirjoitta-
ma komedia.

Kanavateatteri (Laukaa) Metsolat. Ur-
janlinna vie katsojat kauniiseen Kainuu-
seen, kuvitteelliseen Hoikan kylään, Ur-
janvaaran juurelle, jossa sekä Leppä-
vaaran tilaa että Metsolan perhettä koh-
taavat isot muutokset. 

Riihivuoren Kesäteatteri/Uusi Iloinen 
Teatteri (Muurame) Kaunis Veera. UIT-
twistillä höystetty klassikkoteos Kaunis 
Veera tarjoaa yleisölle näyttäviä musi-
kaalinumeroita tanssin ja laulun kera. 

Kartano Kievarin Kesäteatteri (Ääne-
koski) Mies, joka tiesi liikaa. Hulvatto-
man rempseä musiikkikomedia, joka 
vie yleisön Eurooppa Nelosen syntysi-
joille ja huippusuosittujen näytelmien 
tuttuihin hahmoihin.

KYM E N L A A K S O
Bastionin Kesäteatteri (Hamina) Ha-
mina Tattoon alueella toimivalla kesä-
teatterilla on ohjelmistossa kaksi eri 
näytelmää, joita kumpaakin esitetään 
viisi kertaa: Tuomas Kyrön teoksiin poh-
jautuva Mielensäpahoittaja ja poika. Elo-
kuussa nähdään hervottoman hauska 
Saikkua, kiitos – riemastuttava esitys, 
joka irvailee lähes kaikelle sairastami-
seen liittyvälle. 

Nauvo-teatteri (Hamina) Tää on kylän 
tapa.

P I R K A N M A A
Kesäteatteri Seleentakuset (Ikaali-
nen) Virta vie. Näytelmän pääosassa on 
tangokuningas, jonka suosio on vuosi-
en varrella hiipunut ja kruunukin on 
päässyt himmentymään. Entinen valo-
voimainen tähti käy nyt kovaa taistelua 
viinapirua vastaan, eikä elämää helpo-
ta ainakaan naapurissa asuva ex-vaimo. 

Pyhäniemen Kesäteatteri (Kihniö) 
Onko kaikki vain unta? Revyy on musi-
kaalipohjainen. Näemme tuttuja laulu-
ja ja hahmoja 60-luvulta tähän päivään. 
Kuuden esiintyjän voimin lavalla käy lä-
hes 35 eri hahmoa ja artistia.

Teatteri Valentino (Lempäälä) Myrsky-
luodon Maija. Sykähdyttävän väkevä 
näytelmä kalastajanvaimon elämästä 
iloineen ja murheineen Myrskyluodolla. 

Nokian kesäteatteri (Nokia) Vuoksen 
laulu. Romantiikkaa, musiikkia, laulua, 
kyyneleitä ja suurta onnea näyttämön 
täydeltä! Askanmäen Kaunis Kaija on 
vanha 1800-luvulta peräisin oleva kan-
santarina nuoresta naisesta, joka päätyi 

karjalaisten ’laukkuryssien’ ryöstämä-
nä rajan taakse. 

Eräjärven Työväen Näyttämö/Rön-
nin Kesäteatteri (Orivesi) Ulvova myl-
läri. Rauhaa rakastava, luonnossa viih-
tyvä ja työteliäs mylläri kohtaa kyläyh-
teisön, joka ei ymmärrä hänen laatuis-
taan ihmistä. Tällä Gunnar Huttusella 
on nimittäin halu ulvoa kuin susi ja se 
herättää muissa asukkaissa enemmän 
pelkoa kuin naurua. 

Sappeen Kesäteatteri (Pälkäne) Mu-
sikaali Olavi Virta. Olavi Virran elämän-
tarina koskettaa suomalaisia luihin ja 
ytimiin saakka. 

Ruoveden Teatteri (Ruovesi) Ja Juma-
la loi naisen. Näytelmässä seurataan 
kuutta naista, jotka kohtaavat Ritva Ala-
Kypärän johtamalla Supersankaritar-
kurssilla. Kaikki ei kuitenkaan suju ihan 
suunnitelmien mukaan. Luvassa on her-
syvän hauskoja tilanteita, samaistut-
tavia hahmoja sekä koskettavia koh-
taloita. 

Kelarannan Kesäteatteri (Sastamala/
Suodenniemi) Sotesoppaa ja karvaho-
metta. Hoitokodin homeongelmat saat-
tavat olla todellisia tai sitten eivät, ja 
niinpä asukkaat ryhtyvät selvittämään 
asioiden todellista laitaa. Luvassa vauh-
tia ja vaarallisia tilanteita, kun juonia 
punotaan niin vanhusten kuin vasta-
puolen pelureiden toimesta.

Kesäteatteri Lysti (Tampere) Kiljusen 
Herrasväen kuningasajatus. Aamupos-
ti tipahtaa postiluukusta ja kuninkaal-
linen lehti-ilmoitus saa sekä Kiljuset että 
heidän naapurinsa Häthätäläiset poh-
timaan kuumeisesti: Kenestä Hälyn-
kylän kuningas? 

Viikinsaaren Kesäteatteri (Tampere) 
506 ikkunaa. Lämminhenkinen tarina 
veljeksistä ja rakkaudesta sekä hulvat-
tomista henkilöistä, jotka kaikki etsivät 
rakkautta. Mukana on myös ripaus jän-
nitystä ja eräs rikos.

Suomen Kesäteatteri (Valkeakoski) 
Danny-musikaali. Musikaalissa ihaillaan 
menneiden vuosikymmenien näyttä-
viä showkiertueita ja unohtumattomia 
radiohittejä kuten Kauan, Tahdon olla 
sulle hellä ja Vähän ennen kyyneleitä. 
Kurkistamme myös laulajan yksityiselä-
män koskettaviin hetkiin kulissien ta-
kana. 

P O H J O I S - K A R J A L A
Teatteri Möhkö (Ilomantsi) Ulvova myl-
läri. Tarina kertoo kylän uudesta myllä-
ristä Gunnar Huttusesta, joka onnistuu 
toiminnallaan ja olemuksellaan heilaut-
tamaan koko kylän tasapainoa. 

Utran Uusi Teatteri (Joensuu) Toivo 
Ryynäsen elämä ja teot. Jaakko Tepon 
lauluihin, tarinoihin ja hahmoihin pe-
rustuva musiikkikomedia. 

Ristin Kesäteatteri (Liperi) Ei meidän 
Maija. Näytelmä käsittelee sukulais-
ten suhteita, elämänvalintoja ja mah-
dollisuuksia omien unelmien toteut-
tamiseen.

Roukalahden kesäteatteri (Liperi) 
Luokkakuva on musiikilla höystetty rak-
kaustarina Paula Porkan ja hänen kym-
menenluokkalaisen kaverinsa elämäs-
tä. Kotiseudulle yksinäistä maisteria ve-
tää vanha rakkaus. Voiko se löytyä? 
Onko elämällä muutakin tarjottavaa 
kuin selkäsäryt, pissavaivat ja herne-
pussikisat? 

Salossa vietettiin ONNEN HETKIÄ kulttuurin äärellä
Salon Eläkkeensaajien 
 lauluryhmien yhteistyönä 
järjestämä kevätkonsertti 
Onnen Hetkiä keräsi huhti-
kuussa Kulttuuritalo Kivaan 
lähes 400 kuulijaa nautti-
maan iloisesta, keväisestä 
musiikista.

w Konsertissa esiintyivät yh-
distyksen kaikki kolme lau-

luryhmää: Niklas Strömbergin 
vetämä lauluryhmä Jäkälät, 
Tuula Louhikosken Kielot ja 
Pentti Etäniemen Junkkarit. 
Kielot koostuvat naislaulajis-
ta, Junkkarit miehistä ja Jäkä-
lissä esiintyivät sekä naiset et-
tä miehet.

Konsertti aloitettiin näyttä-
västi Jäkälien esittämällä ni-
mikkovalssilla Onnen hetkiä. 
Heidän esityksenään kuultiin 
myös mm. Sininen Huivi ja Kau-
neimmat ruusut. Kielot puoles-
taan tunnelmoivat Valkoakaa-
sioiden, Pienen polun jne. lu-
moissa. Junkkarien esityksinä 
kuultiin Villiruusu, Tyttö Mik-
kelistä ja muutama muu hyvä 
esitys.

Yleisökin otettiin mukaan 
laulamaan Valkovuokkoja ja 
Kultaista nuoruutta, jotka rai-
kuivat ilmaan heleän kauniisti.

Parituntisen konsertin säes-
tyksestä vastasivat harmonik-
koineen ansiokkaasti Eino 
Ukonaho ja Niklas Strömberg. 

Juontajana toimi Hillevi Ajalin-
Laapotti, joka myös kertoi lau-
lettavista kappaleista kaiken 
oleellisen.

Järjestelytehtävät hoituivat 
yhdistyksen omien jäsenten 
voimin. Konsertti onnistui lois-
tavasti ja jälkikäteen siitä on 
saatu pelkkää hyvää palautet-
ta. Kiitos kaikille esiintyjille ja 
työryhmälle, joka teki konser-
tista mieliinpainuvan.

Konsertista on kuvia ja vi-
deoita nähtävillä myös koti-
sivuillamme: https://salo.elak-
keensaajat.fi/tapahtui/

Seppo Hurve, tiedottaja
Salon Eläkkeensaajat

Salon Kulttuuritalo Kivaan oli saapunut 400 musiikista kiinnostunutta kuulijaa nauttimaan Salon Eläkkeensaajien kolmen 
eri kuoron esityksistä.  

TEEMASIVUT  Kulttuuri
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P O H J O I S - S AVO
Varkauden kesäteatteri (Varkaus) 
Remppaa ja rintakarvoja. Ihan kahjo ja 
hullunhauska, pikkiriikkisen tuhmakin 
komedia! Keskenään nahistelevat sis-
kokset, iloluontoinen äitimuori, nenä-
käs teini ja komea remonttimies valloit-
tavat Varkauden kesäteatterin näyttä-
mön. Ohjaus on Eeva Elorannan.

Koljonvirta Teatteri (Iisalmi) Pölhölä. 
Tästä suomalaisen television elokuva-
klassikosta ei tiettävästi vielä tähän päi-
vään mennessä tehty teatteriversiota. 
Lavaversiossa tullaan näkemään ja kuu-
lemaan alkuperäisen elokuvan vivah-
teita, sillä mukana näytelmän teossa 
ovat elokuvan ideakaksikko Aake Kal-
liala ja Heikki Kinnunen. 

Keiteleen Kesäteatteri (Keitele) Tan-
gomusikaali Onnen maa. Markku Pölö-
sen Onnen maa on nostalginen kuva-
us 60-luvun maaseudusta – sen pysähty-
neisyydestä, mutta toisaalta myös ajoit-
taisesta vilskeestä ja revittelystäkin. 

Rauhalahti Teatteri (Kuopio) Vuonna 
85 Kuopio-remix kertoo tarinan Kuopi-
on kesästä 1985, sekä Turmiolan Tom-
mista, joka sattumalta rakastuu Karo-
liinaan. Henkilöhahmojen nimet ja mu-
sikaalin tapahtumat on otettu suomi-
rock-ikonien Juicen, Eppu Normaalin ja 
Popedan kappaleista. Kuopion versios-
sa lavalla nähdään jymypaukkuja.

Teatteri Hermanni (Kuopio, Syvännie-
mi) Kiiltokuvia ja korviketta on lämmin-
henkinen laulunäytelmä, joka kertoo 
savolaisen kylän tarinan talvella 1939–
1940. Ilmapiirin kiristyminen ja sodan 
syttyminen aiheuttavat kyläläisissä huol-
ta tulevasta. Tapahtumia seurattiin tark-
kaan samalla kun ollaan huolissaan ky-
län miesten selviämisestä rintamalla. 

Tahkon Kesäteatterishow (Kuopio, 
Nilsiä) Finnvitsit – uhka idästä? Humo-
ristinen sukellus viihteeseen, musiik-
kiin, rahaan ja maailman politiikkaan. 

Siilinjärven Teatteri (Siilinjärvi) Mie-
lensäpahoittaja.

Kangaslammin Kesäteatteri (Var-
kaus) Akkaralli-näytelmän musiikillinen 
versio. 

Varkauden Kesäteatteri (Varkaus) 
Remppaa ja rintakarvoja. Siskokset ovat 
komean remonttimiehen lumoissa, 
vaikka mökkiremppa menee päin prink-
kalaa! Äitimuori puolestaan todistaa, 
että sulaa se sokeri vanhankin suussa.

S ATA K U N TA
Ahlaisten Nuorisoseura (Ahlainen, 
Pori) Kaikenkelin Kaikkonen. 

Teatteri Hirvenpää (Huittinen) Jos sä 
tahdot niin. Musiikillinen komedia sveit-
siläisen käkikellosuvun vesan ja suoma-
laisen stylistin ensitapaamisesta ja mi-
hin se johtaa… tuleeko häät ja jos, niin 
minkälaiset niiden pitäisi olla, toinen 

Lankapuodin

Minna
Elämää ja elämyksiä Minna Canthin maailmasta varjoteatterin

keinoin, perinteisin näyttelijäsuorituksin, nukketeatteria 
hyödyntäen -tanssin ja elävän musiikin siivittämänä! 

Aterialla Vanhamäen luomua ja maittavaa lähiruokaa.

Sisä-Savon kansalaisopiston näyttelijät ja showtanssiryhmä
Käsikirjoitus ja ohjaus: Annukka Nurmi

Liput ja lisätiedot: 045 606 3662
katja.vikla@vanhamaki.fi

vanhamaki.fi

esittää:

ohteek ki skt i eR oenj ne  nouS
anV h a m äki!

ti    8.10. klo 14
to 10.10. klo 14
to 10.10. klo 18

19 € /hlö (11 € /4-12-v)

kun on hienoa sukua ja toisen isä, nooh, 
paskakuski!

Karvian kesäteatteri (Karvia) Virta vie. 
Tarina tangokuninkaasta, joka värikkäi-
den ja kosteidenkin elämänvaiheiden 
jälkeen ponnistelee kuiville ja takaisin 
parrasvaloihin.

Karvian Musiikkiteatteri MUTE (Kar-
via) Kohtalon tango. Juonellinen kon-
sertti Kohtalon Tango kertoo Unto Mo-
nosen elämästä koruttoman kauniisti, 
valoineen ja varjoineen.

Kirjurinluodon Kesäteatteri (Pori) 
Pokka pitää. Keeping Up Appearances 
– Pokka pitää -televisiosarjan hurmaa-
van hauskat ja omaperäiset hahmot 
heittäytyvät uuden tarinan vauhdikkai-
siin ja uskomattomiin käänteisiin. 

Jo-Jo teatteri/Kuuskajaskarin Kesä-
teatteri (Rauma) Kiviä taskussa. 
1990-luvun Irlantiin sijoittuvassa näy-
telmässä Jake ja Charlie, kaksi pikku-
paikkakunnan miestä, ovat päässeet 
unelmahomman syrjään kiinni. 

Patolampiteatteri (Lappi, Rauma) Ka-
lassa ja pulassa. Näytelmä on komedia 
epäonnisista pankkirosvoista, Maria ja 
Veijo Virtasesta, jotka pakomatkallaan 
varhaisina aamun tunteina ajavat mat-
kailuautollaan ojaan. 

U U S I M A A
Porvoon Taidetehdas (Porvoo) Finn-
vitsit – uhka idästä? Humoristinen su-
kellus viihteeseen, musiikkiin, rahaan 
ja maailmanpolitiikkaan. Pieni suoma-
laiskylä Kirkaskoski on jälleen kaiken 
huomion keskipisteenä, kun odotetaan, 
vaikuttaako kylän rauhaa ja rakkautta 
uhkuva vesi Melania ja Donald Trum-
piin, Birgitte ja Emmanuel Macroniin, 

Vladimir Putiniin sekä Kim Sun Kaahan. 
Onko maailmalla vielä toivoa?

Mustion Linnan kesäteatteri (Raase-
pori) Vadelmavenepakolainen. Hillitön 
komedia suomalaisesta miehestä, joka 
haluaa tulla vapaaehtoisesti ruotsalai-
seksi.

Vihdin Kesäteatteri (Vihti) Salaisuuk-
sia ja sammakonreisiä. Komedia suvait-
sevaisuudesta ja salaisuuksista Suomen 
suvessa. Ahdasmielinen maalaiskylä saa 
yllättäviä vieraita maailman huipulta.

VA R S I N A I S - S U O M I
Kertunmäen Kesäteatteri (Loimaa) 
Ja Jumala loi naisen. Ritva Ala-Kypärä 
on kyllästynyt naisten ikuiseen tyyty-
mättömyyteen, oli sitten kyse ulkonä-
östä, itsetunnosta, pärjäämisestä tai 
elämänhallinnasta. 

Krekilän Myllyn Kesäteatteri (Loi-
maa) Pokka pitää. Harjoitellaan näytel-
mää ohjaajana naapurin Emmet. Kaik-
ki sujuu erinomaisesti, kunnes Hyacinth 
purjehtii paikalle… Pokka on koetuk-
sella niin näyttämöllä kuin katsomos-
sakin! 

Merimaskun Teatteri (Merimasku) 
Kahden akan loukussa. Komedia Veijon 
erikoisesta avioliiton alusta. Anoppi po-
mottaa sekä miniää että piikaa. Naapu-
rin leski häärää mukana. Kun taloon 
saapuu vielä kaksi naista lisää, soppa 
onkin valmis! Miten Veijo saa äitinsä 
aisoihin ja vaimonsa takaisin? Aika eri-
koisella konstilla…

Mathildedalin Kesäteatteri (Salo) 
Tankki täyteen – Maallamuuttajat. Vilé-
nin huoltoasema on pakkolunastettu 
ja perhe suunnittelee kaupunkiin muut-
tamista. Kuviot kääntyvät päälaelleen, 
kun Sulo tekee elämänsä suurimman 
heräteostoksen, maatilan. Luvassa hul-
vatonta Tankki täyteen -huumoria ja 
menossa mukana kaikki tutut hahmot.

Jo-Jo teatteri (Turku, Vepsän saari) 
Maukka, Väykkä ja suuri seikkailu. Tari-
na ystävyydestä ja ennen kaikkea sen 
tärkeydestä. 

Kirakan kesäteatteri (Ylönkylä) Vaah-
teramäen Eemeli -musiikkinäytelmä. 
Tänä kesänä Perniön Kirakan idylli-
nen maisema taittuu Kissankulmaksi, 
kun Vaahteramäen Eemeli valtaa näyt-
tämön.

L A P P I
Konttisen kesäteatteri (Rovaniemi) 
Maailman ympäri 80 päivässä. 

Lähde: Kesäteatteri-sivuston ja 
Teatterin tiedotuskeskus TINFO:n 
tiedot 31.5. mennessä.

Bomban kesäteatteri Nurmeksessa esittää 2019

Oma maa mansikka

www.bombanteatteri.fi

Kasikirjoitus Markku Hyvonen | Ohjaus Sanna Heikkinen
.. ..

Liput: Aik. 15 €, 
Lapset (7–15 v.) 5 €, alle 7 v. 0 €. 

Lippuvaraukset vain ryhmille: 
Bomban kesäteatteri / 
Puh. 040 500 8707 
nurmeksennayttamokerho 
@gmail.com

Katso teatteripaketit:  
www.bombanteatteri.fi

Elämänmakuinen komedia 
tämän päivän Suomesta. 
Sisukkaan karjalaisnaisen 
Martan sanoin: Tämähän 
on kuin Danten jumalaista 
näytelmää kahtelis, kaikki 
seitsemän kuoleman syntiä 
yhessä kattauksessa. Yks 
on ylpeä, toinen ahne, 
kolomas katteellinen ja niin 
eespäin…mutta onneksi 
kaikki kuitenniin kiäntyy 
parhain päin!Tervetuloa!

La  6.7.   klo 14
Su  7.7.   klo 14
Ke  10.7.   klo 19
To  11.7.   klo 19
La  13.7.   klo 14
Su  14.7.   klo 14
Ke  17.7.   klo 19

To  18.7.   klo 19
La  20.7.  klo 14
Su  21.7.   klo 14
To  25.7.  klo 19
La  27.7.  klo 14
Su  28.7.  klo 14

Esteetön, katettu katsomo, kahvila.

Esitykset:

FÄLLYTEATTERI
ESITTÄÄ KESÄLLÄ 2019:

Kyllä aika tavaran 
kaupitteloo

Käsikirjoitus Suvi Valkama

Liput 15 €, ”ikinuoret” 13 €, alle 12 v. ilmaiseksi
lipun hintaan sisältyy väliaikakahvit!

Varaukset puh. 0400 285539 klo 11-18 välisenä aikana

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN KANSSAMME!

Esityspäivät:
Ensi-ilta pe 5.7. klo 19
la 6.7. klo 19
ma 8.7.  klo 19
ti 9.7. klo 19
to 11.7. klo 19

pe 12.7. klo 19
su 14.7. klo 13
ti 16.7. klo 19
to 18.7. klo 19
la 20.7. klo 19
su 21.7. klo 19

Hellun ja 

Hempan
baari

palveluta
lo

TEEMASIVUTKulttuuri

Varkaudessa nähdään Rempassa ja rintakarvoissa Sirpa Suhonen, Ismo 
Kotro ja Piia Kolima. Kuva Proevents

ELÄKKEENSAAJA-LEHDEN 
MAINOSTILAVARAUKSET 

puh. 045 110 4122
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Kattelus, Kustantamo S & S, 218 
s.) on monikerroksinen, yllättävä, 
vaikea ja helppo romaani. 
Lontoossa asuva kirjailija 
kirjoittaa itsestään. On avioero, 
lapset, iso remontti, kirjailija-
vierailuja, ystäviä huolineen, 
kirjoittaminen ja eläminen 
ylipäätään. Välillä kaikki on hyvin 
arkista. Välillä pohditaan elämän 
perimmäisiä kysymyksiä. Kohtalo 
on kirjailijan ajatuksissa läsnä 
kaiken aikaa. ”Kohtalo, hän sanoi, 
on vain totuus luonnontilassa. 
Kun jättää asiat kohtalon 
huomaan, eteneminen voi 
kylläkin olla hidasta, mutta   
se on myös oikeaan osuvaa ja 
vääjäämätöntä.” 

n Australiassa 
asuva kirjailija 
ja käsikirjoit-
taja Heather 
Morris 
tutustui 
vuonna 2003 
slovakialai-
seen Lale 
Sokoloviin, 
Auschwitz-Birkenaun keskitys-
leirin vankiin. Keskitysleirillä  
Lale oli tatuoinut numeroita 
leirille tulijoiden käsivarsiin.   
Lale oli työnsä takia paremmassa 
asemassa ja turvassa kuin muut 
vangit. Hän näki ja koki kauheuk-
sia, myös vankien urheita tekoja. 
Mahdollisuuksien mukaan, 
lopulta oman henkensä uhalla 
Lale auttoi muita vankeja. 
Vuonna 1942 Lalen edessä oli 
nuori kaunis nainen. Nuoret 
rakastuivat ja päättivät pysyä 
hengissä. Sokolov kertoi 
tarinansa Morrisille vasta 
vaimonsa kuoleman jälkeen. 
Morrisin Auschwitzin tatuoija 
(suom. Pekka Tuomisto, Aula & 
Co 2019, 286 s.) on soljuvasti 
etenevä tarina. Keskiössä ovat 
Gita, Lale ja heidän ystävänsä 
sekä muutamat saksalaiset ja 
venäläiset sotilaat. Birkenaun 
leirin tapahtumat ovat varmasti 
monelle kirjan lukijalle tuttuja. 
Uutta on aina kertojan ääni. Kirja 
on paitsi selviytymistarina, myös 
kaunis rakkausromaani. Ilman 
Gitaa Lale ei olisi selviytynyt 
hengissä ja ilman Lalea Gita ei 
olisi kestänyt kaikkia koettele-
muksiaan. 

hänet, 
aviomies on 
etääntynyt 
muiden 
naisten luokse 
vuosia sitten, 
pojat eivät 
enää tarvitse 
äitiä, kirjailijan 
ura ei ole 
lähtenyt 
lentoon. Onneksi Sylvillä on 
ajokortti ja oma auto ja hän 
kestää kaiken - enimmäkseen. 
Lohtua Sylvi Kekkonen saa 
keskusteluista kuolleen, hyvän 
ystävänsä kirjailija Marja-Liisa 
Vartion kanssa. Vastapainona 
näille yksinpuheluille on 
katkelmat kuvanveistäjä Essi 
Renvallin ajatuksista. Renvallin 
on määrä tehdä kipsipää Sylvistä, 
koska Urkista on jo sellainen 
tehty. Ensimmäinen nainen on 
kiehtovalla tavalla kaunis ja 
kiinnostava romaani elämästä 
Kekkosen varjossa. 

n Kesä, 
kärpäset ja 
dekkarit. 
Uutena 
tuttavuutena 
luin Markus 
Ahosen 
Sieluttomat 
(WSOY 2019, 
473 s.). 
Rikokset tapahtuvat Helsingissä, 
ne ovat tarkoin suunniteltuja, 
jokaisella tekijällä on takanaan 
menneisyyden painolasteja, 
poliisit ovat ymmällä ja kuitenkin 
melkein aina oikeassa. Kaikki 
kietoutuu lopulta hyvin vanhoi-
hin tapahtumiin. On kostoa ja 
epätoivoa. Psykologisesti 
hienovaraista ja hyvin uskottavaa 
kuvausta. Ahonen on taiturimai-
nen kirjoittaja. Kaikki on punottu 
yhteen taitavasti ja huolellisesti. 

n Kesän 
dekkarilistalla 
ovat aina 
varmat Seppo 
Jokisen 
Rottasankari 
(CrimeTime 
2019, 368 s.) 
ja Reijo Mäen 
Tolvana 
(Otava 2019, 460 s.). 

n Kanadalais-
syntyisen 
Rachel 
Cuskia 
pidetään 
aikamme 
älykkäimpänä 
kirjailijana. 
Siirtymä 
(suom. Kaisa 

n Vihdoinkin 
olen ihastunut 
Minna 
Lindgrenin 
ikäihmisistä 
kertovaan 
tarinaan. 
Kaukorakkaus 
(Teos 2019, 
234 s.) on 
riemastuttava kertomus 
83-vuotiaasta Kaukosta, 
Tilastokeskuksen ent. atk-päälli-
köstä. Kaukon muistisairas vaimo 
on hoitokodissa, mutta Kaukolla 
on porttikielto sinne. Kaukon 
omakotitalon kellarissa asustaa 
hänen poikansa ja pojanpoika, 
luonnonsuojelijat, jotka harrasta-
vat kansainvälistä e-urheilua ja 
automaattiseksiä. Kauko laittaa 
pojille kasvisruokaa, pesee 
pyykkiä ja siivoaa. Kuinka 
ollakaan Kauko alkaa ikävöidä 
Liisaa, nuoruudenrakastettuaan. 
Etsimiseen hän saa avuksi kaksi 
naisihmistä, toinen hänen 
entinen alaisensa ja toinen 
satunnainen tuttava hautaus-
maaretkiltä. Kaukorakkaus on 
ihastuttava sekoitus kritiikkiä 
vanhusten huollosta, teknologia-
koukeroista ja monesta muusta 
aikamme ilmiöstä. Samalla se on 
hykerryttävän hauska ja rentout-
tavaa, välillä on hyvä tajuta 
nauravansa itselleen. 

n Saa nähdä 
kumpi jaksaa 
pitempään: 
kirjailija Enni 
Mustonen 
Syrjästäkatso-
jan tarinoita 
-sarjansa 
kanssa vai 
lukija. Nyt on 
ilmestynyt sarjan seitsemäs 
romaani Sotaleski (Otava 2019, 
525 s.). Kirjassa eletään sotavuo-
sia kesäkuusta 1939 joulukuulle 
1944. Kirjan nimi jo paljastaa 
mitä tarinan edetessä tapahtuu. 
Sotalesken lukeminen on 
helppoa, teksti soljuu sujuvasti 
eteenpäin, henkilöt ovat tuttuja 
ja sodan käänteetkin ainakin 
iäkkäämmille lukijoille. Mustosen 
ajankuvaus on pikkutarkkaa ja 
mukaansa tempaavaa. Huonom-
piakin tapoja historiaan tutustu-
miseksi on kuin Mustosen sarjan 
lukeminen. 

n Tietyllä tavalla Johanna 
Venhon Ensimmäinen nainen 
(ESOY 2019, 262 s.) on vanhan 
kertausta. Sylvi Kekkosen 
elämästä on kirjoitettu useam-
piakin kirjoja. Nyt näkökulma  
on Suomusjärvelle Kakerman 
huvilalla vetäytyneen 66-vuo-
tiaan naisen. Sairaus on nujertaa 

Leena-Maija Tuominen

Rakkautta, raakoja rikoksia, selviytymistarinoita ja erotuskaa

HALUATKO LIITTYÄ 
ELÄKKEENSAAJIEN 

JÄSENEKSI?

Täytä lomake sivulla 43.
Lue lisää runoviikko.fi

Kajaanissa 3.-7.7.2019

SADEJUOVIA JA 
PILVISÄTEITÄ

1.3.–30.9.2019
Taiteilijoiden taivaat meteorologin silmin

Kirjastokatu 8, Järvenpää • 040 315 3881 • taidemuseo@jarvenpaa.fi
www.jarvenpaa.fi/taidemuseo • touko-syys ti-su 11-18

SEIJA PAASOSEN

JÄRVENPÄÄN TAIDEMUSEO

Satumaan kuningas

Antti Huovila • Jarno Itkonen • Tarja Lunnas • J. Eskelinen • Kari Hirvonen

La 21.9.  Lauretius-sali, Lohja klo 15
Su 22.9.  Järvenpäätalo, 
 Järvenpää klo 15
To 10.10.  Akustiikka, Ylivieska klo 19
Pe 11.10.  Korundi, Rovaniemi klo 19
La 12.10.  Eino Säisä-sali, Iisalmi klo 16
Su 13.10.  Carelia-sali, Joensuu klo 16
Pe 18.10.  Poleeni, Pieksänmäki klo 18
La 19.10.  Suolahtisali, Suolahti, 
 Äänekoski klo 15

Iskelmätuottaja Seppo Matintalo haluaa kunnioittaa Reijo Taipaletta

  
          -konserttikiertueella

Su 20.10.  Kuusankoskitalo, 
 Kuusankoski klo 16
Su 3.11.  Lappeenranta-sali, 
 Lappeenranta klo 16
To 7.11.  Raahesali, Raahe klo 19
Pe 8.11.  Sampola, Tampere klo 19
Liput:  www.lippu.fi ja 
 www.ticketmaster.fi
 Raahesali: ticket.raahe.fi/
Lisätietoa: 040 740 6354

 

Kantaesityksen ensi-ilta:  
Pe 12.07.2019 klo. 19.00 
Su 14.7. Ti 16.7. To 18.7. Su 21.7. Ti 23.7.  
Ti 30.7. To 1.8. Su 4.8. Ti 6.8. To 8.8.  
Su 11.8. Ti 13.8. To 15.8. Su 18.8. 
Esitykset arkisin klo. 19.00  
ja sunnuntaisin klo 17.00 
 

Liput, tiedustelut ja varaukset:  
Kulttuuritalo Kyminsuu 
p.0400 759 142     
sähköposti: kyminsuu@kymp.net         
(Eteläinen Karjalantie 3, Kotka) 
Netistä: 
 

Liput 18€       
Lapset, opiskelijat,  
työttömät ja varusmiehet: 12€ 
 
Näytelmän esitysoikeuksia valvoo 
Näytelmäkulma – Nordic Drama Corner Oy 

TEEMASIVUT  Kulttuuri
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Lauantaina 16.11.2019
Avajaiset klo 11.30
Turun konservatorio, Sigyn-sali 
(Linnankatu 60, Turku)
Musiikki klo 12.00 alkaen
Turun konservatorio (Linnankatu 60, Turku) 
• Yksinlaulu
• Lauluryhmät (yksiääniset): kaksi tai useampi laulaja 
• Lauluyhtyeet (moniääniset, 2–10 laulajaa)
• Kuorot (moniääniset, yli 10 laulajaa) 
• Soitinsolistit
• Soitinyhtyeet (enintään 10 soittajaa) 
• Orkesterit (yli 10 soittajaa)
Näyttämötaide klo 12.00 alkaen
Turun konservatorio (Linnankatu 60, Turku) 
• Lausunta (yksin tai ryhmässä)
• Sketsit
• Pienoisnäytelmät (mukaan lukien ohjelmakokonaisuudet) 
Esiintymistila 8 x 6 metriä
Tanssilajit klo 12.00 alkaen
Turun konservatorio, Sigyn-sali (Linnankatu 60, Turku) 
• Tanssilliset ryhmät (perinteiset, uudet omat koreografiat) 
• Kansantanssit
• Senioritanssit (perinteiset senioritanssit ja omat koreografiat) 
• Kantritanssit ja rivitanssit samassa sarjassa
• Vanhat salonkitanssit
Esiintymistilana musta puulattia 13 x 7,8 metriä

OHEISOHJELMA
Karaoke klo 15.00 alkaen
Manilla, TSL Turku (Itäinen Rantakatu 64)
Illallistilaisuus ja tanssit klo 19.00–22.30
Hansasali (Puutarhakatu 45), Illalliskortin hinta on 39 euroa (sis. tanssit)

Sunnuntai 17.11.2019
Loppukatselmus klo 12.00
Turun konservatorio, Sigyn-sali (Linnankatu 60, Turku)

SÄÄNNÖT
Esityksiä voi kullakin osallistujalla 
olla yksi / laji. 

Esityksen soiva tai esittävä pi-
tuus voi tanssissa, musiikissa ja 
lausunnassa olla korkeintaan viisi 
(5) minuuttia ja sketseissä sekä 
pienoisnäytelmissä korkeintaan 
kymmenen (10) minuuttia. Esi-
tyksen kestoaika on mainittava 
ilmoittautumisen yhteydessä.

Tapahtuma on avoin 55 vuot-
ta täyttäneille Suomen Työväen 
Urheiluliitto TUL ry:n, Eläkkeen-
saajien Keskusliitto EKLry:n, Elä-
keläiset ry:n, Työväen Näyttämöi-
den Liitto TNL ry:n ja Suomen 
Työväen Musiikkiliitto STM ry:n 
yksinesiintyjille ja ryhmille. 
 Ryhmässä 1/4 saa alittaa ikä-
rajan.  Tapahtumassa on yksi ikä-
sarja. Sama esiintyjä voi olla mu-
kana useassa lajissa. Tuomaristo 
valitsee esiintyjät sunnuntain 
loppukatselmukseen.

Katselmuksen tarkemmat 
säännöt: https://tul.fi/tapahtu-
mat/aikuisliikunta/veteraanit/
kulttuurikatselmus/ 

OSALLISTUMISMAKSUT
Yksinesiintyjät ja parit 20 €, 
alle 10 hengen ryhmä 40 € 
ja yli 10 hengen ryhmät 
60 €. Osallistumismaksuista 
lähetetään lasku.
 
ILMOITTAUTUMISET 
pe 11.10.2019 mennessä 
erilli sellä lomakkeella osoit-
teessa https://tul.fi/tapah-
tumat/aikuisliikunta/vete-
raanit/kulttuurikatselmus/ 
 Ilmoittautumislomak-
keen voi myös tulostaa ja 
lähettää osoitteeseen TUL:n 
Varsinais-Suomen piiri, 
 Humalistonkatu 6, 20100 
Turku

LOUNAS 
Lounaspaikkana toimii Ar-
kean ravintola tapahtuma-
paikalla Turun konservato-
riossa Sigyn-salin ohessa 
konservatorion 1. kerrok-
sessa (Linnankatu 60)
 Lounas on lauantaina 
16.11. klo 11.00–15.00 (hin-
ta ilmoitetaan myöhem-
min). Sunnuntaina 17.11. 
palvelee kahvio (ei erillistä 
lounasta). Lounasvaraukset 
pe 11.10.2019 mennessä 
erillisellä lomakkeella osoit-
teessa https://tul.fi/tapah-
tumat/aikuisliikunta/vete-
raanit/kulttuurikatselmus/ 

Veteraanien kulttuurikatselmus 16.–17.11.2019 – Tervetuloa Turkuun!

Tapahtuman järjestävät yhteis
työssä: Suomen Työväen Urheilu
liitto TUL ry, Eläkkeensaajien 
 Keskusliitto EKL ry, Eläkeläiset ry, 
Työväen Näyttämöiden Liitto 
TNL ry, Suomen Työväen 
 Musiikkiliitto STM ry ja TUL:n 
VarsinaisSuomen piiri ry

ILLALLISTILAISUUS JA TANSSIT 
lauantaina 16.11.2019 klo 19.00–
22.30, Hansasali (Puutarhakatu 45)
Illalliskortti 39 euroa, sisältää illalli-
sen ja tanssilipun. Tilaisuuteen mah-
tuu 140 henkeä.
 Varaukset pe 11.10.2019 men-
nessä erillisellä lomakkeella osoit-
teessa https://tul.fi/tapahtumat/
aikuisliikunta/veteraanit/kulttuuri-
katselmus/ 

MAJOITUKSET 
Hotelli Scandic Turku, Eerikinkatu 
28–30, p. 02 4808 1614, turku@
scandichotels.com, varaustunnuk-
sella kulttuurikatselmus
Hinnat:
86 EUR / 1 H standardhuone / vrk 
96 EUR / 2 H standardhuone / vrk 
Majoitukseen sisältyy aamiainen, 
asiakassauna sekä WiFi-yhteys.
Varaukset: Hinnat ovat voimassa 
kiintiön saatavuuden mukaan 
25.10.2019. 50 % varaamattomista 
huoneista vapautuu yleiseen 
 myyntiin 27.9.2019.

LISÄTIETOJA 
Toiminnanjohtaja Kimmo Kamppila, 
kimmo.kamppila@tul.fi, p. 041 
5475423, https://tul.fi/tapahtumat/
aikuisliikunta/veteraanit/kulttuuri-
katselmus/ 

Tapahtumatiedot ovat alustavia, 
mahdollisista muutoksista ilmoite-
taan hyvissä ajoin.

HELSINKI, Teollisuuskatu 21
JOENSUU, Kirkkokatu 20 
PORVOO, Lundinkatu 16 
TURKU, Linnankatu 8 E 

Matka
agentit

Suomalainen matkanjärjestäjäLisää matkavaihtoehtoja

www.matka-agentit.fi
Varaa matkasi 24 H
Vapaa-ajan matkat puh. 010 321 2800
Puhelut 8,28 snt/min (+alv 24%).

Matka-Agentit palvelee Eläkkeensaajia kaikissa matka-asioissa! 
Kaupunki- ja kiertomatkat, teemamatkat, pitkät lomat – myös kaikki yhdistyksesi ryhmämatkat minne vain, milloin vain.

Pyydä tarjous ryhmat@matka-agentit.fi tai soita 010 321 2800!

TEEMA-JA 
KIERTOMATKOJA
BIRGITTA-FESTIVAALIT 
Tallinnassa
sis. Verdin Trubaduuri
16.-17.8. • alk. 175,-
WEST SIDE STORY 
–musikaali 
Tallinnassa 
31.8.-1.9. • alk. 164,-
Valloittava GEORGIA 
• 25.-30.9. 1.295,-  

Taidematka
ja maalauskurssi 
SANTORININ SAARELLA 
11.-18.10. • 890,-

JOULUN AJAN
MATKOJA
KESKI-VIETNAM 
20.-29.12. • 1.995,-
PEKING ja Kiinan muuri
20.-27.12. • 27.12.-3.1. 
• alk. 1.595,-
KARLOVY VARY 
21.-26.12. • 925,-
ANDALUSIA 22.-30.12. 
• alk. 885,-
Wieniavan palatsi, PUOLA
23.-26.12. • 685,-

Uuden vuoden juhlaa 
WIENISSÄ 29.12.-1.1. • 1.050,-
sis. uudenvuodenkonsertti 31.12.

ESPANJAN AURINKORANNIKKO 
Torremolinos     Lähtöjä myos Joensuusta! 

Huoneistohotelli 
ALFAGAR VILLAGE 
16.11.-7.12. • 1.195,-

Huoneistohotelli 
BAJONDILLO
27.10.-21.11. • alk. 1.115,-
23.11.-13.12. • alk. 935,-
24.11-23.1. • alk. 1.790,-
9.2.-2.3. • alk. 1.075,-

Hotelli BARRACUDA
sis. puolihoitoateriat
10.11.-2.12. • alk. 1.195,-
Hotelli CERVANTES
sis. puolihoitoateriat
17.11.-9.12. • alk. 1.398,-

PORTUGALIN 
ALGARVE

AURINKORANNIKOLLE JA ALGARVEEN

PITKÄT LOMAT

TEEMASIVUTKulttuuri
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Huomisen kynnyksellä 2019 -tutkimus:

Ikääntyneet kokevat olevansa toisen luokan kansalaisia
Ikäihmisillä on Suomessa 
asiat aika hyvin, mutta isoja 
ongelmiakin riittää. 74 pro-
senttia ikäihmisistä arvioi, 
että yhteiskunnassamme on 
paljon ikään perustuvaa syr-
jintää. Eläkkeiden pienuus 
on ikääntyneiden suurin on-
gelma. Nämä selviävät juuri 
julkistetusta Huomisen 
 kynnyksellä 2019 -tutki-
muksesta.

w Huomisen kynnyksellä 2019 
on Eläkeläisliittojen etujär-

jestö EETU ry:n tilaama tutki-
mus, jonka toteutti Kantar TNS 
Oy. Eläkkeensaajien Keskusliit-
to on yksi EETUn jäsenjärjes-
töistä.

Tutkimuksen aineisto kerät-
tiin maalis-huhtikuussa 2019. 
Tutkimukseen osallistui 996 
henkilöä. Haastatellut edusti-
vat maamme 55–84-vuotiaita. 
Tutkimus on tehty kolmen 
vuoden välein vuodesta 2007 
lähtien.

Iästä riippumatta vastaajat 
olivat sitä mieltä, että ikäihmi-
siä pidetään toisen luokan kan-
salaisina. Ikääntyneet arvioi-
vat, ettei heitä pidetä voima-
varana vaan lähinnä kulueränä, 
eikä heidän etuja oteta tar-
peeksi huomioon päätöksen-
teossa.

– Joka kerta sanoma on ol-
lut yhtä selkeä. Ikäihmiset ko-
kevat, ettei heitä kuunnella, 
tutkimusjohtaja Sakari Nurme-
la selitti.

70 prosenttia vastaajista ko-
ki, että nuoruutta ihannoidaan 
liikaa. 

– Nuoruuden ihannointi on 
nyky-yhteiskunnalle hyvin sel-
keä tunnusmerkki. Enpä osaa 
sanoa, miten tätä voisi korja-
ta. Vanhuus ei ole enää vii-
sautta.

Tyytyväisyys muita suurempaa
Moni vastaajista koki, että asi-
at ovat hyvin. 55–84-vuotiaat 
olivat keskimäärin tyytyväi-
sempiä kuin väestö keskimää-
rin. Asteikolla 1–10 vastaajien 
tyytyväisyys omaan elämään 

oli 8,18, kun se koko väestös-
sä oli 7,32.

Eläkeläisjärjestöihin kuulu-
vat olivat keskimääräistä tyy-
tyväisempiä elämäänsä.

– Suhteellisen yksinkertai-
set asiat tekevät onnelliseksi. 
Hyvä terveys ja ihmissuhteet 
ovat enemmistölle kaikkein tär-
keimpiä asioita, ja siihen pääl-
le mukavaa ja järkevää teke-
mistä, Nurmela arvioi.

Valtaosa haluaa pitää lähei-
siinsä tiiviisti yhteyttä ja har-
rastaa liikuntaa.

Hoivan laatu epäilyttää  
lähes kaikkia
Tyytyväisyyden takaa paljastuu 
myös isoja ongelmia. Peräti 95 
prosenttia vastaajista oli sitä 
mieltä, että hoivapalveluiden laa-
turikkomuksiin pitää puuttua ny-
kyistä herkemmin. 81 prosent-
tia arvioi, että hoivapalveluiden 
laatu on luvattoman heikko.

Eläkkeiden pienuus oli noin 
joka toisen mielestä suurin yk-
sittäinen ongelma. Hoivapalve-
luiden laatu nousi toiseksi.

Vastaajilta kysyttiin myös, 
mitkä ovat suurimpia ongel-
mia kymmenen vuoden pääs-
tä. Eläkkeiden pienuus nousi 
listan kärkeen. 75 prosenttia 
vastaajista oli sitä mieltä, et-
tä eläkeindeksin tulisi suosia 
pieniä eläkkeitä nykyistä pa-
remmin.

– Joka kolmannella on epäi-
lyjä oman eläkkeensä tulevai-
suudesta. Melkein joka toinen 
oli sitä mieltä, että eläkkeitä 
tullaan oleellisesti alentamaan, 
Nurmela selitti.

EKL jatkaa tutkitusti 

TUNNETUIMPANA 
ELÄKELÄISJÄRJESTÖNÄ
Huomisen kynnyksellä 2019 -tutkimuksen mukaan 
Eläkkeensaajien Keskusliitto on edelleen selvästi tunne-
tuin eläkeläisjärjestö maassamme. Liittomme tavoite 
työeläkeindeksijärjestelmän muuttamiseksi niin, että se 
suosisi pientä ja keskisuurta eläkettä saavia, estäen näin 
osaltaan eläkeläisköyhyyden lisääntymisen maassamme, 
sai myös valtavan kannatuksen.

Kaikista vastaajista peräti 86 prosenttia oli sitä mieltä, että 
 eläkeindeksin tulisi nykyistä voimakkaammin suosia pieniä 
eläkkeitä. Täysin samaa mieltä oli 64 prosenttia ja jokseenkin 
samaa mieltä 22 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan eläkeläisjärjestöjä arvostetaan ja ne 
koetaan tarpeelliseksi myös tulevaisuudessa ennen kaikkea 
iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Ylivoimaisesti 
 eniten arvostettiin järjestöjen jäsenilleen tarjoamaa tietoa 
eläkkeensaajia koskevissa asioissa.

Viereisestä kaaviosta näkyy, mitä liitolta, piireiltä ja jäsen-
yhdistyksiltä eniten odotetaan. Kuvaa on hyvä silmäillä tarkkaan 

”Suhteellisen yksinkertaiset asiat tekevät onnelliseksi. Hyvä terveys ja ihmissuhteet ovat enemmistölle iäkkäistä kaikkein tärkeimpiä asioita, ja siihen päälle mu-
kavaa ja järkevää tekemistä”, tutkimusjohtaja Sakari Nurmela Kantar TNS Oy:sta arvioi. Kuva: Vesa Toikka.

Edunvalvontaa
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EKL-tiedote 10.5.: 

Kohti parempaa Eurooppaa
Ikääntyneet kansalaiset ovat 
yksi suurimmista ja nopeim-
min kasvavista väestöryhmis-
tä Euroopassa. EU:n on jat-
kettava aktiivisesti työtään 
ikäihmisten jokapäiväisen 
elämän parantamiseksi. 
Eläkkeensaajien Keskus-
liitto EKL ry muistuttaa, että 
neljäsosa EU:n kansalaisista 
on täyttänyt 60 vuotta. 

w On aika antaa Euroopalle uu-
si suunta. Euroopan on rat-

kaistava väestörakenteellisten 
muutosten aiheuttamat haas-
teet oikeudenmukaisella ja kes-
tävällä tavalla sekä täytettävä 
lupauksensa siitä, ettei ketään 
unohdeta. 

Tämän saavuttamiseksi 
EU:n on ohjattava jäsenvalti-
onsa sekä kansalaisensa toi-
miin, jotka ilmentävät meidän 
kaikkien yhteisiä syrjimättö-
myyden, tasa-arvon ja solidaa-
risuuden periaatteita.

Omanarvontunnon ja itse-
näisyyden kunnioittaminen 
ovat yleismaailmallisia ihmis-
oikeuksia sekä merkitykselli-
sen yhteiskuntaan kuuluvuu-
den tunteen keskeisiä edelly-
tyksiä. Yhtyen Euroopan köy-
hyyden vastaisen verkoston 
(EAPN) sekä AGE Platform Eu-
ropen tavoitteisiin Eläkkeen-
saajien Keskusliitto kehottaa 
Euroopan parlamenttia vaali-
maan aloitteita, jotka suojele-

vat kaikenikäisten eurooppa-
laisten oikeuksia.

Koko Euroopassa tulee edis-
tää ikääntyneiden kansalaisten 
oikeuksia työskennellä ja osal-
listua aktiivisina yhteisöjensä 
toimintaan. Tulee taata riittä-
vä sosiaaliturva ja hoito sekä 
varmistaa, että he saavat elää 
myöhäisvuotensa kokematta 
syrjintää ja kaltoin kohtelua.

Pyydämme eurovaaliehdok-
kaita valituksi tullessaan toi-
mimaan Euroopan parlamen-
tissa niin, että:

1. Ikään perustuvan syrjin-
nän torjunnasta tulee saman-
arvoinen prioriteetti kuin muil-
la perusteilla tapahtuvan syr-
jinnän torjunnasta, ja yhden-
vertaista kohtelua koskeva 
direktiivi hyväksytään viipy-
mättä.

2. EU:n työllisyystoimissa 
otetaan huomioon ikäihmisten 
näkökulma ja luodaan kattavia 
työmarkkinoita, jotka vastaa-
vat nykypäivän Euroopan ikään-
tyvien työntekijöiden tarpeita.

3. Turvaa antavat, riittävät 
ja kestävät eläkkeet taataan jo-
kaisessa jäsenvaltiossa sekä 
nykyisille että tuleville suku-
polville.

4. Kaikenikäisten hyvinvoin-
tia ja terveellisiä elämäntapoja 
edistetään sekä oikeus ihmisar-
voiseen ikääntymiseen varmis-
tetaan riittävällä ja kohtuuhin-
taisella henkilölähtöisellä terve-
ydenhuollolla ja pitkäaikaishoi-
don saavutettavuudella.

EKL-tiedote 3.6.:

Hallitusohjelmassa toivoa paremmasta eläkkeensaajille 
Eläkkeensaajien Keskusliito 
EKL ry on toiveikas koskien 
eläkkeensaajien taloudelli-
sen ja sosiaalisen aseman 
parantumiseen tulevalla 
 hallituskaudella. 

w Ennen vaaleja annettu lupaus 
sadan euron nettokorotuk-

sesta alle 1 400 euron eläkkei-
siin saa ensi askeleensa, kun hal-
litus on korottamassa ensi vuo-
den alusta alle 1000 euron eläke-
tuloa saavien eläkkeitä nettona 
50 eurolla kuukaudessa. 

Annetun arvion mukaan ko-
rotus koskee 308 000 eläkkeen-
saajaa, joista hiukan yli 100 000 
saavat takuueläkettä, ja loput 
niin pientä työeläkettä, että sen 
päälle on maksussa myös kan-
saneläkettä. Korotukseen ol-
laan käyttämässä rahaa 183 
miljoonaa euroa.

– Toimeenpantava eläkkei-
den korotus on osa siitä, mitä 
luvattiin ja erinomainen alku 
vähentämään e läkelä is -
köyhyyttä maassamme. EKL 
kuitenkin edellyttää, että an-
nettu lupaus toteutetaan koko-
naisuudessaan tällä vaalikaudel-
la, toteaa EKL:n puheenjohta-
ja Simo Paassilta.

– Haluamme myös muistut-
taa, että merkittävässä osassa 
eläkeläisten toimeentulon kan-
nalta ovat myös palvelut, nii-
den saatavuus ja saavutetta-
vuus sekä hinta/maksutaso. 

Hallitus aloittaakin kolmi-
kantaisen valmistelun siitä, et-
tä pienimpiä työeläkkeitä olisi 
mahdollisuus nostaa kaikilla, 
joiden työeläke jää tällä hetkel-
lä alle 1 400 euroon kuukaudes-
sa. Tavoitteena on, että eläke-
järjestelmän maksut eivät nou-
sisi tässä yhteydessä.

– EKL esittää tässä yhtey-
dessä vakavasti pohdittavaksi 
malliamme, jossa indeksitar-
kistus koostuu kiinteästä pro-
senttitarkistuksesta ja sen 
päälle tulevasta kiinteästä euro-
määräisestä osasta. Mallillam-
me indeksitarkistus on toteu-
tettavissa kustannusneutraa-
listi nykysysteemiin verraten, 
jatkaa Paassilta.

– EKL pitää hyvänä, että 
kaikkein köyhimpiin iskevät in-
deksileikkaukset ja -jäädytyk-
set lopultakin loppuvat ja in-
deksikorotukset tehdään täy-
simääräisinä ensi vuoden alus-
ta lähtien. Välillisiin veroihin 
kaavailtujen korotuksien vai-
kutuksien huomioiminen tulo-

Älylaitteiden käytössä  
merkittäviä eroja
Ensimmäisen kerran Huomi-
sen kynnyksellä -tutkimukses-
sa selvitettiin älylaitteiden 
käyttöä ja sosiaaliseen medi-
aan osallistumista.

– Neljä viidestä räplää kän-
nykkää monta kertaa päiväs-
sä, 80–84-vuotiaista 28 prosent-
tia. Siinä on hyvin selvä ero.

Tiedon valtatiellä ikä erot-
telee ihmisiä selkeästi.

Nuoremmat eivät pelkäs-
tään käytä laitteitaan useam-
min kuin vanhat, heillä on myös 
enemmän käyttötarkoituksia.

– Mitä nuorempi ja koulute-
tumpi on, sitä aktiivisemmin 
käyttää älylaitteita.

Vastaajat käyttivät älylait-
teita kuten muutkin. Kärjessä 
olivat pankkipalvelut, tiedon-
hankinta, median seuraaminen 
ja yhteydenpito.

Älylaitteen käyttäjistä 37 
prosenttia käyttää säännölli-
sesti Facebookia, 36 prosent-
tia YouTubea ja 26 prosenttia 
Wikipediaa.

Eläkeläisjärjestöiltä toivottiin 
aktiivisuutta
Vastaajilta kysyttiin, mihin asioi-
hin eläkeläisjärjestöjen tulisi 
erityisesti keskittyä. Tärkeim-
miksi mainittiin sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen turvaaminen, 
eläkeläisten verotus ja heidän 
eläke-etujensa turvaaminen.

Tiedon saaminen eläkeläi-
siä koskevista asioista oli tär-
kein eläkeläisjärjestöjen tarjo-
ama jäsenetu.

Runsas viidennes vastaa-
jista oli ollut mukana eläke-
läisjärjestöjen toiminnassa. 
Pääosa vastaajista toivoi elä-
keläisjärjestöilta enemmän ak-
tiivisuutta ja ärhäkkyyttä edun-
valvonnassa.

Vesa Toikka

Tutkimus löytyy kokonaisuudessaan 
EETU ry:n verkkosivuilta: www.eetu-
ry.fi/eetun_tunnus/artikkelit/article-
14832-69123-huomisen-kynnyksel-
la-2019

ja miettiä, että onko noissa 
odotuksissa jotain, mitä liiton ja 
sen jäsenyhdistysten pitää ot-
taa huomioon omien toiminto-
jensa kehittämisessä. Puuttuu-
ko jotain, vai pitääkö johonkin 
panostaa enemmän?

Yksinäisyys koettiin kol-
manneksi suurimmaksi ongel-
maksi tänä päivänä. Onkin erit-
täin tärkeää saada eläkkeelle 
jäävät ja eläkkeellä olevat kiin-
nostumaan toiminnoistamme 
ja liittymään EKL-yhdistysten 
jäseniksi. Niiden toiminta kun 
on täydellistä täsmälääkettä 
 tähän vaivaan. 

Nyt siis jäsenhankintaa har-
joittamaan ja sitä kautta yksi-
näisyyttä vähentämään maas-
samme. Ensi vuonna meillä on 
jäsenhankintaa koskien oikein 
kampanjakin.

Timo Kokko

Edunvalvontaa

5. Euroopan unioni tukee 
kaikenikäisten hyvää terveyt-
tä ennaltaehkäisevällä ja koko 
eliniän kestävällä tavalla sekä 
taistelee EU-varoilla yksinäi-
syyttä vastaan.

6. Tavaroiden ja palveluiden 
yleinen saatavuus nykypäivän 
digitalisoituneessa yhteiskun-
nassa taataan myös iäkkäille. 
Ikääntyminen on myös sisälly-
tettävä asumiseen sekä kau-
punki- ja liikennesuunnitteluun 
liittyviin toimiin ikäihmiset 
huomioivien ympäristöjen luo-
miseksi kaikkialla EU:ssa.

7. Jäsenvaltiot kehittävät 
ikääntymistä koskevia kansal-
lisia strategioita aktiivisessa 
yhteistyössä ikäihmisten ja 
heitä edustavien järjestöjen 
kanssa niiden asiantuntijuutta 
hyödyntäen.

Vaalien jälkeen kansainvälinen 
Aktiivinen ikääntyminen ja su-
kupolvien välinen solidaarisuus 
-ryhmä on perustettava uudel-
leen, jotta europarlamentaari-
kot ja kansalaiset voivat kes-
kustella siitä, miten Euroopan 
väestörakenteellisten muutos-
ten aiheuttamiin haasteisiin voi-
daan vastata tehokkaasti. 

Vetoamme kaikkiin poliitti-
siin puolueisiin ja Euroopan 
parlamenttivaaliehdokkaisiin, 
jotta he sitoutuisivat työsken-
telemään sosiaalisesti ja talo-
udellisesti kestävän ja köyhyy-
destä vapaan Euroopan saa-
vuttamiseksi.

verotuksen ja etuustasojen 
muutoksilla on mielestämme 
hyvä asia.

Hallitus aikoo selvittää edel-
lytykset ottaa kotitalousvähen-
nyksen rinnalle käyttöön tuki-
järjestelmä, jossa kotitalous-
vähennyksen kaltaisesta edus-
ta voisivat hyötyä myös 
pienituloisimmat.

– Pienituloisimmilla eläk-
keensaajilla ei ole tällä hetkel-
lä mahdollisuutta kotitalous-
vähennykseen, koska vähennys 
tehdään maksetusta verosta, 
eikä heillä ole veroa maksus-
sa. Heidän tuekseen tulee luo-
da järjestelmä, joka vastaisi pe-
rusteiltaan ja määrältään koti-
talousvähennystä. Vähennys-
tä tulee myöntää korotettuna 
yli 75-vuotiaille. Näin saataisiin 
monia myönteisiä vaikutuksia 
ikäihmisten itsenäiseen selviy-
tymiseen mm. kotipalveluiden 
käytön lisääntymisen ja palve-
luasumisen mahdollisen lyk-
kääntymisen myötä, päättää 
puheenjohtaja Paassilta.

EKL pitää hyvänä nyt tehtyä 
päätöstä vanhusasiavaltuute-
tun tehtävän ja toimiston pe-
rustamisesta.

EKL:n Mikkelin piirin 
julkilausuma 26.4.:

Eläkeläisten 
 nettimuuri on 
purettava ja 
eläkeläisköyhyy-
destä päästävä
Pankkien sekä valtion ja 
kuntien palvelut ovat siirty-
neet ja siirtyvät yhä kiihty-
vää tahtia nettimuurin taak-
se useimpien eläkeläisten 
saavuttamattomiin. EKL:n 
Mikkelin piirin kevätkokous 
vaatii palvelujen säilyttä-
mistä ja sitä, että nettimuuri 
on purettava.

Tulevan hallituksen on vih-
doin pureuduttava eläke-
läisköyhyyden poistami-
seen. Muun muassa kansan-
eläkeindeksin jäädytykset ja 
leikkaukset, palvelumaksu-
jen suuret korotukset, sai-
rasvakuutuskorvauksien 
leikkaukset, energiaverojen 
nosto sekä Kelan matka-
kustannusten omavastuu-
osuuden nosto ovat kiristä-
neet heikoimmin pärjäävien 
eläkkeensaajien taloudellis-
ta asemaa. 

EKL:n Mikkelin piirin mieles-
tä kuntien on katsottava ta-
lousratkaisuissaan pidem-
mälle mm. määrätessään 
maksuja eläkkeensaajien 
kokoontumistiloille. On ylei-
sesti tunnettua, että ikäih-
misten yhteiset kokoontu-
miset pelien, tanssien tai 
muiden sosiaalisten tapaa-
misten muodossa paranta-
vat elämänlaatua ja ovat 
osaltaan pienentämässä 
joskus kalliiksikin tulevia 
terveydenhoitokuluja. Elä-
keläisten kokoontumistilat 
on saatava maksuttomiksi. 

Koti- ja sairaalahoitoa vaati-
via eläkeläisiä hajasijoite-
taan kotipaikkakunnan li-
säksi myös ympäryskunnis-
sa sijaitseviin hoitolaitok-
siin. Eri laitosten ja kodin 
väliä saattaa olla kymmeniä, 
ääritapauksissa satoja kilo-
metrejä. Aina ei ole var-
muutta siitä, missä seuraava 
hoito- tai kuntoutuspaikka 
sijaitsee. 

Nämäkin eläkeläiset ovat 
 ihmisiä ja kuntalaisia, aivan 
siinä kuin muukin kunnan 
väestö. He ovat vuosikym-
menet veronsa ja työpanok-
sensa kuntaan antaneet ja 
ansaitsevat nyt ihmisarvoi-
sen kohtelun myös koti- ja 
laitoshoidossa.

Ikäihmisten kotihoidon tu-
lee olla laadukasta, hoitaja-
mitoituksen tulee olla lakiin 
kirjattu ja valvonnan on ol-
tava riittävää.

Kari Otranen, piirin sihteeri
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EKL:n ammatti osaamiseen 
luotetaan
Eläkkeensaajien Keskusliiton sosiaalipoliit-
tinen asiantuntija Tarja Pajunen oli kut-
suttuna eduskunnan oikeusasiamiehen 
kansliassa 27.5. keskustelemassa yhdessä 
muiden kutsuttujen järjestöjen edustajien 
kanssa ikäihmisten, lasten ja vammaisten 
henkilöiden ylivelkaantumisesta erityisesti 
sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen 
vuoksi.  

w Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen kans-
sa käytiin keskustelua ikäihmisten kohtaa-

mista kohtuuttomista tilanteista asiakasmak-
sujen vuoksi. Ikääntyneiltä tullut viesti postin 
toimimattomuuden aiheuttamista kokemuksis-
ta vietiin myös eteenpäin. 

Digipalveluiden ulkopuolella olevilla on han-
kaluuksia selviytyä laskujen maksamisesta mm. 
sen vuoksi, että laskut eivät saavu kotiin oikea-
aikaisesti. Posti tuo laskut niin, että eräpäivä 
on aivan ovella, ellei ole jo erääntynyt. Eläke-
läiset eivät tunne asiakasmaksulain perimättä-
jättämis- ja huojennuspykälää ja tämä yhdistet-
tynä eläkeläisten pienituloisuudesta aiheutuviin 
ongelmiin on vakavan pohdinnan paikka. 

Korostimme tiedottamisen, neuvonnan ja 
ohjauksen tehostamista. Kaikki ikääntyneet 
kansalaiset eivät myöskään ole verkkopalve-
lujen äärellä, eli kasvokkain ja kirjallisesti saa-
tava tuki on tarpeen edelleen ja se tulee jatkos-
sakin turvata.

Uusi vanhuusoikeuden asiantuntijaverkosto
Syksyllä kokoontuu ensimmäistä kertaa van-
huusoikeuden asiantuntijoiden verkosto. EKL:n 
sosiaali poliittinen asiantuntija on kutsuttu mu-
kaan tähän aloittavaan asiantuntijaverkostoon. 

Kesäkuussa 2017 pidetty liitto-
kokous päätti, että Eläkkeensaajien 
Keskusliitolle tehdään strategia. 
Sitä voidaan kutsua myös suunni-
telmalliseksi matkaksi, jonka tar-
koituksena on päästä tämän hetken 
tilanteesta tavoiteltavaan tulevai-
suuteen.  

w Saman vuoden syksynä strategian 
valmistelu alkoi yhdessä EKL:n 

piirijärjestöjen ja paikallisyhdistys-
ten kanssa. Mukaan valmisteluun 
otettiin myös liiton hallitus ja val-
tuusto sekä henkilöstö. Kaikkien toi-
minnantasojen mukanaolo varmisti 
koko jäsenistön kuulemisen ja kuulu-
misen. 

Tätä suunnitelmallista matkaa 
tehdään vision avulla. Visiota voisi 
kuvata kompassiksi, joka näyttää 
matkalle suunnan. Reittejä on tietys-
ti monia, kuten suunnistuksesta 
tiedämme, siksi kompassi on tärkeä 
väline perille pääsyyn.

Huolella valmisteltu strategia 
hyväksyttiin ennalta suunnitellun 
aikataulun mukaisesti EKL:n valtuus-
ton kokouksessa huhtikuun 25. päi-
vänä, ja nyt alkaa tiivis työ asetettu-
jen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Viereinen kuva kertoo lyhyesti 
liiton strategian: siinä on kuvattu 
EKL-toiminnan haasteet ja arvot, 
liiton toimintatavat ja toiminnan 
painopistealueet, joita toteuttamalla 
saavutamme määritellyt tavoitteet.

Petra Toivonen

STRATEGIA 2019-2023

Visio
EKL on nykyaikainen ja nuorekas, sinnikkäästi ja aktiivisesti 
eläkkeensaajien asemaan yhteiskunnassa vaikuttava toimija, 
joka tarjoaa myös ilon ja oppimisen mahdollisuuksia muka-
vassa seurassa.

Strategiset painopisteet
1. Sinnikäs ja aktiivinen yhteiskunnallinen   
    vaikuttaminen ja viestintä

2. Nykyaikainen ja nuorekas brändi

3. Ilo ja oppiminen 

Toimintatapa
● Eläkkeensaajat toimivat paikallisesti ja
   valtakunnallisesti

● EKL on vahva vaikuttaja ja osallistava 
   toimija eläkkeensaajan arjessa

● Vapaaehtoisten ja työntekijöiden moti-   
   vaatioon, osaamiseen sekä ammattitai-
   toon panostetaan

● Liiton taloudellisesta vakavaraisuudesta
   huolehditaan

Arvot
● Aina heikoimman puollella ja puolesta 
● Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus
● Sinnikkyys
● Aktiivisuus

Toimintamme haasteet

● Tulo- ja hyvinvointierot 
   kasvavat

» EKL:n toiminnassa ikäänty-
   neen väestön ihmisarvo on 
   aina etusijalla

● Teknologia jakaa väestöä

» EKL toimii kaventaakseen
   teknologian aiheuttamaa
   jakolinjaa

● Sosiaalinen pääoma korostuu

» EKL tarjoaa yhteisöllistä
   toimintaa

● Eliniät pitenevät ja väestö
   vanhenee

» EKL tarjoaa eväitä hyvinvoinnin
   ylläpitoon ja kehittämiseen

Vain
korttimaksu

Suomen suosituim-
man Pallas-Ylläs-
tunturin kansallis-
puiston kupeessa 
sijaitseva Hotelli 
Ylläsrinne tarjoaa 
mahtavat puitteet 
ruskan lomailuun!

Hotelli Ylläsrinne, Hotellintie 6, 95980 Ylläsjärvi 
yllasrinne@safartica.com | +358 40 643 1154

Ruskatarjoushintoihin sisältyvät: Aamiainen, 
päivällisbuffet, iltasauna, kuntosali, wifi-yhteys, 
 kävelysauvat loman ajaksi lainaan sekä pyörän 
vuokraus yhtenä päivänä loman aikana. (Kävely-
sauvat ja pyörät lainattavissa saatavuuden mukaan)

Hotelli Ylläsrinteen 
Ruskatarjoukset  viikot 35–38

Ennakkovaraajan etuhinnat voimassa, kun majoitus-
varaus minimi 5 vuorokautta. Tarjoushinta voimassa 
31.7.2019 saakka. Muista mainita varatessasi 
etuhintaan oikeuttava koodi: EKLRUSKA

alk. 66 €/hlö/vrk 
majoitus 2 hengen huoneessa

www.safartica.com

KESÄLLÄ UPEAAN RAUHALAHTEEN

KESÄTUNNELMIA 3 VRK SU-KE 169 € / HLÖ / 2 HH 
Sis. aamiaiset, päivälliset, kylpylän, kuntosalin, 
lomaohjelmaa. Tiistaisin ja torstaisin tunnelmallinen 
tukkilaisilta Jätkänkämpällä (lisämaksut). 
 
KESÄTEATTERIPAKETTI 1 VRK 91 € / HLÖ / 2 HH  
Sis. aamiainen, kylpylä, kuntosali ja kesäteatterilippu. 
VUONNA 85 -Kuopio Remix. Huippusuosittu musikaali.

Kylpylähotelli Rauhalahti, Katiskaniementie 8, KUOPIO, P.  030 608 30, rauhalahti.fi 
PUHELUN HINTA: Lankapuhelimesta 0,032 €/min. + 0,0835 €/puhelu, matkapuhelimesta 0,192 €/min sis. alv 24 %.

Suomen Jääkärimuseo
Uudistettu esteetön näyttely!

Kauhavan puukko- ja 
tekstiilimuseo

p. 040 1484 420
www.kauhava.fi/jaakarimuseo
www.kauhava.fi/puukkomuseo

TAHKO TANSSII

LISÄTIETOA JA VARAUKSET:
sales.tahkovuori@sokoshotels.fi | p. 010 762 9550 (0,0835 €/puh+0,1209/min)

tai www.sokoshotels.fi varauskoodilla BTAHKOTANSSII

Tahkon tunnus

PERJANTAI:  Tanssikurssi | Iltatanssit: James Band
LAUANTAI:  Terveysluento | Päivätanssit | Iltatanssit: Marita Taavitsainen

Sis. majoituksen Standard-huoneessa, aamiaiset, päivälliset sekä ohjelman.

ALK. 165€ /HLÖ/2 VRK/2 HH

25.-27.10.

Edunvalvontaa

ELÄKKEENSAAJA-LEHDEN MAINOSTILAVARAUKSET 
puh. 045 110 4122

MIHIN EKL ON MENOSSA

Edvin Brandt 
in memoriam

Pitkäaikainen EKL-aktiivi Edvin Brandt 
 menehtyi 20. maaliskuuta 2019 koti paikka-
kunnallaan Lahdessa, vain muutama viikko 
ennen 98-vuotispäiväänsä.  Hänet siunattiin 
Lahdessa 20.4. Hämeen piirin kukat laski 
piirin varapuheenjohtaja Airi Järvinen.

Brandt ehti toimia liiton eri tehtävissä 
aina 80-luvulta asti. Hän oli syntynyt 
12.4.1921 Lestijärvellä. 

Brandt liittyi Lahden Eläkkeensaajiin 
1985. EKL:n Hämeen piirin sihteeriksi hänet 
valittiin 1986. Tässä toimessa hän oli pari 
vuotta ja oli samaan aikaan myös EKL:n hal-
lituksen varajäsen ja myöhemmin varsinai-
nen jäsen. 

Hämeen piirin puheenjohtajaksi hänet 
kutsuttiin vuosiksi 1989–1995. Liiton kultai-
nen ansiomerkki Brandtille luovutettiin 
1991 ja suuransiomerkki nro 62 vuonna 
1996. 

EKL:n Hämeen piirin kunniapuheen-
johtajaksi Edvin Brandt kutsuttiin 2002, 
 liiton tunnustusmitalin hän sai 2003 ja vuo-
den 2005 liittokokouksessa hänet kutsut-
tiin liiton kunniajäseneksi. Edvin Brandt oli 
rintamaveteraani. Hän lähetti vielä 2000- 
luvulla usein ajatuksiaan Eläkkeensaaja-
lehteen, huolellisesti käsin kirjoitettuina 
liuskoina. Brandt osallistui piirin tilaisuuk-
siin aivan viime vuosiin asti.
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Visio
EKL on nykyaikainen ja nuorekas, sinnikkäästi ja aktiivisesti 
eläkkeensaajien asemaan yhteiskunnassa vaikuttava toimija, 
joka tarjoaa myös ilon ja oppimisen mahdollisuuksia muka-
vassa seurassa.

Strategiset painopisteet
1. Sinnikäs ja aktiivinen yhteiskunnallinen   
    vaikuttaminen ja viestintä

2. Nykyaikainen ja nuorekas brändi

3. Ilo ja oppiminen 

Toimintatapa
● Eläkkeensaajat toimivat paikallisesti ja
   valtakunnallisesti

● EKL on vahva vaikuttaja ja osallistava 
   toimija eläkkeensaajan arjessa

● Vapaaehtoisten ja työntekijöiden moti-   
   vaatioon, osaamiseen sekä ammattitai-
   toon panostetaan

● Liiton taloudellisesta vakavaraisuudesta
   huolehditaan

Arvot
● Aina heikoimman puollella ja puolesta 
● Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus
● Sinnikkyys
● Aktiivisuus

Toimintamme haasteet

● Tulo- ja hyvinvointierot 
   kasvavat

» EKL:n toiminnassa ikäänty-
   neen väestön ihmisarvo on 
   aina etusijalla

● Teknologia jakaa väestöä

» EKL toimii kaventaakseen
   teknologian aiheuttamaa
   jakolinjaa

● Sosiaalinen pääoma korostuu

» EKL tarjoaa yhteisöllistä
   toimintaa

● Eliniät pitenevät ja väestö
   vanhenee

» EKL tarjoaa eväitä hyvinvoinnin
   ylläpitoon ja kehittämiseen

Vain
korttimaksu

Syksyn maksuttomat EKL:n 
vanhusneuvostopäivät  2.–4.10.

Tervetuloa mukaan! 

Liiton perinteiset vanhusneuvostopäivät toteutetaan 
jälleen lokakuussa Virtain Rajaniemessä. Maksuttomiin 
päiviin ovat tervetulleita liiton aktiivit, jotka ovat aihees-
ta kiinnostuneita ja alueellaan vanhusneuvostotyössä 
mukana. 

Päivien tavoitteena on edellisvuoden tapaan kehittää 
ja lisätä tietoisuutta vanhusneuvoston toiminnasta, sen 
mahdollisuuksista ja tulevaisuudesta sekä saattaa yh-
teen vanhusneuvostotoimijat ja kuulla kokemuksia eri 
puolelta Suomea. 

Koulutuspäivien ohjelma julkaistaan liiton koulutuska-
lenterissa juhannukseen mennessä. Toivottavasti mah-
dollisimman monella on mahdollisuus tulla mukaan 
päiville. 

Lisätietoa EKL:n verkkosivuilta ja Tarja Pajuselta,  
puh. 0405747515 ja tarja.pajunen@elakkeensaajat.fi

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kurssi 
Rajaniemessä 18.–20.11.2019

Liitto järjestää Osuuskunta  Tradekan tuella Yhteis kunnal lisen 
vaikuttamisen kurssin  Rajaniemen lomakeskuksessa Virroilla. 

Kurssilla perehdytään edun valvonnan ja vaikuttamisen saloihin. Kuullaan tuoretta 
eläketietoa sekä tietoa liiton edun valvontaan liittyen. Perehdymme myös yhdistys-
ten ja jäsenistön mahdollisuuksiin vaikuttamistyön tekemisessä ja kampanjoinnissa. 
Sisällöltään kurssi on pitkälti samanlainen kuin vuonna 2018 toteutettu.

Kurssi on maksuton ja sen kouluttajina toimivat Tarja Pajunen ja Timo Kokko.

ILMOITTAUTUMISET järjestö suunnittelija Jarkko Utriaiselle puh. 050 436 3449, 
jarkko.utriainen@elakkeensaajat.fi 

Edunvalvontaa
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Ryhmäloma-
tarjoukset 

myynti-
palvelusta!Tule hyvälle tuulelle!

Varaukset ja lisätiedot 
(017) 560 1403 tai 
myynti@kuntoranta.fi 

Kuntorannantie 14, Varkaus
www.kuntoranta.fi 

Teatteriloma
1 vrk ...........alk. hlö/2hh67€
2 vrk ...... alk. hlö/2hh115€
Hinta sisältää teatterilipun Kuntoran-
nassa esitettäviin Teatterituotannot.fi :n 
näytökseen tai Varkauden Teatterin 
näytökseen, aamiaisen ja kylpylän 
vapaan käytön aukioloaikoina. 
Kysy myös puolihoitoa.

Kesäloma
3 vrk ... alk. hlö/2hh158€
Puolihoito
Sis. aamiaiset ja päivälliset, kylpylän 
ja kuntosalin vapaan käytön aukiolo-
aikoina. Voimassa 1.5.–11.8.2019.

Elorieha
14.–18.8.2019
4 vrk ........... hlö/2hh222€
Sisältää puolihoidon iltapäiväkahvein, 
paljon mukavaa tekemistä yhdessä 
muiden kanssa, kesäteatteriesityksen 
"Remppaa ja rintakarvoja", tanssia, 
laulua... 
Katso lisää www.kuntoranta.fi /
ajankohtaistarjouksia

Liiton suuren 

jäsentutkimuksen satoa 
rattuna oli myös parantunut 
hieman.

Eläkkeensaaja-lehti jatkaa 
menestystarinaansa, siihen ol-
laan todella tyytyväisiä. Perä-
ti 96 prosenttia vastaajista on 
erittäin tai melko tyytyväinen 
lehteen. Erittäin tyytyväisiä 
lehteen on 26,6 ja melko tyyty-
väisiä 69,4 prosenttia. Erittäin 
tyytyväisten osuus oli jonkun 
verran laskenut ja melko tyy-
tyväisten osuus vastaavasti 
noussut edelliseen tutkimuk-
seen verrattuna. 

Kantansa kertoneista 45 
prosenttia katsoo, että liiton 
tavoitteet on onnistuttu saa-
vuttamaan hyvin. Lähes 40 pro-
sentin mielestä ne on saavu-
tettu kohtalaisesti. Liitto saa 
toiminnastaan jäseniltä hyvät 
arviot sekä kokonaisuutena, 
mutta myös piiri- ja paikallis-
tasolla. Koko liiton toiminnas-
ta jäsenemme antavat 1–7 as-
teikolla kokonaisarvosanan 
5,5. 

Vastanneiden oman piirijär-
jestön toiminnan arvosanojen 
keskiarvo on 5,6. Kaikkien pii-
rien arviot ovat hyvällä tasol-
la. Keskiarvosanaksi oman yh-
distyksen toiminnalle vastaa-
jat antoivat 5,8. He antoivat siis 
sitä paremman arvosanan, mi-
tä lähempänä toiminta itses-
tään katsottuna on.

Liiton edunvalvonnan kär-
jet saavat suuren tuen myös 
omalta jäsenkunnalta. Puolet 
vastaajista koki yhdeksi suu-
rimmista iäkkäiden ihmisten 
ongelmista eläkkeiden pienuu-
den. 31 prosenttia koki ongel-
maksi myös yksinäisyyden. 
Eläkkeiden pienuuteen viittaa 
se, että 30 prosenttia ilmoitti 
ongelmakseen taloudelliset 
vaikeudet. 

Avoimissa vastauksissa elä-
keläisten verotus koetaan yh-
deksi ongelmista. Jatkossa vas-
taajat toivovat panostettavan 
edunvalvontaan liittyviin teki-
jöihin, joita ovat muun muas-
sa verotuksen alentaminen se-
kä iäkkäiden sosiaali- ja terveys-
palvelujen ja eläke-etuuksien 
turvaaminen.

Vastaajat kokevat aiempaa 
tutkimuskertaa useammin, et-
tä liiton tulisi tarjota uusia pal-
veluja jäsenilleen (2019: 18 %, 
2016: 11 %). Avoimissa vasta-
uksissa erityisesti toivottiin 
enemmän reissuja ja erilaisia 
lomia, nuorekkaampaa aktivi-
teettia, tietokonekursseja se-
kä lisää urheilutoimintaa. Myös 
edut ja tarjoukset esimerkiksi 
hotelleista ja matkoista koet-
tiin tervetulleiksi.

Aiempaa suurempi osa vas-
taajista tietää liiton oman Ra-
janiemen lomakeskuksen 
(2019: 78 %, 2016: 65 %) ja heis-
tä useampi oli myös käynyt 
siellä. Lähestulkoon kaikki, pe-
räti 96 prosenttia vastaajista, 
kokivat liiton oman lomakeskuk-
sen tarpeelliseksi (2016: 75 %). 
Toivottavasti tämä kannatuk-
sen jyrkkä kasvu näkyy myös 
yhteisen lomakeskuksemme 
käytön lisääntymisenä.

Jäsenistä peräti 87 prosent-
tia on suositellut tai olisi val-
mis suosittelemaan lämpimäs-
ti Eläkkeensaajien Keskusliit-
toa muille. Tämä, jos mikä, luo 
erinomaisen pohjan ensi vuon-
na toteutettavalle jäsenhankin-
takampanjallemme. Sen kärjek-
si on nostettava se, että omat 
jäsenemme pyytävät tuttuja ja 
tuntemattomia mukaan toimin-
taamme.

Timo Kokko
 

Ikä ei paina Velin turvallisilla matkoilla.

044 7180 008

VELIN MATKOJEN TASOKKAAT MATKAT
1 pv Laivalla Laukon kartanoon ja pastori Henttisen kautta 
 Tampereelle 14.7.
3 pv Narvan marssi ja Tarton rauha eli 
 matka Narvaan ja Tarttoon 5.8.
1 pv Svinhufvudin Kotkanniemi ja Lemin Särä lounas 15.7. & 10.8.
1 pv Mannerheim-museo ja Hietaniemen hautausmaa 19.7. & 12.8.
4 pv Merellinen rento saariloma Merikarvialla 15.8
8 pv Inarin aallot, Pykeijan tunnelma ja rautaa Raatteen tiellä 
 kiertomatka 26.8.
7 pv Aleksanterin kultamaat ja hopearannat kiertomatka 
 Pohjois-Kreikassa 16.9.
3 pv Münchenin Octoberfest: oluen ja hyvän ruoan juhlaa 1.10.
12 pv Villa Aleksanteri Siwan keitaalla, Egyptin Saharassa 
 1.11. & 18.12.
VELIN KULTTUURIMATKAT
1 pv Kari Tapio – Olen suomalainen Lappeenrannassa 13.7. & 3.8.
1 pv Waltteri Torikka Turun Tuomiokirkossa 26.7.
2 pv Waltteri Torikan juhlakonsertti Olavinlinnassa 24.8.
SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT
2 pv Giuseppe Verdin Rigoletto 16.7.
3 pv Kahden oopperan elämysmatka 23.7.
 – Gioachino Rossinin Sevillan parturi
 – Wolfgang Amadeus Mozartin Ryöstö Seraljista
2 pv    Johann Straussin Lepakko 31.7. 

Netti-ekspertti 
SUOMALAINEN VERKKOKAUPPA 

Kaikenikäisten sekatavarakauppa 
Senioreille vaatteita S - 6XL, grillejä,  

työkaluja, löytönurkka laidasta laitaan. 
Yli 40 euron ostokset rahtivapaasti. 

netti-ekspertti.fi 

Edunvalvontaa

Eläkkeensaajien Keskuslii-
ton teettämän suuren jäsen-
tutkimuksen loppuraportti 
esiteltiin liiton hallinnolle 
huhtikuun lopussa pidetyssä 
valtuuston kokouksessa. 
 Tavoitteena oli selvittää jä-
senistön tyytyväisyyttä liiton 
toimintaan ja kerätä palau-
tetta toimintojen kehittämi-
seksi.

w Tutkimus toteutettiin puhe-
linhaastatteluina helmi–

maaliskuussa kiintiöitynä pii-
rien ja jäsenyhdistysten koko-
jen suhteessa. Haastatteluja 
tehtiin yhteensä 1015 kappa-
letta. Tutkimuksen virhemar-
ginaali on noin kolme prosent-
tiyksikköä.

Keskeisiä tuloksia
Ilahduttavaa on, että peräti 95 
prosenttia vastanneista kokee 
saavansa hyvin vastinetta jä-
senmaksulleen. Vain muutama 
yksittäinen vastaaja on asias-
ta eri mieltä. Vastaajista 60 pro-
senttia on naisia ja 40 prosent-
tia miehiä. Näyttäisi siltä, että 
miesten osuus jäsenkunnas-
samme on noussut edellisiin 
vuosiin verrattuna.

Tulokset ovat pysyneet mel-
ko samalla tasolla verrattuna 
aiempaan tutkimuskertaan 
muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta. Erityisesti toimin-
nan ja tapahtumien kiinnosta-
vuus on kasvattanut osuuttaan 
syynä kuulua paikallisyhdis-
tykseen (2019: 58 %, 2016: 47 %). 

Myös yhdessä oleminen se-
kä uudet tutut ja ystävät koe-
taan merkittäviksi syiksi. Yksi-
näisyys nousi esiin yhdeksi 
suurimmista ikäihmisten on-
gelmista.

Palveluiden osatekijöistä 
merkittävimpinä pidetään luo-
tettavuutta, Eläkkeensaaja-leh-
teä ja asiantuntemusta. Niiden 
jälkeen tulevat edunvalvonta, 
jäsenten tarpeiden tunnista-
minen, tunnettuus ja maine. 
Jäsenkunta kokee odotuksia 
ja onnistumisen tunnetta ver-
tailtaessa edelliseen tutki-
mukseen verrattuna. Jäsen-
tyytyväisyyden kehitys edelli-
seen tutkimusajankohtaan ver-

Jäsentutkimukseen vastanneiden kesken suoritetussa arvonnassa 
Onnetar suosi seuraavia jäseniämme, onnittelemme!  

500 euron matkalahjakortti: 
• Liisa Leinonen, Eläkkeensaajien Tampereen Yhdistys ETY ry

Neljän vuorokauden lomapaketti Rajaniemen lomakeskukseen:
• Eila Hyvärinen, Säynätsalon Eläkkeensaajat ry
• Esko Rintala, Kauhajoen Eläkkeensaajat ry
• Jorma Pirinen, Eläkkeensaajien Tampereen Yhdistys ETY ry

ELÄKKEENSAAJA-LEHDEN MAINOSTILAVARAUKSET 
puh. 045 110 4122
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