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PÄÄKIRJOITUS

EAPN-Finin Köyhyys-
vahti – Suomen 
 köyhyysraportti 2021 

ilmestyi lokakuussa. Rapor-
tin mukaan köyhyyttä ei ole 
onnistuttu maassamme 
 vähentämään ja korona-
pandemia uhkaa lisätä sitä 
entisestään. Muun muassa 
lapsiperheiden toimeen tulo 
on heikentynyt ja perheet 

ovat muutenkin olleet 
 kovilla. Omasta kokemuk-
sestamme tiedämme, ettei 
myöskään eläkeläistalouk-
sia ole korona-aika käsitel-
lyt silkkihansikkain.

Suomessa köyhyys on 
pääosin suhteellista, jolla 
tarkoitetaan huono-osai-
suutta verrattuna muun 
 väestön elintasoon. Suh-
teellinen köyhyys määritel-
lään yleisesti köyhyysriski-
käsitteellä. Köyhyys- tai 
 pienituloisuusraja on 60 
prosenttia kotitalouksien 
käytettävissä olevasta me-
diaanitulosta. Kotitalous on 
köyhä, jos sen nettotulot 
ovat alle 60 prosenttia 
 väestön keskimääräisestä 
tulotasosta. Pienituloisten 
osuutta koko väestöstä 
 kutsutaan pienituloisuus-
asteeksi. EU:n tilastolaitos 
Eurostat käyttää rajana 60 

prosenttia, OECD asettaa 
rajaksi 50 prosenttia keski-
tulosta.

Pienituloisuuden raja oli 
2019 yhden hengen talou-
delle noin 1 280 euroa kuu-
kaudessa ja pienituloisia oli 
669 000 eli 12,3 prosenttia 
väestöstä. Tämä on lähes  
30 000 enemmän kuin 
 edellisenä vuonna. Pieni-
tuloisten osuus on suurin 
Pohjois-Karjalassa, missä se 
oli 18,8 prosenttia.

Vuonna 2019 köyhyys- 
tai syrjäytymisriskissä oli 
noin 873 000 henkilöä eli 
16 prosenttia väestöstä. 
Naisten köyhyys- tai syrjäy-
tymisriski pieneni ja mies-
ten kasvoi. Naisista 15,9 
prosenttia eli 438 000 hen-
kilöä ja miehistä 16,2 pro-
senttia eli 435 000 henkilöä 
oli köyhyys- tai syrjäytymis-
riskissä 2019. 

Eläkeiässä köyhyys kos-
kettaa etenkin yksinasuvia 
ja yli 75-vuotiaita naisia. 
Eläkeläisten pienituloisuus-
aste on laskenut vuodesta 
2010, jolloin se oli 19,3 pro-
senttia, vuoteen 2019, jol-
loin se oli 15,1 prosenttia. 
Vähenemistä selittää se, 
että 2010-luvulla eläköity-
neillä on aiempia polvia 
suuremmat työeläkkeet. Yli 
75-vuotiaista pienituloisia 
oli 19,6 prosenttia vuonna 
2019. Pienituloisiin eläke-
läistalouksiin kuului 215 
000 henkilöä eli joka kol-
mas pienituloinen oli eläke-
läinen ja lukumääräisesti 
mitattuna eläkkeensaajat 
ovatkin sosioekonomisista 
ryhmistä suurin pienitulois-
ten joukossa.

Usein eläkeikäiset pieni-
tuloiset elävät aivan pieni-
tuloisuusrajan tuntumassa, 

eli heidän tulonsa ovat 
enemmän kuin 50 mutta 
vähemmän kuin 60 pro-
senttia mediaanitulosta. On 
tavallisempaa, että naisilla 
on katkonaisemmat työurat 
ja pienemmät palkat, mikä 
kerryttää vähemmän elä-
kettä. Ikääntyneillä naisilla 
pienituloisuus on miehiä 
yleisempää: 75-vuotta täyt-
täneiden naisten pienituloi-
suusaste 2019 oli 21 pro-
senttia ja miesten 17 pro-
senttia, 65-74-vuotiaissa 
vastaavat luvut ovat 12,1, ja 
8 prosenttia.

Eläkeikäisten maksu-
häiriömerkinnät ovat li-
sääntyneet: 2020 lopussa 
maksuhäiriömerkintä oli  
5,1 prosentilla, edellis-
vuonna 4,8 prosentilla 
65-69-vuotiaista ja yli 
70-vuotiaista 2,3 prosen-
tilla, 2 prosentilla 2019.

Eläkeläisten toimeen-
tuloa arvioitaessa tulisi ot-
taa huomioon lisääntynyt 
palvelujen tarve. Kun toi-
mintakyky iän myötä heik-
kenee, selviämiseen vaikut-
taa ratkaisevasti se, miten 
tarvittavaa apua on tarjolla 
ja mitä se maksaa. Sairas-
tamisen kulujen ihmisille 
 aiheuttamat ongelmat 
 koskevat monia eläkeläisiä. 
Sairastaminen ja palvelui-
hin pääsemisen eriarvoi-
suus kasvattavat ikäänty-
neiden köyhyyttä. Terveys-
menot köyhdyttävät erityi-
sesti yli 75-vuotiaita sekä 
työkyvyttömyyseläkeläisiä, 
sillä heillä riski sairastua on 
suurin. 

SOSTEn tekemä selvitys 
osoitti, että tuloerot ja 
 köyhyys kasvoivat vuosien 
2016 ja 2019 välisenä aika-
na. Vuosina 2015–19 tulon-

siirtojen leikkaukset kos-
kettivat erityisesti alempia 
tuloluokkia, kun taas 
 verohelpotukset suosivat 
ylempiä tuloluokkia.

EKL:n tavoite on jo 
 usean eduskuntavaali-
kauden ajan ollut se, että 
Suomeen on laadittava 
toimenpideohjelma, jolla 
eläkeläisköyhyys poiste-
taan. Ohjelmassa pieni-
tuloisten eläkeläisten ase-
maa on tarkasteltavana 
kokonaisuutena. On haet-
tava aidosti vaikuttavia 
toimia heidän tilanteensa 
parantamiseksi. Merkittä-
vässä osassa eläkeläisten 
toimeentulon kannalta 
ovat myös palvelut, niiden 
saatavuus ja saavutetta-
vuus sekä hinta/maksutaso. 

Asettamallemme tavoit-
teelle on näköjään tarvet-
ta myös tulevaisuudessa.

Äänestä ja vaikuta

Nykyinen 104-vuotias kuntademokra-
tiamme on suuren muutoksen edessä. 
Perinteisesti kuntien tehtäviin kuulu-

neet sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja 
pelastustoimi siirtyvät maakunnallisille hyvin-
vointialueille. 

Suomi on jaettu 21 hyvinvointialueeseen. 
 Helsinki jää niiden ulkopuolelle. Siellä uudistus 
toteutuu kaupungin toimintana.

Hyvinvointialueilla käydään aluevaalit 
23.1.2022. Vaaleissa on jaossa paljon valtaa.

Aluevaaleissa valittavat valtuutetut ovat ison 
mahdollisuuden edessä: he saavat vastuulleen 
suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
sekä palo- ja pelastustoimen kehittämisen ja 
tulevaisuuden hyvinvointialueiden rakenta-
misen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maa-
kunnallisille hyvinvointialueille, on tinkimättö-
mästi huolehdittava siitä, että ikäihmisille tär-
keitä sosiaali- ja terveyspalveluja on riittävästi 
ja että ne ovat laadullisesti korkeatasoisia sekä 
kohtuuhintaisia. Toimivat lähipalvelut on taat-
tava ikään ja asuinpaikkaan katsomatta.

Hyvinvointialueilla tulee turvata neuvonnan ja 
ohjauksen oikea-aikaisuus ja palvelujen ar-
vioinnin toteutuminen. Useimmat ikääntyneet 
tarvitsevat runsaasti apua ja tukea valintojen 
tekemiseen. Vain näin he voivat aidosti käyttää 
valintaoikeuttaan.

Yksi uudistuksen parannuskohde ovat tervey-
denhuollon tietojärjestelmät. Ne on tarkoitus 
yhdistää, jotta tieto kulkee sairaaloista terveys-
keskuksiin ja päinvastoin.

Tietojärjestelmien uudistus tulee olemaan val-
tava urakka ja vaarana on, etteivät järjestelmät 
ole valmiit, kun hyvinvointialueiden toiminnat 
käynnistyvät. 

Tulevaisuudessa digitaaliset palvelut tulevat 
 lisääntymään. Hyvä niin, mutta digitalisaation 
edistäminen ei saa johtaa siihen, että osa kan-
salaisista syrjäytyy. Kaikissa olosuhteissa on 
turvattava palvelut myös niille, joilla ei ole val-
miuksia tai mahdollisuuksia verkkopalvelujen 
käyttöön.

Vaikka hyvinvointialueiden valtuustoilla on tär-
keä tehtävä, niin kansalaisten asenne vaaleihin 
on hälyttävä!

Kunnallisalan Kehittämissäätiön tuoreen mieli-
pidekyselyn mukaan 74 % suomalaisista pitää 
periaatteessa hyvänä sitä, että kansalaiset voi-
vat valita päättäjät hyvinvointialueille, mutta 
vain 44 % ilmoittaa olevansa kiinnostunut 
aluevaaleista.

Huolestuttavaa on, jos äänestysaktiivisuus jää 
näin alhaiseksi. Siksi vetoan, että kaikki ääni-
oikeutetut äänestävät ja äänestävät sellaista 
ehdokasta, jonka he katsovat parhaiten pysty-
vän toteuttamaan heille tärkeitä asioita.

Rösta och påverka

Vår nuvarande, 104 år gamla kommunala 
demokrati står inför en stor förändring. 
Social-och hälsovårdsservicen och brand- 

och räddningsväsendet, som traditionellt in-
gått i  kommunernas uppgifter kommer att 
över föras på landskapens välfärdsområden. 

Finland är indelat i 21 välfärdsområden. Hel-
singfors kommer att stå utanför. Där genom-
förs reformen som stadens verksamhet. 

I välfärdsområdena sker regionalval 23.1.2022. 
I valet fördelas en stor del makt.

De som blir valda i regionvalen kommer att 
stå inför en stor möjlighet: på sitt ansvar får 
de utvecklandet av den finländska social- och 
hälsovårdsservicen och uppbyggandet av de 
framtida välfärdsområdena.

Då social- och hälsovårdsservicen överförs till 
landskapens välfärdsregioner måste man med 
strikthet se till att den för alla äldre människor 
så viktiga social- och hälsovårdsservicen är 
tillräckligt täckande, kvalitativt högtstående 
och tillgänglig till ett rimligt pris. Fungerande 
närservice bör garanteras alla,  oberoende av 
ålder eller bostadsort.

I välfärdsområdena bör man förverkliga 
 läglighet i rådgivning och direktiv samt ut-
värdering av servicen. De flesta äldre behöver 
mycket hjälp och stöd när det gäller att välja. 
Bara så kan de på ett äkta sätt utnyttja sin 
 valfrihet.

En av reformens förbättringar gäller hälso-
vården datasystem. Avsikten är att förenhet-
liga det så att informationen löper från sjuk-
husen till hälsocentralerna och vice versa.

Reformeringen av datasystemet kommer att 
bli en enorm uppgift och risken är, att syste-
met inte är klart då verksamheten i välfärds-
områdena inleds.

I framtiden kommer den digitala servicen att 
öka. Det är bra, men främjandet av digitali-
seringen får inte leda till att en del av med-
borgarna står utanför. I alla omständigheter 
bör servicen tryggas också för dem, som inte 
har beredskap eller möjligheter att utnyttja 
servicen på nätet.

Även om välfärdsområdenas fullmäktige-
församlingar har en viktig uppgift är med-
borgarnas attityder inför valet oroväckande!

Enligt en färsk undersökning från Stiftelsen 
för kommunal utveckling anser 74 procent   
av finländarna i princip att det är bra att med-
borgarna kan utse beslutsfattare i välfärds-
områdena, men endast 44 procent meddelar 
att de är intresserade av regionvalen. 

Det är oroväckande om röstningsaktiviteten 
blir så här låg. Därför vädjar jag till att röst-
berättigade att rösta, och att rösta på en så-
dan kandidat som de anser är den som bäst 
kan förverkliga de för dem viktiga frågorna.
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Ikääntyneiden toimeentulo ja vaikuttamis
mahdollisuudet turvattava valtion talousarviossa

Eläkeläisjärjestöt vaativat 
eduskunnalta päätöksiä, 
joilla määrätietoisesti jatke
taan eläkeläisköyhyyden tor
juntaa. Pienimpiä eläkkeitä 
on korotettava, ja otettava 
huomioon päätösten vaiku
tukset väestön ikääntymisen 
ja toimeentulon näkö
kulmasta.

Tehtävissä verolinjauksissa 
on erityisesti huomioitava se, 
että välillisten verojen korot-
taminen kohdistuu kaikkein 
kipeimmin pienituloisiin. 
 Niiden korotuksista tulee pi-
dättäytyä välttämättömyys-
hyödykkeiden osalta.

1 Pienimpiä eläkkeitä  
korotettava

Vähimmäiseläkkeet eivät ny-
kyisellään ole riittävällä ta-
solla, ottaen huomioon eläke-
läisten ikääntymisestä johtu-
vat suuremmat menot. Eläke-
läisköyhyys on myös suku-
puolittunutta, koskettaen voi-
makkaasti vanhimpia naisia.

Vuodelle 2022 ehdotettu-
jen veromuutosten arvioi-
daan kasvattavan tuloeroja 
hieman: käytettävissä olevat 
tulot kasvavat kaikissa tulo-

luokissa pienituloisinta kym-
menystä lukuun ottamatta, 
joilla käytettävissä olevien 
tulojen arvioidaan pysyvän 
ennallaan. Etenkin välillisten 
verojen korottaminen kohdis-
tuu pienituloisiin. Mikäli niitä 
korotetaan, on esimerkiksi 
sähkön, ruuan ja polttoainei-
den hinnankorotukset kom-
pensoitava pienimpien eläk-
keiden korotuksella.

➜ On jatkettava hallitus-
ohjelmassa sovittua pienim-
pien eläkkeiden korottamista. 
Takuueläkettä on korotettava 
ja täysi kansaneläke nostetta-
va takuueläkkeen tasolle.

➜ Eläkeläisköyhyyden 
 torjumiseksi tarvitaan myös 
lääke- ja muiden korvausten 
parantamista, lisää maksutto-
mia ja kohtuuhintaisia palve-
luita, sekä kohtuuhintaista 
asumista ja liikkumista.

➜ Eläkkeiden verotuksen 
on oltava oikeudenmukaista, 
eikä se saa olla kireämpää 
kuin palkansaajilla. Eläke- ja 
palkkatulon verotuksen ver-
tailussa on luovuttava tulkin-
nasta, että palkansaajan työ-
eläkevakuutusmaksu (TyEL- 
maksu) olisi veroa. Tätä 
 tukee muun muassa edus-
kunnan perustuslakivalio-
kunnan kannanotto (PeVL 

30/2005 vp), jonka mukaan 
mainittua maksua ei voida 
 pitää verona.

2 Vanhuspalveluihin  
riittävä henkilökunta

Hoivahenkilökuntaa ei ole 
riittävästi hallitusohjelmassa 
luvatun 0,7 hoitajamitoituk-
sen toteuttamiseksi. Henki-
löstöpulan vuoksi monen 
vanhuksen pääsy tarvitse-
maansa hoivapaikkaan vii-
västyy.

➜ Hoitajamitoituksen to-
teutuminen on varmistettava 
riittävällä ja ennakoivalla 
 hoivahenkilöstön koulutuk-
sella. Alan palkkojen ja työ-
olojen on oltava houkutte-
levia.

➜ Myönteistä on, että 
 vanhusasiavaltuutetun toi-
misto on saamassa tarvitse-
mansa resurssit.

3 Kotitalousvähennykseen 
oikeudenmukaisuutta

Kotitalousvähennyksen kes-
keinen ongelma on, että siitä 
eivät hyödy pienituloiset ku-
ten kansaneläkkeellä olevat. 
Heillä ei ole taloudellisia 
mahdollisuuksia hankkia 
 vähennykseen oikeuttavia 

avustus, joka vastaa perus-
teiltaan ja määrältään koti-
talousvähennystä ja on suun-
nattu niille, jotka eivät nyky-
mallin mukaan voi vähennys-
tä käyttää. Tämä tukisi ihmis-
ten kotona asumista ja sillä 
olisi positiivisia työllisyys-
vaikutuksia.

4 Ilmastotoimissa otettava 
ikääntyneet huomioon

Ilmastonmuutoksen torjumi-
nen ja siirtyminen fossiilisis-
ta polttoaineista vapaaseen 
talouteen on välttämätöntä. 
Korona-elvytyksen suuntaa-
minen näihin tarkoituksiin on 
kannatettavaa. Siirtymä on 
kuitenkin tehtävä ikäänty-
neen väestön asema huo-
mioiden. Ikääntyneet ovat 
keskimäärin muuta väestöä 
pienituloisempaa ja muutos-
ten omaksuminen voi olla 
vaikeaa.

Investoinnit joukkoliiken-
teeseen ja infrastruktuurin 
rakentaminen ovat ikäänty-
neiden näkökulmasta hyvää 
ilmastopolitiikkaa. Asumisen 
energiamuutoksessa ja liiken-
teen sähköistymisessä on 
suosittava välillisten verojen 
korottamisen sijaan positii-
visia kannustimia kuten 

 riittäviä siirtymäaikoja ja ra-
hallista tukea.

➜ Joukkoliikenteen ostoil-
la on turvattava ikääntynei-
den mahdollisuus edulliseen 
liikkumiseen koko maassa

➜ Kotien ja palveluasumi-
sen jäähdytykseen on suun-
nattava korjausavustuksia ja 
julkista tukea

5 Vapaa kansalaistoiminta 
turvattava veikkausvoitto

tuottojen pienentyessä
Eläkeläistoiminta on luonteel-
taan ensi sijassa vapaata kan-
salaistoimintaa, ennalta eh-
käisevää työtä ikäihmisten 
hyvinvoinnin eteen, ja ihmis-
ten sosiaalinen vahvistaja. 
Maamme eläkeläisjärjestöis-
sä toimii yli 300 000 ikäihmis-
tä. Toiminta tulisi nähdä 
 itseisarvona.

Hyvinvointialueiden muo-
dostaminen täydentää demo-
kratiaamme. Päätöksenteon 
tueksi tarvitaan myös alueel-
linen kansalaisyhteiskunta. 
Se ei synny itsestään, vaan 
muodostuu vain vähitellen, 
alhaalta ylös. Julkinen valta 
voi tukea kehitystä varmista-
malla kansalaisyhteiskunnal-
le toimintaedellytykset.

Veikkauksen tuottojen 
 pieneneminen uhkaa monien 
järjestöjen rahoituksen tule-
vaisuutta.

➜ EETU ry edellyttää 
 valtiovallalta päätöksiä, joilla 
turvataan kansalaisyhteis-
kunnan toimintaedellytykset 
valittavasta rahoitusmallista 

riippumatta. Veikkauksen 
tuottojen mahdollinen siirtä-
minen yleiskatteellisesti val-
tion budjettiin ei saa vaaran-
taa vapaata kansalaistoimin-
taa osana demokratiaamme. 
Rahoitus ei saa olla riippu-
vaista taloussuhdanteista tai 
poliittisista suhdanteista.

➜ Rahapelitoiminnan tuo-
ton alenemista edunsaajille 
ollaan kompensoimassa yh-
teensä 330 miljoonaa euroa. 
Tämä kattaa vain reilut 80 
prosenttia Veikkauksen tuo-
ton alenemasta ja tarkoittaa 
edunsaajien rahoitukseen 
noin 8 prosentin laskua.

➜ Järjestöjen autonomian 
vahvistamiseksi on vähennet-
tävä järjestöjen hankeriippu-
vuutta ja suunnattava rahoi-
tuksesta suurempi osuus 
yleisavustuksiin järjestöjen 
perusrahoitukseen. Vuonna 
2020 yleisavustusten osuus 
oli vain 17 prosenttia 
STEA-avustusten kokonais-
summasta. Vuoden 2021 
avustussummasta vain noin 
1/4 on yleisavustuksia ja 3/4 
hankkeita ja kohdennettuja 
avustuksia.

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry 
on kuuden valtakunnallisen eläkeläis
järjestön yhteistyöelin. Sen jäsen
järjestöt ovat Eläkeliitto, Eläkeläiset, 
Eläkkeensaajien Keskusliitto, Kansal
linen senioriliitto, Kristillinen Eläke
liitto ja Svenska pensionärsförbundet. 
Järjestöjen yhteinen jäsenmäärä on 
300 000. Vuonna 2021 puheen
johtajajärjestö on Eläkeläiset ry.
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palveluita, eikä riittävästi ve-
rotuloja, joista vähennyksen 
voisi tehdä.

Vähennys on myös epä-
tasa-arvoinen asuntokunnan 
koosta riippuen, sillä paris-
kunta saa remontistaan tup-
lasti enemmän vähennystä 
kuin yksin asuva. Lisäksi koti-
talousvähennys ei ulotu ny-
kyisessä muodossaan talo-
yhtiössä tehtäviin korjaus- ja 
kunnossapitotöihin ja tämä 
asettaa osakkaat eri-
arvoiseen asemaan oma-
kotiasujiin nähden.

➜ Esitetty 2-vuotinen ko-
keilu, jossa hoiva-, hoito- ja 
kotitaloustyön enimmäis-
vähennystä ja vähennettävää 
osuutta nostetaan 2 250 
 eurosta 3 500 euroon ja 
 korvausprosenttia 40:stä 
60:een on kannatettava. 
Myös öljylämmityksen kor-
vaamisen osalta kotitalous-
vähennystä korotetaan vas-
taavasti vuosille 2022–27.

➜ Sadan euron omavas-
tuuosuuden poistaminen on 
erittäin tärkeää ja se tulee 
 toteuttaa. Asia edesauttaa 
pientä työeläkettä saavien 
mahdollisuutta käyttää vä-
hennystä.

➜ Kotitalousvähennyksen 
rinnalle tarvitaan kotitalous-
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Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry lähetti lokakuun alussa eduskuntaryhmille 
kannan ottonsa hallituksen esitykseen koskien valtion talousarviota vuodelle 2022. 
Samalla EETU pyysi kahdeksalta suurimmalta eduskuntaryhmältä vastauksia 
viiteen kysymykseen. Julkaisemme alla tiivistelmän ryhmien vastauksista.

EETU kysyi, 
eduskuntaryhmät 

vastasivat

1 Pidämme erittäin tärkeänä sosiaali ja 
 terveydenhuollon palveluiden maksutto

muutta ja kohtuuhintaisuutta.  Heinäkuun 
alusta toteutettu asiakasmaksuuudistus alen
taa lähes miljoonan ihmisen maksuja. Lisäksi 
maksukaton alaa on laajennettu ja maksujen 
huojennusta painotettu. Myös lääkekorvaus
ten tasosta tulee huolehtia. Tavoitteemme on, 
että tulevaisuudessa eri asiakasmaksukatot 
yhdistetään ja niiden tasoa alennetaan.

Takuu ja kansaneläkkeitä on korotettu täl
lä hallituskaudella. Tasokorotuksista on huo
lehdittava jatkossakin. Eläkkeisiin ja etuuksiin 
tehdään indeksikorotukset myös vuonna 
2022.

Pidämme tärkeänä sitä, että pieni ja keski
tuloisten eläkeläisten verotus ei kiristy. 

Ensi vuonna yli 60vuotiaiden työtulovä
hennystä korotetaan, mikä mahdollistaa pa
remmat ansiotulot myös eläkkeellä työsken
neltäessä.  Samoin kokeillaan kotitalousvä
hennyksen kotitaloustyön sekä hoiva ja 
 hoitotyön enimmäismäärän korottamista  
3 500 euroon ja korvausprosentin korotta
mista 60:een.

2 Lailla säädetyillä sotepalveluiden henki
löstömitoituksilla pystytään turvaamaan 

työntekijöille säälliset työolosuhteet. Esimer
kiksi henkilöstömitoitukset ja varsinaisen 
 hoitotyön erottaminen tukitöistä vanhusten
huollossa mahdollistaa sen, ettei työ ole liian 
kuormittavaa ja työtä pystyy tekemään eetti
sesti. Työn organisointi ja johtaminen ovat 
myös olennaisia.

Myös työmarkkinajärjestöjen rooli alan työ
ehtojen ja palkkojen kehittämiseksi on tärkeä.

Sotealan koulutuspaikkoja on myös edel
leen tarpeen mukaan lisättävä. On myös pa
rannettava omaishoitajien asemaa ja palve
luita. 

3  SDP on ehdottanut kotitaloustukea, jolloin 
myös pienituloisimmat voisivat saada tu

kea esimerkiksi siivouksiin tai remontteihin 
nykyistä joustavammin.

Hallitus on toteuttanut suunnatumpia tu
kia esimerkiksi energiaremontteihin ja vähä
päästöisten autojen hankintaan. Nämä tuet 
 eivät ole perustuneet tulojen määrään, joten 
ne ovat olleet myös pienituloisimpien käytössä. 

4  Hallitus tukee siirtymää fossiilittomien 
energiamuotojen käyttöön. Esimerkiksi öljy

lämmityksestä luopumisen tukea jatketaan.  
Lämmityspolttoaineiden verotusta ei kiristetä.

Tukien ja verotuksen avulla on varmistetta
va, että kaikilla on varaa liikkumiseen. Olen
naista on liikkumisen muuttaminen päästöttö
mäksi, ei ihmisten liikkumisen rajoittaminen. 

5 Työryhmä laatii syksyn aikana ehdotuk
sen järjestöjen uudeksi rahoitusmalliksi 

vuodesta 2024 alkaen.  On tärkeää, että tämä 
työ tehdään yhteistyössä edunsaajien kanssa 
eri vaihtoehtoja tarkkaan punniten.

Rahoitukseen pitää löytää vakaa, järjestö
jen itsenäisyyden ja pitkäjänteisen työn turvaa
va ratkaisu. Järjestelmän tulee olla oikeuden
mukainen, läpinäkyvä ja ennustettava.

1 Perussuomalaiset ovat 
 johdonmukaisesti kannatta

neet eläkkeiden verotuksen ke
ventämistä. Tämä antaisi eläke
läisille itselleen mahdollisuuden 
päättää, mihin varansa haluavat 
käyttää.  Olemme esittäneet 
myös taitetun indeksin korjaa
mista.

2 Tarvitaan lisää ihmisiä alan 
koulutuksiin ja kyseisistä 

ammateista on pyrittävä teke
mään nykyistä houkuttelevam
pia. Palkka on helppo, mutta ei 
suinkaan ainoa tekijä, jolla voi 
työntekijöistä kilpailla. Mahdolli
suus vaikuttaa työnkuvaan, työn 
kuormittavuuden rajoittaminen 
ja yrittäjyyteen kannustaminen 
ovat muita keinoja, joilla tulevai
suuden työntekijöitä voidaan 
houkutella alalle.  

3 Kotitalousvähennyksen on
gelma on, että siitä ei ole 

mainittavaa hyötyä kuin vasta 
korkeammilla tulotasoilla. Lähi
omainen, esimerkiksi lapsi, voi 
kuitenkin hyödyntää verovähen
nyksen ostamalla vanhemmal
leen palveluita. Oleellista olisi 
tarkastella kotitalousvähennyk
sen rajauksia – mitä palveluita 
saa lukea vähennettäväksi. 
 Perussuomalaiset suhtautuvat 
suopeasti kotitalousvähennyk
sen käyttörajoitusten höllentä
miseen. 

4 Hallituksen ilmastotoimet 
kurittavat kohtuuttomasti 

pienituloisia eläkeläisiä. Suomes
sa on Suomen Omakotiliiton mu
kaan noin 200 000 öljylämmit
teistä pientaloa ja niistä joka toi
sessa asuu ikääntyneitä tai eläke
läisiä. Näin ollen öljylämmittämi
sen veronkorotukset on kohdis
tettu suoraan eläkeläisiin. Perus
suomalaisten mielestä eläkeläis
tenkin kuuluisi saada kohtuu
hintaista autoilua ja asumista.  

5 On ongelmallista, että tiet
tyjä yhteiskunnan toiminto

ja on asetettu riippuvaisiksi 
 uhkapelituotoista. Olisi perus
teltua rahoittaa kaikki toiminnot 
suoraan budjetista, jolloin näi
den asioiden hoidossa edet
täisiin lakisääteisesti ja virka
vastuulla. Samalla toki veikkaus
tuotot pitäisi tulouttaa suoraan 
valtiolle. Menojen tarpeellisuutta 
on kuitenkin samalla harkittava 
tarkkaan ja annettava rahaa esi
merkiksi eläkeläistoimintaan en
nemmin kuin puoluepoliittisesti 
sitoutuneille yhdistyksille.

1 Lisäisimme eläkeläisten ostovoimaa keven
tämällä ansiotuloverotusta kaikissa tulo

luokissa ja toteuttaisimme senioreiden superko
titalousvähennyksen. Ehdotamme lisäksi sen 
tutkimista, miten hyvin elinkustannusindeksin 
perusteena oleva kulutuskori vastaa eläkkeellä 
olevien henkilöiden todellista keskimääräistä 
 kulutusrakennetta. Tekisimme parannuksia pie
nituloisimpien ja eniten sairastavien eläkeläisten 
asemaan ensisijaisesti takuueläkkeen, lääke
korvausjärjestelmän ja asiakasmaksujen muu
toksien kautta.

2 Lisämäärärajoja tarvitaan erityisesti koti
hoidon vahvistamiseen, omaishoidon sekä 

muistisairaiden palveluiden kehittämiseen. 
Omaishoitajien asema on turvattava lainsäädän
nöllisesti tasaarvoiseksi asuinpaikasta riippu
matta. Kotitalousvähennystä kehittämällä on 
mahdollista tukea sujuvaa kotona asumista ja 
siirtää muiden palveluiden tarvetta.

Hoitajien määrän ja alan houkuttelevuuden 
turvaamiseksi tarvitaan valtakunnallinen toi
menpideohjelma. Koulutusmääriä on lisättävä, 
sosiaali ja terveysalan pito ja vetovoimaa on li
sättävä esimerkiksi työhyvinvointia ja johtamista 
tukemalla sekä hoitajien jatkokoulutus ja ura
mahdollisuuksien kehittämällä. Tarvitsemme 
myös osaajia muista maista.

3 Kokoomus ottaisi käyttöön senioreiden 
 superkotitalousvähennyksen. Vero

vähennysoikeutta kasvatettaisiin 70 prosenttiin 
ja 100 euron omavastuu poistettaisiin. Lisäksi 
palvelujen ostoon annettaisiin enintään 1 200 
euroa vuodessa tukea niille, joiden verot eivät 
riitä vähennyksen tekemiseen. Sitran laskelmiin 
perustuva vähennys laskisi merkittävästi ostetta
van palvelun hintaa tukien senioreiden kotona 
asumista ja itsemääräämisoikeutta. Mallista voi
sivat hyötyä kaikki yli 75vuotiaat, myös pieni
tuloiset eläkeläiset. 

4 On haettava kustannustehokkaita ratkaisuja 
ja tehtävä ympäristöystävälliset valinnat 

kannustaviksi erilaisissa elämäntilanteissa olevil
le ihmisille. Ikäystävällisessä Suomessa on huo
lehdittava, että senioreilla on mahdollista liikkua 
eri kulkumuodoin ilman kohtuuttomia kustan
nuksia.

Kokoomus on ajanut kotitalousvähennyksen 
kaksinkertaistamista ja sitä, että se laajennettai
siin määräaikaisesti myös laiteinvestointeihin 
 kuten maalämpöpumppuihin, jotka pienentävät 
pientalojen lämmityskuluja ja maksavat jopa pa
rissa vuodessa itsensä takaisin. 

Korkean osaamisen Suomi voi olla edellä
kävijä ilmastonmuutosta ratkovissa innovaatiois
sa. Kansainvälisen kysynnän mahdollisuudet 
kannattaa hyödyntää, sillä se tuo työtä ja val
tiontalouteemme euroja, joilla saamme turvat
tua yhdenvertaiset palvelut kaiken ikäisille suo
malaisille. 

5 Veikkausvoittovaroista rahoitettavia koh
teita on siirrettävä budjetin puolelle ja kat

kaistava rahoituksen korvamerkintä. Tärkeää 
työtä tekevien järjestöjen, kuten eläkeläistoimin
nan riittävät resurssit on turvattava valtion bud
jetista.

1 Takuu ja kansaneläkkeitä korotettiin 
 vuoden 2020 alusta.  Pienten eläkkeiden 

tasosta täytyy pitää huolta myös tulevaisuu
dessa ja huolehtia myös työeläkkeiden osto
voimasta.

Eläkeläisten toimeentuloon ja hyvän elä
män edellytyksiin vaikuttavat etuuksien lisäksi 
myös mm. palvelujen saavutettavuus ja asia
kasmaksut. Keskustan tavoitteena on, että jo
kaisessa kunnassa on sosiaali ja terveysasema 
ja asiakasmaksut ovat kohtuullisia, eivätkä estä 
ketään hakemasta apua.

2  Tehostetun palveluasumisen henkilömitoi
tusta parannetaan asteittain 0,7 työnteki

jään asiakasta kohden. Käynnissä olevalla van
huspalvelulain uudistuksella parannetaan ko
tiin vietävien palveluiden saatavuutta ja laatua 
ja edistetään henkilöstön riittävyyttä. Keskusta 
on esittänyt, että riittävän hoivan ja henkilös
tön turvaamiseksi kotihoidon avustavat tehtä
vät avattaisiin muillekin kuin sotekoulutuksen 
saaneille.

Korostamme myös kotona tapahtuvan 
 hoivan merkitystä. Omaishoitajien asemasta  
ja jaksamisesta on huolehdittava. Jotta 
omaishoitajat voisivat käyttää heille kuuluvia 
vapaapäiviä, tulisi hoidettavalle olla aina 
 turvallinen sijaishoitopaikka. Perhehoitoa on 
käytettävä nykyistä enemmän sijaishoito
muotona.

3 Hallitusohjelmassa on päätetty selvittää 
edellytykset ottaa kotitalousvähennyksen 

rinnalle käyttöön tukijärjestelmä, jossa koti
talousvähennyksen kaltaisesta edusta voisivat 
hyötyä myös pienituloisimmat. Tämä hyödyt
täisi myös pienituloisia eläkeläisiä.

Kotitaloustyön sekä hoiva ja hoitotyön vä
hennyskelpoista enimmäismäärää korotetaan 
2 250 eurosta 3 500 euroon ja korvausta 40 
prosentista 60 prosenttiin. Jos palkkaa työn
tekijän, voi vähentää 30 % palkasta sekä palk
kaan liittyvät työnantajan sivukulut. Tämä aut
taa nimenomaan monia kotona asuvia van
huksia ja heidän lapsiaan, jotka voivat hyödyn
tää kotitalousvähennystä verotuksessaan osta
essaan itselleen tai vanhemmilleen kotipalve
luja.

4  Keskusta haluaa edetä ilmastopäätöksissä 
kannustein, ei kieltojen kautta. Tästä yksi 

hyvä esimerkki on pientalojen omistajille 
suunnattu öljylämmityksestä luopumiseen tar
koitettu tuki. ELYkeskuksien kautta on voinut 
saada avustusta uudesta lämmitysmuodosta 
riippuen 2 500 tai 4 000 euroa. 

5  Päätökset eläkeläisjärjestöjen toiminnan 
avustuksista eivät ole poliittisia, eivätkä voi 

olla riippuvaisia poliittisista suhdanteista. Tär
keintä on huolehtia siitä, että kansalaisyhteis
kunnan toimintaedellytykset säilyvät jatkossa
kin hyvänä STEAn kautta. Siksi rahapelituotto
ja koskevan kokonaisuudistuksen tekeminen 
parlamentaarisesti on välttämätöntä.

Eläkeläisjärjestöissä tehdään todella hienoa 
vapaaehtoistyötä, joten onneksi niiden toi
mintaedellytykset eivät ole kiinni vain palka
tusta henkilöstöstä.

1 Pienimpiin eläkkeisiin tehtiin 
 tasokorotus jo hallituskauden 

alussa. Lisäksi on yhdistetty maksu
kattoja, mutta tätä työtä on vielä jat
kettava, jotta kaikilla on varaa ostaa 
tarvitsemansa lääkkeet. Kohtuuhin
taisia asuntoja on rakennettava eri
tyisesti suurempiin kaupunkeihin ja 
asuntojen esteettömyysremontteja 
on lisättävä. Joukkoliikenteen on ol
tava saavutettavaa ja kohtuuhintaista 
myös pienituloisimmille. Eläkeläis
köyhyys on sukupuolittunut ilmiö, 
 joka koskettaa erityisesti naisia. Halli
tuksen perhevapaauudistus torjuu 
pitkällä tähtäimellä eläkeläisköyhyyt
tä, kun vanhempainvapaiden kustan
nukset jakautuvat tulevaisuudessa 
tasaisemmin vanhempien kesken.

2 Meidän on huolehdittava, että 
alan ammattilaiset kokevat 

 työnsä mielekkääksi ja saavat mah
dollisuuden tehdä työnsä hyvin. 
 Hallituksessa olemme lisänneet lähi
hoitajien koulutuspaikkoja. Jatkossa 
on arvioitava, onko tarvetta edelleen 
lisätä lähihoitaja ja sairaanhoitaja
koulutuksen aloituspaikkoja. Myös 
hoivaavustajia tarvitaan lisää. 
 Koulutusmäärien kasvattamisen 
 lisäksi tarvitsemme apua myös 
 maahanmuuttajilta.

3 Pienituloiset eivät juuri hyödy 
kotitalousvähennyksestä, koska 

verotettavaa tuloa ei välttämättä ole 
riittävästi ja toisaalta tulot eivät riitä 
palveluiden hankkimiseen. Hallitus
ohjelman mukaisesti kotitalous
vähennystä vastaavan hyödyn tuot
tavan tukimallin edellytyksiä selvite
tään, mutta tuloksia ei vielä ole käy
tettävissä. “Kotitaloustuki” voisi olla 
yksi työkalu ikäihmisten köyhyyden 
torjunnassa.

4 Ilmastotoimet ovat väistämättö
miä, mutta meidän päättäjien 

tehtävä on huolehtia, että ne ovat 
kaikille reiluja. Reilu muutos tarkoit
taa sitä, että vähennämme päästöjä 
ja köyhyyttä yhtä aikaa. Se tarkoittaa 
politiikkaa, jolla ilmastotoimien kus
tannukset eivät kaadu heikoimmassa 
asemassa olevien niskaan tai ihmisil
le, joilla ei todellisuudessa ole mah
dollisuutta valita kestävämpää vaih
toehtoa.

5 Järjestöjen rahoitukseen on löy
dettävä kestävä ratkaisu, jotta 

järjestöjen tarjoama toiminta kaike
nikäisille voi jatkua. Hallitus on aset
tanut parlamentaarisen työryhmän 
selvittämään Veikkausvoittovarojen 
tulevaisuutta. Kun työryhmä on saa
nut työnsä valmiiksi, on tarkastelta
va, miltä osin rahoitusta voidaan siir
tää valtion budjettiin.

1 Pieniä eläkkeitä on edelleen korotettava. 
Myös pieniä työeläkkeitä saavien tilannetta 

on parannettava oikeudenmukaistamalla työ ja 
kansaneläkkeen yhteensovittamista.

Takuu ja kansaneläkkeeseen on tehtävä taso
korotuksia vuosittain. Haluamme myös käynnis
tää keskustelun eläkejärjestöjen ja ammattiyh
distysliikkeen kanssa eläkejärjestelmän uudista
misesta, jotta pienten ja keskisuurten eläkkeiden 
indeksikorotukset olisivat nykyistä oikeuden
mukaisempia.

Kohtuuhintaisella asuntotuotannolla on suora 
vaikutus myös eläkeläisten toimeentuloon eten
kin kasvukeskuksissa. On myös otettava huomioon 
eläkeläisten toisistaan eroavat tarpeet. Nykytilan
ne, jossa erilaiset elämäntilanteet,  tulonsiirrot ja 
tulomuodot sekoittuvat, edellyttää sosiaaliturva
järjestelmän kokonaisvaltaista  uudistamista 
 perustulon suuntaan. Eläkeläinen voi olla myös 
vaikkapa taiteilija tai osaaika työläinen.

2 Koulutusmäärien nosto ja henkilöstömitoi
tusten säätäminen ovat tärkeitä jo otettuja 

ensimmäisiä askelia.  Soteuudistuksen palkka
harmonisointi lisää alan houkuttelevuutta palk
kojen noustessa. Palkan lisäksi on tärkeää paran
taa työntekijöiden asemaa, työhyvinvointia, työ
elämän joustoja, työvuorojen suunnittelua, per
heen ja työn yhteensovittamista, työn kuormi
tuksen vähentämistä, johtamista ja monia muita 
tekijöitä.

Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon 0,7 
toteutumisesta olemme iloisia. Edellytämme, 
 että myös kotihoidon laatuja ja mitoituksia pa
rannetaan sekä mitoitusten toteutumista ja hoi
toa valvotaan aiempaa paremmin. Tänä syksynä 
annetaan hallituksen esitys kotihoidon kehittä
miseksi.

3 Haluamme laajentaa kotitalousvähennystä 
pienituloisille eläkeläisille. Lähtökohdaksi 

voidaan ottaa esimerkiksi Sitran malli, jossa  
75 vuotta täyttäneiden kotitalousvähennyksen 
 verovähennysoikeutta nostettaisiin, ja palvelujen 
ostoon annettaisiin rahallista tukea niille, joiden 
verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen.

4 Hyvä ilmastopolitiikka merkitsee investoin
teja julkiseen ja kevyeen liikenteeseen. 

 Nämä mahdollistavat samalla myös vanhenevan 
väestön liikkumisen. Tukimääriä öljylämmityk
sestä luopumiseen on jatkuvasti kasvatettu. 
Avustuksiin on varattava jatkossakin riittävästi 
rahaa ja korotettava avustussummia.

Kaikessa ilmastopolitiikassa on varmistettava 
toimien oikeudenmukaisuus, etteivät toimen
piteet kaadu heikommassa asemassa olevien 
kannettaviksi.

5 Vasemmistoliitto on hallituksessa kannatta
nut veikkauksen tuottojen pienenemisen 

kompensoimista verovaroilla sekä alentamalla 
arpajaisveroa. 

Tulevaisuudessa eläkeläistoiminnalle on tur
vattava vähintään nykyisen suuruinen avustus
taso kokonaan verotuotoista. STEA:lla on tärkeä 
rooli rahankäytön valvonnassa, mutta sen ei pidä 
poliittisista syistä ja poliittisen paineen alla puut
tua järjestöjen autonomiaan, eikä yleisesti leikata 
eläkeläisjärjestöiltä.

1 Hallitus on tällä kaudella korottanut sekä 
kansaneläkettä että takuueläkettä pieni

tuloisten eläkeläisten taloudellisen tilanteen 
helpottamiseksi. Viime toimena syksyn bud
jettiriihessä hallitus päätti ottaa käyttöön 
 kolmiportaisen mallin korotetulle työtulo
vähennykselle yli 60vuotiaille.

On löydettävä malleja, jotka verotuksessa 
kannustavat yhdistämään eläkkeen eri työ
panoksiin. Aina pitäisi olla kannattavaa työs
kennellä eläkeläisenä.

2 Tällä hallituskaudella 0,7 henkilöstömitoi
tus on toteutettu. Tekijöitä kuitenkin tarvi

taan ja syyskuun budjettiriihessä hallitus päät
ti poikkihallinnollisen ohjelman käynnistämi
sestä sosiaali ja terveydenhuollon henkilö
kunnan saatavuuden turvaamiseksi sekä 
 lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. 

Suomi on saanut myös ensimmäisen 
 vanhusasiavaltuutetun. Valtuutetun tehtävänä 
on seurata ikääntyvien asemaa ja oikeuksia ja 
tuoda esiin ikääntyviä koskevia näkökulmia. 
Valtuutetulla on tärkeä rooli seurata muun 
muassa vanhustenhuoltoon liittyviä kysy
myksiä.

3 Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää 
ja korvausprosenttia korotetaan ensi vuo

den alusta. Korotuksella edistetään lämmitys
tapamuutoksia, eli käytännössä öljylämmityk
sen vaihtamista ympäristöystävällisempään 
vaihtoehtoon. Lisäksi käynnistetään kaksi
vuotinen kokeilu, jossa kotitalousvähennyksen 
kotitaloustyön sekä hoiva ja hoitotyön enim
mäismäärää ja korvausprosenttia korotetaan. 
Kotitalousvähennystä voi myös käyttää palve
luihin, joita ostaa vanhemmilleen.

Pienituloiset, joiden verotus on lievää, eivät 
pääse tarpeeksi hyödyntämään kotitalous
vähennystä. Hallitusohjelman mukaan selvite
tään edellytykset ottaa kotitalousvähennyksen 
rinnalle käyttöön tukijärjestelmä, jossa kotita
lousvähennyksen kaltaisesta edusta voisivat 
hyötyä myös pienituloisimmat.

4  Ilmastoystävälliseen ja vähäpäästöiseen 
 yhteiskuntaan siirtyessä on tuettava heitä, 

joihin muutos vaikuttaa eniten, jotta he selviy
tyvät ympäristöneutraalin talouden asettamis
ta uusista vaatimuksista. Kotitalousvähennyk
sen korotus öljylämmityksestä luopumiseksi 
on tästä hyvä esimerkki, sillä tällä hetkellä yli 
70 prosenttia öljylämmittäjistä on eläkeiässä, 
eli korotus hyödyttää suurimmaksi osaksi juuri 
heitä.

5 Veikkaustuottojen negatiivinen kehitys on 
ongelma. Samaan aikaan on selvää, että 

pelihaittojen torjuminen on tärkeää. Siksi ei 
ole realistista tai järkevää toivoa, että ne 
 kasvaisivat takaisin muutaman vuoden takai
selle tasolle. Liikasen työryhmän ehdotus siitä, 
että tuki jaettaisiin valtion budjetin kautta, oli
si tapa luoda pitkäjänteisyyttä tukiin. Silloinkin 
on tietenkin myös pitkäjänteisyyden näkökul
masta tärkeää, että poliittinen ohjaus varojen 
jaon suhteen olisi mahdollisimman vähäistä, 
eli että nykyisiä rahanjaon periaatteita nouda
tettaisiin.

1 KD on esittänyt mm. eläkkeiden vero
tuksen keventämistä, kansaneläkkeen 

ja takuueläkkeen korotusta sekä omais
hoidontuen verovapautta mikä auttaisi 
myös monia eläkeiässä olevia omaishoitajia.

2 Henkilöstövajetta voidaan kuroa 
 umpeen vain lisäämällä vanhusten

huollon ja kotihoidon rahoitusta. KD on 
esittänyt useana vuotena lisärahoitusta 
vanhustenhoitoon. Tämän vuoden vaihto
ehtobudjetissa ryhmämme suurin panos
tus liittyy nimenomaan hoitovajeen paik
kaamiseen. 

3 Kristillisdemokraatit pitävät kotitalous
vähennystä hyvänä ja olemme esittä

neet siihen aikaisempina vuosia korotuksia 
sekä korvattavan osuuden kasvattamista. 
Kotitalousvähennyksen rinnalle voitaisiin 
ottaa käyttöön kotitalousavustus pieni
tuloisille eläkeläisille, jolla voisi hankkia 
 kotiin palveluita ja teettää remontteja.

4 KD on kantanut huolta siitä, että eri
tyisesti maaseudulla elävät ja vanhois

sa omakotitaloissa asuvat pienituloiset 
 eläkeläiset joutuvat ilmastotoimien mak
sumiehiksi. Pienituloisilla pitää jatkossakin 
olla mahdollisuus käyttää omaa autoa ja 
vaatimukset energiaremonteista pitää olla 
kohtuullisia. KD on esittänyt mm. poltto
aineveron ja energiaveron kevennyksiä 
juuri tästä syystä. Öljylämmityksestä luo
pumiseen pitää olla tarjolla kannustimia 
tukien muodossa.

5 Järjestökentän rahoitus on merkittävä 
kokonaisuus kaiken kaikkiaan, mihin 

pitää löytää kestäviä ratkaisuja. Valtion 
budjetin kautta voidaan kestävämmällä 
 tavalla rahoittaa yhteiskunnallisesti tär
keää työtä tekeviä yhdistyksiä.

Tätä EETU kysyi:
1.  Kuinka parantaisitte 

eläkeläisten toimeentuloa?

2.  Miten vanhustenhuollon 
sekä kotihoidon 
henkilöstövaje saadaan 
kurottua umpeen?

3.  Kuinka kotitalousvähennys 
saataisiin myös 
pienituloisten 

 eläkeläisten käyttöön?

4.  Miten ilmastotoimissa 
huomioidaan 
eläkeläisväestö?

5. Kuinka turvaisitte eläkeläis
toiminnan toiminta
edellytykset Veikkauksen 
tuottojen pienentyessä?

Tätä EETU kysyi:
1.  Kuinka parantaisitte eläkeläisten toimeentuloa?
2.  Miten vanhustenhuollon sekä kotihoidon henkilöstövaje saadaan kurottua umpeen?
3.  Kuinka kotitalousvähennys saataisiin myös pienituloisten eläkeläisten käyttöön?
4.  Miten ilmastotoimissa huomioidaan eläkeläisväestö?
5. Kuinka turvaisitte eläkeläistoiminnan toimintaedellytykset 
 Veikkauksen tuottojen pienentyessä?

N Ä I N  E D U S K U N TA  R Y H M ÄT  VA S TA S I VAT:



E L Ä K K E E N S A A J A - L E H T I  5/2021E L Ä K K E E N S A A J A - L E H T I  5/20216 7TEEMA: Harrastukset / vapaaehtoistyö

Uteliaisuuteni on kasvanut 
kerta kerralta aina, kun 
 ystäväni Raija on maininnut 
menevänsä vapaaehtois
hommiin Emmauksen 
 kirpputorille. Hän on kuu
lostanut niin innokkaalta ja 
iloiselta sinne menostaan.

Suuntasin Emmauksen Hel
singin Vallilassa sijaitsevaan 
kirpputorimyymälään. Minut 
ohjattiin suoraan keittiöön, 
jossa ihmiset pitivät ruoka
taukoa ja nauttivat bataatti
keittoa ja tuoretta leipää. 
Ryhdyn heti haastattele
maan heitä, koska arvelin, 
että lämmin, maukas keitto 
saisi ihmiset puheliaiksi.

RAIJA
– Tein työurani VR:llä. Työs-
kentelin siellä 36 vuoden ajan 
eri tehtävissä: toimistoapu-
laisesta asemapäällikköön.

Työskentelin Sörnäisten 
asemalla Sompasaaressa sa-
taman kautta kulkevan vien-
nin ja tuonnin, sekä kotimai-
sen liikenteen parissa.

Työ satamaoperaattorin 
Finsteven, laivayhtiöiden, 
Lyypekin vastaanottajasata-
man ja muiden sidosryhmien 
kanssa oli vaihtelevaa ja tar-
josi mukavasti haastetta.

Löysin Emmauksen vapaa-
ehtoistoiminnan reilut kym-
menen vuotta sitten. Menin 
vapaaehtoistyömessuille, jos-
sa eri toimijat esittelivät or-
ganisaatioitaan. Emmauksen 
tyypit tekivät minuun vaiku-
tuksen rentoudellaan ja va-
pautuneisuudellaan. Muilla 
ständeillä näytettiin enim-
mäkseen täyteltävän lomak-
keita. Ajattelin heti, että Em-
mauksessa ei tehtäisi vapaa-
ehtoistyötä otsa rypyssä!

Käyn täällä kerran viikos-
sa. Kerran olen pitänyt vuo-
den tauon.

Me vapaaehtoiset voimme 
tulla tänne hommiin silloin 
kuin se itselle sopii. Ei tarvitse 

sitoutua johonkin tiettyyn 
päivään ja tuntimäärään. Niin 
sen pitääkin olla, jotta jaksaa 
ja on ilo tulla! Meillä on lista, 
jonne merkitsemme, milloin 
olemme tulossa.

Täällä löytyy jokaiselle jo-
tain sopivaa tehtävää: lajitte-
lua, ruoanlaittoa, korjaamis-
ta, pakkaamista, kassalla oloa 
ja vaikka mitä.

Parasta tässä on oikeas-
taan koko paketti: erilaiset ih-
miset. Me tulemme erilaisista 
taustoista ja erilaisista arjen 
ympyröistä. Syntyy tosi mie-
lenkiintoisia keskusteluja. 
 Tämä yhteisöllisyys – siitä 
 pidän todella.

Tämän lisäksi harrastan 
myös kulttuuria, yhdistystoi-
mintaa, käyn uimassa ympäri 
vuoden ja täytän sanaristikoi-
ta. Liikun myös paljon.

MAURI
– Minä olen meidän banaani-
laatikkovastaava ja olen 

 tehnyt tätä päivän viikossa 
noin 2–3 vuoden ajan. Haen 
kotini lähellä olevista myy-
mälöistä, Alepasta ja K-kau-
pasta banaanilaatikoita. 
Asunnossani on niitä yleensä 
isot kasat. Haemme ne tänne 
pakettiautolla. Joskus naapu-
rini on ihmetellyt, mihin mi-
nä tarvitsen niin paljon ba-
naanilaatikoita. Me pakkaam-
me täällä Emmauksessa nii-
hin vaatteita ja kenkiä ulko-
maille vietäväksi.

PIRJO
– Minun työelämätaustani on 
Brysselistä. Toimin siellä 16 
vuotta kääntäjien pomona. 
Täällä Emmauksessa olen 
 ollut 11 vuotta. Parasta tässä 
on ihmisten näkeminen! 
 Tämän lisäksi teen vapaa-
ehtoistyötä myös Manner-
heimin lastensuojeluliiton 
 Ystäväksi maahanmuuttaja-
äidille -toiminnassa.

BERTEL
Bertel tekee pieniä ihmeitä! 
Hän tarkastaa myyntiin tule-
vat sähkölaitteet ja tekee nii-
hin pieniä korjauksia niillä 
osilla, joita on saatavilla. Hä-
nen valtakuntaansa on työ-
pöytä ja kapea tila, joka jää 
korjausta jonottavien laittei-
den, lamppujen ja varaosien 
väliin.

Bertelillä on sähköalan 
koulutus ja hän on työsken-
nellyt teatterissa näyttämö-
teknikkona sekä radio ja tv- 
liikkeessä. Hänkin on todella 
pitkäaikainen vapaaehtoinen 
täällä Emmauksessa: kymme-
nen vuotta kerran viikossa. 

– Laitteita korjatessa tulee 
joka kerta yllätyksiä vastaan. 
On hyvää aivovoimistelua 
miettiä, miten saisin koottua 
kahdesta vähän viallisesta 
laitteesta yhden toimivan.

Bertel potee joskus huo-
noa omaatuntoa, kun jonkin 
laitteen korjaamiseen menee 
monta työtuntia ja ne myy-
dään silti edullisin kirppu-
torihinnoin. Olisiko pitänyt 
käyttää ne tunnit helpompien 
tapausten korjaamiseen, 
miettii hän.

– Tärkeintä minusta kui-
tenkin on, että voin pelastaa 
ne takaisin käyttöön.

Välillä hän korjailee myös 
hyllyjä ja vaihtaa loisteput-
kia. Loisteputkia riittää sok-
keloisissa tiloissa, mutta 
 niidenkin kanssa on oltava 
tarkka: kaikkia sammuneita 
loisteputkia ei säästösyistä 
voi kerralla vaihtaa.

– Tänne kaivattaisiin toista 
vapaaehtoista, sellaista 
 käsistään kätevää. Tavaraa 
tulee paljon ja se ei pääse 
kiertoon. 

– Mitä muuta harrastan? 
Kesällä melon ja olen paljon 
merellä. Minulla on kajakki. 
Asun lähellä merta Arabian-
rannassa Asunto Oy Helsin-
gin Loppukirissä. Se on se-
nioreille tarkoitettu yhteisöl-
linen kerrostalo ja asukkai-
den alaikäraja on 48 vuotta.

PHILL
Phill (kahdella l-kirjaimella) 
on kotoisin Britanniasta, 
 Walesista. Hän muutti Suo-
meen 40 vuotta sitten suoma-
laisen tyttöystävän perässä. 
Työelämässä ollessaan Phill 
teki asiakasdokumentointia 

Emmauksen kirpputori –

vapaaehtoistyötä 
rennolla otteella ja 
värikkäällä porukalla

Nokialle vuoteen 2000 asti ja 
sen jälkeen alihankkijalla. 
 Outotecilla hän työskenteli 
laitepuolella tehden projek-
teissa laitteiden asiakasdoku-
mentaatioita. Siellä tuli lo-
mautuksia ja työt loppuivat 
vuonna 2010.

Phill oli tullut noin 10 
vuotta sitten käymään Em-
mauksen myymälässä, ja en-
tinen työkaveri oli ehdotta-
nut hänelle vapaaehtoistyön-
tekijäksi ryhtymistä. Siitä se 
sitten lähti.

– Olen tehnyt täällä vähän 
kaikkea: hoitanut urheilu-
osastoa, vastannut matka-
laukkujen järjestelystä ja eng-
lanninkielisten pokkareiden 
hyllystä. Vastaan myös hyl-
lystä, jonne sijoitamme vii-
meksi tulleet kirjat. Välillä 
olen myös kassalla. Olen ol-
lut hallituksenkin jäsen.

– Paljon on kantamista ja 
siirtelyä, varsinkin kun ko-
koamme lähetystä Euroop-
paan tai kun torstaisin 
 noudamme tavaraa vuokra-
pakulla.

– Mukavinta tässä on työn 
monipuolisuus. Meillä on 
 kesämökki ja minua välillä 
harmittaa, kun en pysty 

 olemaan kesäisin täällä apu-
na niin paljon kuin haluaisin. 
Yritän kyllä tulla, kun käym-
me kaupungissa.

Mökillä Phill tekee piha-
töitä, myös puiden kaatami-
nen ja polttopuiden teko 
 kuuluvat hänen vastuulleen. 
Vaimo hoitaa kukat ja vihan-
nesten viljelyn – PAITSI 
ruusu pavut. Niiden kasvatus 
on Phillille intohimo, joka on 
peräisin hänen kotiseudul-
taan. Phillin walesilainen äiti 
valmisti ruusupavuista her-
kullista chutneyta.

– Vaihtelua mökkielämään 
tuovat piipahdukset Kuohi-
joen kylään kahville. Pikkui-
sen pelottaa, että jompikum-
pi meistä nimettäisiin joskus 
Kuohijoen vuoden unikeoksi. 
Sen kunnian saa vuorotellen 
joko vakituinen asukas tai 
 kesäasukas. Joka vuosi siellä 
keksitään uusi, märkä tapa 
herättää unikeko, esim. heit-
tämällä sillalta veteen tai kip-
paamalla veneestä. Joen vesi 
on niin kamalan viileää!

– Ajan myös kolmipyöräis-
tä nojapyörää, välillä vaimo-
kin tulee mukaani ajaen 
 tavallisella pyörällä. Melkein 
unohdin mainita, että 

 harrastan myös geokätköilyä. 
Koordinaattien perusteella 
etsin geokätköjä, joihin ihmi-
set ovat piilottaneet esineitä. 
Paikat on ilmoitettu kartta-
sovelluksessa. Me etsijät yri-
tämme löytää piilotetut esi-
neet. Kätköihin voi liittyä 
myös tehtäviä tai useampi 
kätkö voi liittyä toisiinsa. 
 Lisää aivovoimistelua saan 
ratkomalla sudokuja ja ver-
ryttelemällä espanjan ja 
 ranskan kielen taitoani.

ANU
Emmauksen toiminnanjohta-
ja Anu kertoo, että vapaa-
ehtoisten lisäksi heillä työs-
kentelee mm. työharjoitteli-
joita, tukien avulla työllistet-
tyjä, työelämään tutustumas-
sa olevia koululaisia, maa-
hanmuuttajia suomen kielen 
kursseilta ja kotoutumis-
kursseilta.

– Lisäksi teemme yhteis-
työtä ammattioppilaitosten 
kanssa ja kaupungin kanssa 
kuntouttavaan työtoimintaan 
liittyen. Meille on tultu työ-
kokeiluun, jatkettu palkka-
tuella ja sitten siirrytty avoi-
mille työmarkkinoille.

– Täällä on helppo keksiä 
tekemistä kullekin kykyjensä 
mukaan. Kaikki työ on yhtä 
arvokasta.

Tämän haastattelun myötä 
sain selville Raijan salaisuu-
den. Sen, mikä Emmauksen 
vapaaehtoisia innostaa ja yh-
distää: yhdessä tekeminen, 
erilaisista taustoista tulevat 
ihmiset, kierrättämisen 
 arvostus ja halu parantaa 
 maailmaa käytännössä ja 
omin teoin.

Teksti ja kuvat: Anneli Velho

Raija hinnoittelee vaatteita.

Parasta tässä on oikeastaan 
koko paketti: erilaiset ihmiset. 
– RAIJA

Bertel työpisteellään. Phill vastaa englanninkielisista pokkareista.

Mukavinta tässä on 
työn monipuolisuus. 
– PHILL

Tavaroiden 
lajittelua

Tavaraa lähdössä tuke
vissa pahvilaatikoissa.

Bertelin sähkötarvikkeiden varaosalaatikko – koskaan ei 
tieda mitä tarvitaan korjauksissa.

Bertelin tarkas
tettavaksi tule
via lamppuja ja 
sähkölaitteita.

Emmaus Helsinki
Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Emmauksen 
lumpunkerääjien kannatusyhdistys, sittemmin Emmaus 
Ystävät, nykyiseltä nimeltään Emmaus Helsinki, 
perustettiin vuonna 1966 kokoamaan yhteen ihmisiä, 
jotka halusivat tehdä jotakin konkreettista 
oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Ranskan 
mallin mukaan se oli alussa asunnottomien miesten 
yhteisö, vuodesta 1986 työtä on tehty pääosin 
vapaaehtoisvoimin.

Emmaus tukee ruohonjuuritason sosiaalisia toimijoita 
kotimaassa, Baltian maissa, Bulgariassa, Intiassa ja 
Perussa. Toiminta rahoitetaan keräämällä ja myymällä 
lahjoitettua käytettyä tavaraa. 

Nykyään vireässä yhdistyksessämme on reilu 170 jäsentä 
ja n. 90 vapaaehtoista, jotka pyörittävät kahta kirpputoria, 
Vallilassa ja Lauttasaaressa, yhdessä kolmen palkatun 
työntekijän kanssa.

Emmausliike syntyi Ranskassa vuonna 1949, kun 
ranskalainen pappi ja kansanedustaja Abbé Pierre, avasi 
kotinsa muutamalle kodittomalle miehelle ja pyysi heidän 
apuaan auttaakseen toisia. Nyt liike toimii 40 maassa.

www.emmaushelsinki.fi

Teksti ja kuvat: Anneli Velho

Emmauslaisten omia mukeja seinällä.
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Yhdistystoiminta on tärkeä 
osa kolmatta sektoria. Siitä 
puhutaan paljon, mutta sen 
tekemiset jäävät vähälle 
huomiolle. Varsinkin eläke
läisyhdistysten toiminta jää 
näkymättömiin.

◗ Ruskon Eläkkeensaajat 
täyttää 45 vuotta. Yhdis-

tyksemme vahvuutena ovat 
aina olleet sitoutuneet ja 
 motivoituneet aktiivijäsenet. 
Esittelemme teille kolme 
naista, joilla on ollut suuri 
merkitys yhdistyksen kehi-
tyksessä ja sen monipuoli-
sessa toiminnassa. 

He ovat olleet nykyisen 
hallituksen jäsenistä toimin-
nassa mukana kaikkein pisim-
pään, ovat tunnettuja ja luo-
tettuja jäsenistön keskuudes-
sa. Tiimityö on hitsannut tä-
män porukan vuosien varrel-
la yhteen!

Pirkko ”Järjestää 
kaiken” Esitalo, 81 v
Kauppaleikki oli Pirkon 
 lempileikki jo lapsuudessa. 
Ei ihme, että hän teki uransa 
kaupan alalla ja jäi eläkkeelle 
Rautakirjan palveluksesta. 
 Ihmiset ovat kivoja, kuvaa 
Pirkko sitä, mikä häntä on 
asiakaspalvelutyössä aina 
kiehtonut. Hän jäi eläkkeelle 
vuonna 1999 ja muutti puoli-
sonsa kanssa Ruskolle.

Liikunnallinen ja toimelias 
nainen ei viihtynyt pitkään 
pelkästään hellan ääressä, 
vaan suuntasi energiansa 
 yhdistystoimintaan. Hänestä 
tuli Ruskon Eläkkeensaajien 
taloudenhoitaja ja jäsen-
asioiden hoitaja vuonna 
2001. Pirkon toimenkuva laa-
jeni ja hän ryhtyi suunnittele-
maan ja vetämään yhdistyk-
sen matkoja sekä hoitamaan 
tilavarauksia.

Pirkko on hoitanut menes-
tyksekkäästi arpajaispalkin-

tojen keruun ja arpajaisiin 
liittyvät järjestelyt aina viime 
vuosiin asti. Nyt myös jäsenet 
ovat tulleet kiitettävästi mu-
kaan hankkimaan palkintoja. 
Palkintopöytään on kertynyt 
oman puutarhan tuotteita, 
metsän antimia, marjoja, sieniä 
ja erilaisia kättentöitä, linnun-
pönttöjä ja villasukkia jne. 
Olemme oppineet puhalta-
maan yhteen hiileen. Tilaisuu-
desta riippuen arpajaisten 
tuotto on ollut noin 500–600 
euroa. Arpajaiset ovat mer-
kittävä tulolähde yhdistyksel-
le ja hyvin odotettu ohjelma-
numero, sillä palkinnot ovat 
olleet runsaat ja laadukkaat.

Näitä kaikkia tehtäviä Pirk-
ko hoitaa edelleen, mutta nyt 
hän on ilmoittanut jäävänsä 
eläkkeelle vuoden lopussa. 
Helposti lähestyttävä ja aina 
ystävällinen Pirkko on hen-

kilö, jonka saappaita on haas-
tava täyttää.

Mikä on saanut Pirkon jat-
kamaan ja jaksamaan näin 
pitkään? – Ihmiset ja vuoro-
vaikutus heidän kanssaan, 
vastaa Pirkko.

Esimerkiksi matkoilla on 
kaikilla voitava olla turvalli-
nen olo alusta loppuun asti. 
Näin mukaan uskaltautuvat 
yksinäiset ja aremmatkin ih-
miset. Matkoista saatu palau-
te on ollut hyvin myönteistä, 
mikä on saanut jaksamaan ja 
nauttimaan kiireisestäkin 
 vapaaehtoistyöstä.

Jäsenkirjeiden jakelun lii-
kunnallinen Pirkko on hoita-
nut polkupyörällä. On helppo 
kuvitella, että Pirkon puhelin 
soi vuodenvaihteenkin jäl-
keen erinäisissä asioissa… 
Vahdinvaihto ei käy sormia 
napsauttamalla.

Pirjo ”Monta  
rautaa tulessa” 
Gustafsson, 76 v
Pirjo ja Pirkko ovat sisaruk-
sia. Pirjo on opiskellut mm. 
kampaajaksi, apuhoitajaksi ja 
tehnyt niiden alojen töitä. 
 Pisimmän työuran hän teki 
Hartelan suurkeittiön emän-
tänä. Pirjo jäi siitä tehtävästä 
työkyvyttömyyseläkkeelle 
vuonna 1994.

Ruskon Eläkkeensaajien 
hallituksessa Pirjo on ollut 
vuodesta 2001. Yhdistyksen 
varapuheenjohtajana hän 
toimi vuosina 2009–2021. 
Pirjo on ollut aina keskei-
nen henkilö keittiötoimi-
kunnassa suurtalousosaa-
misensa takia.

Ei ole helppoa arvioida, 
miten paljon tarjottavaa 
tarvitaan 10 hengelle tai 200 
hengelle. Emme muista yh-
tään tilaisuutta, jossa tarjoi-
lut olisivat loppuneet kes-
ken ja se on ollut Pirjon 
 rautaisen ammattitaidon 
ansioita.

Pirjolla on ollut monta 
 rautaa tulessa: hän on 
 kuulunut Eläkkeensaajien 
Varsinais-Suomen piirin pii-
rin  hallitukseen ja ollut sen 
kulttuuritoimikunnan pu-
heenjohtaja vuosina 2008–
2021. Lisäksi hän on toimi-
nut ruskolaisen palvelutalo 
Maununkotisäätiön hallituk-
sessa.  Laulua harrastava 
Pirjo kuuluu yhdistyksen 
omaan Sadat kielet -kuo-
roon ja Ruskon seurakun-
nan Hopeakuoroon.

Mikä on saanut Pirjon 
jaksamaan näin laaja-alaista 
vapaaehtoistyötä? – Yhdes-
sä tekeminen ja mahdolli-
suus vaikuttaa, tiimi-
työskentely ja hyvä yhteis-
henki, kun päämäärä on 
 sama, summaa Pirjo.

Pirjo on joutunut tervey-
dellisistä syistä hiljentä-
mään tahtia ja antamaan 
 aikaa toipumiselle. Ikäänty-
vien toimijoiden on otetta-
va huomioon oman jaksami-
sen rajat. Se on oikeutettua 
ja välttämätöntä oman 
 hyvinvoinnin kannalta.

Marja ”Pien
avustusten ja 
tukihakemusten 
asiantuntija”  
Kulmala, 74 v
Marja on paljasjalkainen tur-
kulainen: syntynyt Heideke-
nin synnytyssairaalassa ja 
kasvanut perinteikkäällä Tu-
run Nummenpakalla. Sieltä 
hän siirtyi kansakoulun jäl-
keen Tipulaan, Turun tyttö-
lyseoon.

Kauppaopistossa opis-
kelun jälkeen Marja meni 
Turun musiikkiopiston 
kansliasihteeriksi ja työs-
kenteli siellä 43 vuoden 
ajan.  Eläkkeelle Marja jäi 
Turun konservatorion 
 talouspäällikön tehtävästä 
vuonna 2010.

Marjasta tuli ruskolainen 
vuonna 1986, kun hän muut-

ti silloisen aviomiehensä 
kotipaikkakunnalle. Ystävät 
houkuttelivat hänet yhdis-
tystoimintaan. Hän on toi-
minut yhdistyksemme sih-
teerinä vuodesta 2013.

Marjan tarkkuuden ja 
 täsmällisyyden ansiota on, 
että yksikään pienavustus 
ja kunnan tukihakemus ei 
ole jäänyt tekemättä! Tällä 
seikalla on ollut suuri mer-
kitys yhdistyksen talouden 
ja sen antamien toiminta-
mahdollisuuksien ylläpitä-
misessä. Marjan vastuulla 
olivat myös opintosihteerin 
tehtävät aina vuoteen 2020 
asti.

Marjan työelämätausta 
näkyy siinä, että yhdistyk-
sessä toimii hänen perusta-
mansa ja vetämänsä klassi-
sen musiikin konserttiker-
ho. Osallistujamäärä ei ole 
suuri, mutta he ovat sitäkin 
innokkaampia ja käyvät lä-
hes viikoittain Turun filhar-

monisen orkesterin konser-
teissa.

Marja on mukana Pirkon 
ja Pirjon kanssa keittiö-
toimikunnassa, joka on vas-
tannut tilaisuuksien tarjoi-
lun suunnittelusta ja siihen 
liittyvistä hankinnoista. Kun 
Pirjo arvioi, että johonkin 
tilaisuuteen tarvitaan 200 
munkkia, niin Marjan koto-
na alkaa paistaminen jo 
 aamuyöstä. Herkulliset 
munkit ovat valmiina 
 aamun tapahtumassa.

Marja on mukana myös 
seurakuntatoiminnassa ja 
on kuulunut pitkään Ruskon 
kirkkovaltuustoon sekä lä-
hetystyön tukiryhmään.

Mikä saa Marjan jaksa-
maan vapaaehtoistyössä?  
–Vuorovaikutus ihmisten 
kanssa, kiitollinen palaute ja 
se, että itsellä on aito halu 
palvella ja huolehtia ihmisis-
tä, Marja kuvaa motiivejaan.

Miten motivoida 
uusia eläkeläisiä 
mukaan yhdistykseen 
ja aktiiviseen 
toimintaan?
Helteinen päivä Marjan pihal-
la on jo kääntymässä illaksi, 
mutta jatkamme vielä keskus-
telua. Yhteisöllisyys ja asia-
kaslähtöisyys yhdistävät tätä 
kolmen naisen tiimiä. Tasok-
kaimmatkaan tilaisuuksien 
järjestäjät eivät napita asiak-
kaiden villatakkeja eivätkä 
kuljeta heitä konserteista 
 kotiovelle. 

Ihmisläheisyys onkin 
Ruskon Eläkkeensaajien 

 perusajatus. Se saa ihmiset 
viihtymään ja sitoutumaan 
yhteiseen toimintaan.

Kolmikon mielestä oleel-
lista on, että kynnys on 
 matalalla ja katto korkealla. 
Ensikontakti on tärkeä: ih-
misten on saatava kokea, 
että he ovat tervetulleita ja 
että heidät hyväksytään sel-
laisena kuin he ovat.

Ei pidä painostaa jäse-
neksi heti, kun tulokas vas-
ta kurkkii ovesta. Toimin-
nan on annettava tehdä vai-
kutus. Kun yhteisöllisyyden 
tunne herää, niin jäsenet 
ovat valmiimpia sitoutu-
maan myös aktiivisempaan 
toimintaan. 

Jokaisesta löytyy vah-
vuuksia, joista henkilö itse-
kään ei ehkä ole tietoinen. 
Kun pääsee käyttämään 
omia vahvuuksiaan, niin on-
nistumisen tunne saa jatka-
maan ja lisää sitoutumista. 
Porukasta löytyy ystäviä ja 
elämä saa uudenlaista sisäl-
töä, mitä ei ehkä ole ajatel-
lutkaan omalle kohdalleen.

Mitkä ovat 
yhdistystoiminnan 
keskeisimpiä 
tehtäviä?
Pirkko näkee yhdistystoimin-
nan merkityksellisyyden ni-
menomaan siinä, että se tar-
joaa omalla paikkakunnalla 
virikkeitä ja ehkäisee yksinäi-
syyttä. Korona-aika on asetta-
nut toiminnalle ja sen uudel-
leen käynnistämiselle paljon 
haasteita.

 Keskusteluun nousi myös 
kysymys, miten saadaan 

 yhdistyksissä tehtävä vapaa-
ehtoistyö näkyväksi ja sille 
arvostusta, joka sille kuuluu?

Pitäisikö olla enemmän 
esillä ja unohtaa turha vaati-
mattomuus? Ehkä vapaa-
ehtoistyö herättäisi silloin 
enemmän kiinnostusta.

Yhdistyksillä on edustus 
kuntien vammais- ja vanhus-
neuvostoissa. Olisi tärkeää 
saada sinne ihmisiä, jotka 
ovat perehtyneitä asioihin ja 
tuovat kantojaan esiin sel-
keästi, perustellusti ja raken-
tavasti. Sellaisia henkilöitä, 
jotka haluavat vaikuttaa ja 
muuttaa asioita silloin, kun 
siihen on aihetta.

Tehtävää on paljon ja eri-
laisia tekijöitä kaivataan. Mei-
dän tiimimme on esimerkki 
siitä, miten asioita voidaan 
hoitaa yhdessä jokaisen vah-
vuudet hyödyntäen.

Näitä pirkkoja, pirjoja ja 
marjoja on monissa yhdistyk-
sissä ja heitä pitäisi nostaa 
esille innostamaan uusia jä-
seniä mukaan toimintaan.

Jäsenhankinta ei saa olla 
liian aggressiivista, vaikka se 
on yhdistyksen tulevaisuu-
den kannalta hyvin tärkeää 
työtä. Parempi tapa on lisätä 
yhdistyksen toiminnan kiin-
nostavuutta viestimällä siitä 
ihmisille sanoin ja kuvin. Ih-
miset haluavat tulla mukaan 
porukkaan, jolla on kivaa yh-
dessä.

Helteisen päivän päätteek-
si siirrymme Marjan kahvi-
pöydän ääreen, joka ei tällä-
kään kertaa tuota pettymystä.

Kiitos Pirkko, Pirjo ja Marja!

Riitta Graan, tiedottaja
Ruskon Eläkkeensaajat

Meidän tiimi – 
yhdessä olemme enemmän

TEEMA: Harrastukset / yhdistystoiminta

Helposti lähestyttävä ja aina ystävällinen Pirkko on hen kilö, jonka saappaita 
on haastava täyttää.

Pirjo on ollut aina keskeinen henkilö keittiötoimi kunnassa suurtalousosaami
sensa takia.

Marjan tarkkuuden ja täsmällisyyden ansiota on, että yksikään pienavustus ja 
kunnan tukihakemus ei ole jäänyt tekemättä! 

Meidän tiimimme on esimerkki siitä, 
miten asioita voidaan hoitaa yhdessä 
jokaisen vahvuudet hyödyntäen.
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Muusikko Markun taival
Tanssi hoitaa ihmistä päästä 
varpaisiin. Lava tanssi 
 kuuluu eläkkeensaajien 
 harrastuksiin. Siinä yhdisty
vät liikunnan ja musiikin li
säksi sosiaalisuus, hauskan
pito ja uuden oppiminen 
sekä hyvä, elävä musiikki.
Mitä mahtaa tuumata solisti, 
joka jaksaa viihdyttää meitä 
tanssijoita vuodesta toi
seen? Päätin jututtaa pitkän 
linjan muusikkoa, kaikille 
PohjoisKarjalan piirin 
 Eläkkeensaajille tuttua 
Markku  Leinosta.

Muusikon vaiheita
– Isä sai vuonna 1963 mando-
liinin 40-vuotislahjaksi. Opet-
telin soittamaan sitä. Parin 
vuoden kuluttua oli naapuris-
sa häät, jossa oli soittamassa 
lieksalainen haitaristi. Hän 
soitti tosi hyvin ja se upposi 
minuun, 13-vuotiaaseen. Mai-
nitsin vanhemmilleni, että ha-
luaisin haitarin. Olin ollut ke-
väisin kylvösavotoissa. Sain 
niistä rahaa ja maksoin osan 
haitarin hinnasta. Se hankit-
tiin syksyllä -67.

– Siitä tulee nyt syksyllä 54 
vuotta. Olin 15-vuotias, kun 
aloin opetella soittamista 
omin päin. Vuonna -71 soitin 
jo naapurissa häissä koke-
neemman soittajan kanssa. 

Kappalevalikoima ei ollut vie-
lä suuri. Oli ehkä vuosi 1973, 
kun ostin Joensuusta ihan 
uuden harmonikan.

– Keväällä 1975 voitin 
 laulukilpailun Ilomantsin 
 työväentalolla ja kesäkuussa 
liityin Sudet-yhtyeeseen. 
 Tämän nykyisen harmonikan 
ostin vuonna 1978. Olen 
esiintynyt yhtäjaksoisesti 
vuodesta 1975, yhteensä 46 
vuotta. Yksin olen soittanut 
vuodesta 1994. Levyiltäni löy-
tyy omaakin sävellystyötä 
kolmen kappaleen verran.

Esikuvat laulamisessa ja 
soittamisessa
– Laulupuolella ehdottomasti 
Reijo Taipale. Harmonikka-
puolella Esko Könönen ja 
 Taito Vainio.

Kiinnostuksen 
ylläpitäminen
– Tanssiva yleisö kannustaa 
aina vaan jatkamaan. Kun on 
ollut jatkuvasti kysyntää, niin 
se on antanut intoa tehdä tä-
tä hommaa. Yksi tekijähän 
yhden miehen orkesterissa 
on halpuus. Se lisää keikkoja. 
On kehuttu myös hyvää ryt-
miä ja lauluääntä, haitarin-
soittoa vähemmän. – Ja oli-
han musisointi vastapainoa 
raskaalle metsätyölle.

Mitä esiintyminen ja 
musisointi merkitsee 
muusikolle?
– Saahan siitä pientä tuloakin 
ja kun käy keikoilla, tapaa eri-
laisia ihmisiä ja pysyy itsekin 
sosiaalisena. Monesti olen 
miettinyt, että jos en olisi 
hankkinut haitaria, niin oli-
sinko Repovaarassa perä-
kammarin poikana?

jota ei silloin alkuvuosi-
kymmeninä soitettu. Uusien 
tanssilajien myötä tanssijoi-
denkin tanssikuviot ovat li-
sääntyneet. Tanssijat ovat 
raitistuneet.

Korona-ajan vaikutukset?
– Korona vaikutti, kuten suu-
rilla staroillakin, keikkojen 
perumisena ja sai ne loppu-
maan lähes kokonaan. Laulu-
piiritkin olivat jäissä viime 
talvena. Oudolta tuntui, kun 
ei tarvinnut – tai saanut – 
lähteä keikalle. Jännitti 
enemmän, kun tauon jälkeen 
lähti soittamaan, vaikka 
rutiinia on, mutta silti.

Aika eläkeläismuusikkona
– Moni eläkeläinen valittaa, 
että aika ei kulu. Minulla ei si-
tä ongelmaa ole. Tulee enem-
män harjoiteltua soittamista 
ja uusia kappaleita. Yleisö 
huomaa usein, että olen otta-
nut ohjelmistooni uusia kap-
paleita. Sanovat, että se ja se 
soittaja soittaa aina saman 
setin.

– Uusien kappaleiden 
opetteleminen pitää toivon 
mukaan muistin virkeänä. 
Olen korvakuulolta soittaja. 
Muistissa on noin 300 esitys-
kelpoista kappaletta. Vois 
vielä jatkaa niin kauan, kun 
saan ne sieltä ulos. Ja saahan 
siitä eläkkeen päälle vähän 
suolarahaa. Jos kunto ja ter-
veys pysyvät tällaisina, niin 
ainakin sen vajaa neljä vuotta 
voisin yrittää soittaa. Tulisi 
50 vuotta täyteen. Siihen olisi 
hyvä lopettaa!

Tähän on haastattelijan 
pakko jatkaa, että älä Markku 
lopeta, soita vaan niin kauan 
kuin terveys sallii!

Markku on todella pidetty 
muusikko juuri ikäihmisten 
parissa. Hänen ohjelmistonsa 
on jalalle käypää ja sopivan 
monipuolista. Suosiosta ker-
too myöskin Pohjois-Karjalan 
oman radiokanava Rexin 
 Lauantaitanssit-ohjelma, jos-
sa Markun kappaleita toivo-
taan usein. Omalla persoo-
nallaan ja esiintymisellään 
Markku on voittanut tanssi-
joiden sydämet.

Kaikkea hyvää muusikko 
Markulle! 

Otto Toropainen
Kiteen Eläkkeensaajat

Minkälaisissa eri 
tilaisuuksissa esiinnyt?
– Tanssikeikkojen lisäksi olen 
soittanut häissä: 70–80-luvuil-
la ja vielä 90-luvullakin oli 
paljon häitä. Parhaina kesinä 
oli viidetkin häät. Olen esiin-
tynyt myös syntymäpäivillä 
ja hautajaisten muistotilai-
suuksissa. Viimeksi pari vuot-
ta sitten lauloin sotaveteraa-
nin muistotilaisuudessa kant-
torin säestyksellä Veteraanin 
iltahuudon. Nuotiokeikkoja ja 
kansalaisopiston yhteislaulu-
piirejä olen vetänyt sivukylil-
lä 25 vuotta.

Onko tanssikulttuurissa 
tapahtunut muutosta 
vuosikymmenien aikana? 
– Tanssipaikat on vähenty-
neet. Myös tanssijoiden mää-
rä on pienentynyt. Parhaim-
pina vuosina Huhuksen laval-
la oli 300 henkeä. Tosin tilalle 
ovat tulleet Kiteen Eläkkeen-
saajien järjestämät tanssit 
kerhotalolla Joensuussa, 
 Simpeleellä ja Kerimäellä ja 
muuallakin. Tanssilajeja on 
tullut ohjelmistoon lisää, 
muun muassa hidas valssi, 

Intohimona 
ruoanlaitto ja 
ruokablogin 
pitäminen
Rakastan ruoanlaittoa ja uu
sien reseptien kokeilemista. 
Perustin vuonna 2018 Three 
Generations Blogin, joka on 
kolmen sukupolven ruoka
blogi. Siellä säilytän resep
tejäni ja niihin liittyviä tari
noita ja muistoja. Näin ne 
siirtyvät rakkaalle perheel
leni, tyttärelleni Annulle, 
pojalleni Tuomakselle ja 
lapsenlapsilleni Amandalle, 
Francescalle ja Miljalle. 

◗ Reseptejä olen perinyt 
 äidiltäni ja anopiltani. Olen 

iloinen, että lapseni ja lapsen-
lapseni ovat myös innokkaita 
kokkeja. Ihanaa on ollut koka-
ta ja leipoa Annun ja Tuomak-
sen kanssa, näin olen tehnyt 
myös lastenlasten kanssa. 
Pikkuinen Miljakin on jo inno-
kas leipoja. 

Blogi yhdistää meitä yli ra-
jojen, sillä tyttäreni ja hänen 
lapsensa asuvat Kreikassa, 
Ateenassa. On tosi ihanaa, 
 että voin saattaa nuorenkin 
polven kosketuksiin suoma-
laisen ruokaperinteen kans-
sa. Karjalanpiirakoita on 

 leivottu yhdessä Ateenassa, 
se oli tyttöjen toivomus. Olen 
myös opettanut, miten perin-
teinen mämmi tehtiin äitini 
oppien mukaan. Reseptejä 
kyselevät lapset ja lasten-
lapset ja onneksi ne ovat 
 tallessa.

Perheeni tuntee hyvin 
Mustan Vihkoni. Sillä on jo 
 legendaarinen maine suvus-
samme. Nyt jaan sen salai-
suuksia teidänkin kanssanne.

Olen kerännyt Mustaan 
Vihkoon reseptejä vuodesta 
1971 alkaen. Vihko on aartee-
ni ja jos se katoaisi, olisin pu-
lassa. Se on nyt niin täynnä, 
että minun on ollut pakko si-
toa se kasaan nauhalla. Muu-
ten se olisi selatessa levinnyt 
käsiini.

TEEMA: Harrastukset / musiikki

Rakas anoppini, 
Annu ja tytöt sekä 
minä Kulosaaressa 
vuonna 2007.

Annuhelena-ruokablogis-
sa julkaisen sekä Mustan 
 Vihkon reseptejä, että uusia 
ruokakokeilujani. Uuden re-
septin julkaisen ensin blogin 
etusivulla ja siirrän sen sitten 
omaan ryhmäänsä seuraavan 
tieltä. Käytän ruuissani pal-
jon oliiviöljyä ja ostan sitä 
tyttäreni kautta Kreikasta 
isoissa, viiden litran kaniste-
reissa. Se on sydämelle pa-
rempaa kuin kovat rasvat.

Uusin hankintani on takka-
leivinuuni, tavaksi on tullut, 
että viikonloppuisin leivin-
uunissa valmistuu joku pata-
ruoka, leipää, puuroa, leivon-
naisia. Kiva on syödä seuraa-
valla viikolla omia paistoksia. 
Parasta kaikessa on, että tä-
mä uusi uuni on todella ym-
päristöystävällinen, lämmit-
tää kotia ja naapurit ihmette-
levät, kun piipusta ei tule sa-
vua juuri ollenkaan. 

Valitsin teille www.annu helena.fi 
blogistani muutaman resepti
maistiaisen.

Irma Marttila
äiti, mummu

Markku Leinonen 
on todella pidetty 
muusikko ikäihmisten 
parissa. Hänen 
ohjelmistonsa on 
jalalle käypää ja 
sopivan monipuolista. 

Kookoskanaa leivinuunissa
900 g broilerinfileitä
1 iso purjo
1 punainen paprika
1 kanaliemikuutio
suolaa
currya
ruokalusikallinen chilikastiketta
purkillinen kookosmaitoa

Pilkoin purjon, paprikan ja broilerinfileet. Laitoin padan 
 pohjalle vähän oliiviöljyä ja sitten kaikki ainekset pataan ja 
pata leivinuuniin, kun lämpöä oli n 200 astetta. Annoin 
 rautapadan olla uunissa pari tuntia ja tarjosin paistoksen 
 riisin kanssa. Tästä tuli suosikki heti!

Hiivaleipää leivinuunissa 
1 litra lämmintä vettä
1 rkl suolaa
1 rkl hunajaa
50 g tuoretta hiivaa
Vähän vaalean leivän juurta
 
Juuren teko ensimmäistä leivontakertaa varten:
1 dl vettä, nokare hiivaa, 1,5 dl vehnäjauhoja, 1 tl merisuolaa. 
Olen lisännyt palan juureen tehtyä vaaleaa leipää mukaan. 
Sekoita hyvin, että juuresta tulee tasainen ja anna levätä jää
kaapissa 12 tuntia, lämpimässä 45 tuntia.
 
Taikina:
Sekoitin ainekset ja lisäsin vielä 2 dl kaurahiutaleita, 2 dl säm
pyläjauhoja ja n. 16 dl hiivaleipäjauhoja. Yleiskone vaivasi tai
kinan puolestani.
 Annoin taikinan kohota noin tunnin ja leivoin neljä leipää. 
Annoin leipien kohota tunnin ja sitten paistoin leipiä leivin
uunissa, arinalla, n 30 min, asteita oli 230. Ihanasti kumisee 
pohja ja tästä se harjoittelu jatkuu. 
 
Otan valmiista taikinasta noin puoli kahvikupillista ja säilytän 
sen jääkaapissa seuraavaan viikkoon, jolloin käytän sitä 
 uuden hiivaleipätaikinan juurena.

TEEMA: Harrastukset / kokkaus
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Hanna Nousiaisen puheli
meen ilmestyi kuva ja kysy
mys: Mitä voisi tehdä? Ku
vassa oli pari villasukkia, 
joista kantapäät olivat kulu
neet puhki. Hanna tiesi heti, 
mitä tehdä: neuloa sisaren 
tyttärelle uudet villasukat. 
Sukulaiset kutsuvatkin hän
tä töppösten neulojatädiksi.

◗ Viime vuonna Hanna lo-
petti neulomiensa sukkien 

laskemisen siinä vaiheessa, 
kun hän oli saanut valmiiksi 
sata sukkaparia.

– Olin seitsemänvuotias, 
kun minua kahdeksan vuotta 
vanhempi isosiskoni Anja 
työnsi käteeni puikot ja kerän 
villalankaa ja sanoi, että ala 
neulomaan, talvella tarvitaan 
villasukkia. Aikansa siinä me-
ni ennen kuin oikean ja nur-
jan silmukan neulominen on-
nistui.

Hannan olohuoneen nur-
kassa on äidin tekemä kori 
puolillaan villasukkia. Kiuru-
vedellä lapsuutensa viettä-
neen Hannan kotona oli 12 
lasta. Hänen äitinsä oli käte-
vä käsistään. Hän neuloi, om-
peli ja teki muitakin käsitöitä.

Maatilan lapsilla ei ollut 
varsinaisia harrastuksia. 
Maatöissä ja eläinten hoita-
misessa riitti tekemistä. Han-
na muistelee, että 14-vuotiaa-
na hän oli pihatöissä eli hoiti 
talvella syntynyttä pikkusis-
koaan. Usein tytön tehtäväksi 
jäi myös ison perheen tiskien 
tiskaaminen. Mieluista teke-

mistä on lapsesta asti ollut 
leipominen. Äiti leipoi useam-
man kerran viikossa ruis-
leipää ja rieskoja.

– Keväällä ja syksyllä kou-
luun mentiin järven yli isän 
tekemillä veneillä. Alaluokka-
laisena jouduin odottamaan, 
että vanhempien sisarusten 
koulupäivä päättyisi ja pääsi-
sin veneellä kotiin. Joskus pi-
ti odottaa kolmekin tuntia. 
Onneksi koulun vahtimesta-
rin poika oli samalla luokalla 
ja pääsin heille leikkimään.

Pitäjänmäen lastenkodissa 
neljäkymmentä vuotta
Isossa perheessä kasvanut 
Hanna päätyi töihin Pitäjän-
mäen lastenkotiin vuonna 
1972. Hän opiskeli lastenhoi-
tajaksi Lastenlinnassa Helsin-
gissä.

Kun Hannan kummipoika 
vaihtoi ensihoitajan työt eri-
tyislastenkodin ohjaajan töi-
hin, täti ihmetteli.

– Kun sinä teit tätä työtä 
neljäkymmentä vuotta, voin 
minäkin varmaan tehdä 
 samoin.

Niinpä mies hipsuttelee 
yövuoroissa tädin neulomat 
villasukat jalassaan.

Hanna löysi isosiskonsa 
kautta seurakunnan vapaa-
ehtoistyön. Hän on useimmi-
ten mukana, kun kirkolla tar-
vitaan keittäjää, leipojaa tai 
kahvinkeittäjää. 

Kun Hanna muutama vuo-
si sitten liittyi Pitäjänmäen 
Eläkkeensaajiin, niin jäsen-
asioiden hoitaja kysyi häneltä, 

mitä hän haluaisi tehdä yh-
distyksessä.

– Kerroin, että voisin olla 
keittiöhommissa. Eivät 
 keittiötehtävät vaikeita ole, 
mutta sitoutumista se vaatii. 
Ja sitä moni uusi jäsen tun-
tuu kaihtavan.

Hannan tavallinen viikkoohjelma  
• Maanantaina taloyhtiön 

naapurikerho: kahvitellaan 
ja keskustellaan talon 
asioista ja muustakin. 
Mukana on aina joku 
taloyhtiön hallituksen 
jäsenistä, joten senioriväki 
pysyy ajan tasalla talon 
asioiden hoitamisesta.

• Tiistaina Eläkkeensaajien 
yhteislenkki ja joka toinen 
viikko neulekerho Heiluvat 
puikot.

• Keskiviikkona Eläkkeen-
saajien etäjumppa – 
korona-ajan mieluinen 
uutuus.

• Torstaisin, kaksi kertaa 
kuukaudessa, Eläkkeen-
saajien jäsentapaaminen. 
Hanna huolehtii kahvi-
tarjoilusta.

• Perjantai on vapaapäivä.
• Viikonloppuna tarvittaessa 

Pitäjänmäen kirkolla.

Lenkit kuuluvat ohjelmaan 
melkein joka päivä. Kerran 
kuussa on Pohjois-Haagan 
Leijonien kokous. Hanna on 
ollut monena vuonna muka-
na toteuttamassa Seura-
saaren joulupolkua. Enimmil-
lään tapahtumassa on ollut 
yli 16 000 kävijää. Mieluinen 

 kokivat ne, jotka neuloivat 
useammin kuin kolme kertaa 
viikossa. Senkin brittitutki-
mus selvitti, että kutimiin up-
poutuminen parantaa keskit-
tymiskykyä, suojaa muistia ja 
alentaa dementiariskiä. Käsi-
töiden tekeminen muiden 
kanssa voi ehkäistä sosiaalis-
ta ahdistusta ja epävarmuut-
ta, parantaa itsetuntoa ja li-
sätä yhteenkuuluvuuden tun-
netta.

Hanna on samaa mieltä.
Suurin osa hänen neulo-

mistaan sukista on syntynyt 
olohuoneessa joko television 
äärellä tai musiikkia kuunnel-
len. Pitsikuvioita on pakko 
tehdä hiljaisuuden vallitessa. 
Neulekerhossa on mukavaa, 
kun neulomisen ohessa voi 
yhdessä parantaa maailmaa.

Osa sukista menee sukulai-
sille ja muutama sukkapari 
ennen joulua diakoniatyölle. 
Jo useamman vuoden ajan 
Hanna on neulonut ns. juna-
sukkia, joita Pitäjänmäen 
 seurakunta lahjoittaa kaste-
tuille lapsille.

Nyt neulekerhossa on tar-
koitus neuloa sukkia Pitäjän-
mäen alakoulun ekaluokkalai-
sille. Ensimmäistä kertaa he 
neuloivat niitä syksyllä 2020. 
Lapset olivat innoissaan. Suk-
kia tarvitaan tähän projektiin 
noin 40 paria. Langat on saa-
tu neulojien omista varastois-
ta ja Pitäjänmäen Työväen-
yhdistykseltä.

Teksti ja kuvat: 
LeenaMaija Tuominen

 harrastus on myös ristikko-
jen ratkominen ja kesällä 
 Kiuruvedellä puutarhan ja 
kasvimaan hoitaminen. 
 Silloin ei sukkia ehdi neuloa.

Sukkia koululaisille
Yli kuusi vuotta sitten joukko 
neulomisesta ja virkkaami-
sesta innostuneita eläkkeen-
saajia perusti neulekerhon 
Heiluvat puikot. Tilat saatiin 
Pitäjänmäen Työväenyhdis-
tykseltä.

Lehdestä oli löytynyt artik-
keli, jossa kerrottiin, että 
neulominen vähentää stres-
siä ja kohentaa mielialaa. 
 Eniten mielentyyneyttä 

Villasukkia merikarhuille
Mikä on toiveissa merikarhulla, joka on Perä
meren hyisellä ulapalla satamaa kohti puskevas
sa laivassa? Mikä on se pehmeä joulupaketti, 
joka lämmittää niin merimiehen kuin vastasynty
neenkin jalkoja? Se, joka ilahduttaa sekä saajan
sa että antajansa mieltä? Villasukat tietenkin!

◗ Laivoissa olevat, pääasiassa miehet, ovat läh-
töisin kaukaa. Monet heistä tulevat maista, jois-

sa Suomen kaltaista talvea ei ole lainkaan. Pitkät 
ajat laivoissa, joissa talvi tuntuu jäätävänä, saa 
varsinkin ensimmäisiä kertoja mukana olevat toi-
vomaan jotain lämmintä tuulahdusta.

Kemin Eläkkeensaajien yksi iso toiminnan muo-
to on ollut jo useita vuosia yhteistyö Merimies-
kirkon kanssa. Kemissä Merimieskirkko jakaa joka 
vuosi joulun aikaan satamissa oleville merimiehil-
le pienen paketin, jossa on mm. villasukat. Tässä 
aukesi meille oiva tilaisuus tarjota apua.

Meidän oli aluksi vaikeuksia uskoa, että sukkien 
tulisi olla kokoa 39-40, ei kokoa 42-45 kuten suo-
malaisen miehen jalkojen koko on. 

Merimieskirkon Sanna tuo lankoja niin paljon 
kuin haluamme. Niitä on jo useita isoja pusseja 
tarvittukin.

Aluksi meillä ei ollut määrätavoitteita, mutta 
kummasti se vain alkoi nousta yhdeksi tavoitteek-
si. Aluksi tavoitteenamme oli neuloa muutama 
kymmenen paria villasukkia ja sitten tavoittelim-
mekin jo noin sadan parin määrää jouluksi. Paras 
vuosi oli se, kun saimme neulottua lähes kaksi-
sataa paria hienoja sukkia jaettavaksi tarvitsijoille.

Eikä tuossa vielä kaikki. Takavuosina menimme 
mukaan Kemin synnärin puolesta järjestettyyn 
kampanjaan, jossa haluttiin turvata synnytysosas-
ton säilyminen Kemissä. Niinpä pistimme taas 
pystyyn sukkaprojektin.

Sillä kertaa teimme vauvansukkia jaettavaksi 
vastasyntyneille. Pienet sukat olivat hellyttävän 
söpöjä. Jokainen kutoja osti kerän tai pari lankaa 
itse. Eihän pieneen sukkapariin paljon lankaa men-
nyt, yhdestä kerästä tuli monet sukat.

Maire Pallas, Kemin Eläkkeensaajien tiedottaja

TEEMA: Harrastukset / käsityöt

Villasukkia 
ekaluokkalaisille

Seija Blomroos ja Maire Pallas jo valmiin sukkapinon kanssa.
Kuva: Pekka Karttunen

Junasukkien tarina
Eläkkeellä oleva käsityönopettaja näki 
talvisodan ensimmäisinä päivinä junassa 
muutaman kuukauden ikäisen vauvan 
kylmässä junanvaunussa ilman tossuja. 
Hänellä oli puikot laukussa, mutta ei 
lankaa. Langan hän sai purkamalla 
omasta villatakistaan ja siitä hän 
ryhtyi neulomaan sukkaa vauvalle.
Toinen sukka jäi kesken, koska 
opettajan piti jäädä pois junasta. 
Hän keri äidille lankaa mukaan 
ja sanoi, että mallia ei saa 
muuttaa. Nämä pysyvät 
niin hyvin vauvalla jalassa.

Äidin tekemässä korissa Hannan viime viikkojen aikaansaannoksia. Pohjalla 
pilkistää pipokin. 

Koululaisten sukkia.

Käsitöiden tekeminen muiden 
kanssa voi ehkäistä sosiaalista 
ahdistusta ja epävarmuutta, 
parantaa itsetuntoa ja lisätä 
yhteenkuuluvuuden tunnetta.
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Oletko nähnyt 
näytelmän, 

josta haluaisit 
kertoa muillekin?

 

Lähetä teatteriarviosi 
osoitteeseen:

toimitus@ekl.fi

TEATTERIKÄRPÄSENÄ 
KATOSSA

Helsingin 
teattereissa 
ensiiltojen 
tulvaa 
Helsingin ja Espoon teatteri
elämä on herännyt kukois
tukseen pakollisen tauon 
jälkeen. Tarjolla on musi
kaalia, klassikoita ja uusia 
näytelmiä.

 tajuaa, että hän voi auttaa 
kuoron jäseniä kehittymään 
laulajina ja muutenkin.  

Pääosaparin Danielin 
(Tuukka Leppänen) ja kau-
pan kassan Lenan (Oona 
 Airola) rakkaustarina ei ole 
monien musikaalien kaavan 
mukaan siirappimainen, vaan 
se kehittyy vähitellen. Esityk-
sessä eivät loista vain Leppä-
nen ja Airola. Hienoa työtä te-
kevät myös Emilia Nyman, 
Antti Timonen, Puntti Valto-
nen, Sinikka Sokka ja Kari 
Mattila ja kaikki muutkin.  

Lou Salomè – erilainen nainen  
Ensikosketus Kom-teatterin 
näytelmään Lou Salomè on 
hätkähdyttävä. Katsomoon 
mennään punaseinäisen tun-
nelin läpi ja kun kääntää kat-
seensa näyttämölle, on tarjol-
la ylipursuava yksityiskoh-
tien runsaus. Värit häikäise-
vät ja pakostakin alkaa poh-
tia, miten kaikki liittyy runoi-
lija, filosofi, psykoanalyytik-
ko Lou Andreas-Salomèn 
 elämään. Ja kaikki liittyy. 
 Salomè (s. 1861 Pietari, k. 
1937 Göttingen) uhmasi koko 
elämänsä ajan niitä rajoja, 
joita naisille oli asetettu. 

Salomèn lahjakuudesta, 
rohkeudesta ja omaperäisyy-
destä huolimatta hän on 
jäänyt oman aikansa miesten 
varjoon. Hän ei antanut 
aikakautensa käsitysten eikä 
normien koskettaa itseään. 
Hän arvosti ja rakasti tietoa, 
oppi ja opiskeli uutta koko 
elämänsä ajan. Sovinnaisuus 
ei koskenut häntä. 

Näytelmän – käsikirjoitus 
Aina Bergrothin ja ohjaus 
Riikka Oksasen – miesgalle-
ria on herkullinen: Juho 
Milonoff Nietzschenä, Miiko 
Toiviainen Rilkenä ja Niko 
Saarela Freudina ovat ärsyt-
tävän itsekeskeisiä. He eivät 
tärkeilyssään ymmärrä ole-
vansa naurettavia, mutta 
ovat sitä monella tavalla. 
 Vilma Melasniemi Lou Sa-
lomèna on loistava. Ihastutta-
van itsevarma ja itseriittoi-
nen, älykäs, viisas, ideoita 
pursuava ja oman tiensä kul-
kija. Ella Mettäsellä on lukui-

sia pieniä rooleja, joissa hän 
kuitenkin vangitsee huomion 
itselleen oivallisella tavalla.

Käsikirjoittaja Aina Berg-
roth kirjoittaa näytelmän 
 käsiohjelmassa: ”Jos teok-
seen on tarttunut edes mur-
to-osa siitä draivista, ener-
giasta ja optimismista, millä 
Lou Andres-Salomè syöksyi 
kohti maailmaa ja mielensä 
reunoja, olen ikionnellinen”. 
Hänen toiveensa toteutui. 
Suosionosoituksista täpö-
täydessä katsomossa ei tah-
tonut tulla loppua.

Lapset – ydinvoimalan ja rahan 
tuho
Helsingin Kaupunginteatterin 
Lapset alkaa kepeästi kahden 
naisen ja yhden miehen vä-
lienselvittelyä luvaten. Mutta 
Lapset on paljon muutakin. 
Lucy Kirkwood on palkittu ja 
arvostettu brittiläinen näytel-
mäkirjailija. Lapset on esitet-
ty ensimmäisen kerran 2016. 

Ohjaaja Johanna Freund-
lichin loihtimassa esitykses-
sä Rose (Jaana Saarinen) 
saapuu yllättäen ystäviensä 
Hazelin (Aino Seppo) ja Ro-
binin (Jukka-Pekka Palo) 
luokse 38 vuoden tauon jäl-
keen. Kaikki kolme ovat ydin-
fyysikoita.

Hazelin ja Robinin kodin 
lähellä on ydinvoimalassa ta-
pahtunut onnettomuus. Kun 
on ensin saatu selville, mikä 
on kolmikon suhde toisiinsa 
ja valotettu millaisia ihmisiä 
nämä eläköityneet ydinvoi-
malassa työskennelleet nai-
set ja mies ovat, päästään 
kohti sitä, miksi Rose on tul-
lut paikalle.

Joudutaan elämän perus-
kysymysten äärelle. Kenen 
elämä on tärkeää, mitä me 
välitämme läheisistämme ja 
kanssaihmistämme? Mikä 
merkitys on eletyllä elämällä 
siinä vaiheessa, kun sen lop-
pu on vääjäämättömästi lä-
hempänä kuin alku?

Kultainen vasikka
Espoon Kaupunginteatterin 
Kultainen vasikka on karu 
kertomus siitä, mitä tapah-
tuu, kun raha ja arvopaperit 
ovat ainoa asia, mikä elämäs-
sä on tärkeää. Maria Jotuni 
kirjoitti näytelmän vuonna 
1918, sota oli takana ja es-
panjantauti tulossa.    

Erik Söderblomin ohjaa-
massa esityksessä vain rahal-
la ja arvopapereilla on merki-
tystä. Ne, jotka eivät halua 
mukaan tähän karuselliin, 
saavat mennä. Rahan peräs-

www.ahaateatteri.com

sä on ennen kaikkea näytel-
män päähenkilö huonosti me-
nestyneen liikemiehen (Jan-
ne Reinikainen) vaimo Eedit 
(Elsa Saisio). 

Eedit haluaa päästä pois 
ikävästä ja yksitoikkoisesta 
kotirouvan roolistaan, mutta 
siihen hän tarvitsisi rahaa. 
Tyttären hämmästykseksi ra-
han haaliminen onnistuu erit-
täin luontevasti hänen äidil-
tään (huikean hienon roolin 
tekevä Pirjo Luoma-aho). 
Avuksi Katariina-äiti tarvit-
see kauppaneuvos Someron 
(rullaluistimillaan turkki pääl-
lä taituroiva Harri Nousiai-
nen). Avioliitot ja ystävyydet 
ovat rahan ympärillä pyöri-
vien elämässä koetuksella. 

Kultainen vasikka on Es-
poon Kaupunginteatterin ja 
Suomen Kansallisteatterin 
yhteistuotantoa. Kun näytte-
lijät kieputtavat hienosti 
toteutettuun lavastukseen 
(Kati Lukka) kuuluvia seinäk-
keitä, käy ilmi, että ne on 
 kaivettu uudelleenkäyttöön 
Kansallisteatterin varastois-
ta. Koko näyttämön lattiatila 
on näyttelijöiden käytössä. 
Kukaan ei poistu tästä tilasta, 
vaan kaikki hääräävät omiaan 
koko näytelmän ajan, osa 
estradilla, osa taustalla. 

VARAA  
LIPPUSI  

nyt!

vaasankaupunginteatteri.fi

Niin kuin taivaassa
Helsingin Kaupunginteatterin 
Niin kuin taivaassa -musikaali 
on kaikilta osin juuri sitä 
teatteria, jota nyt on ilo näh-
dä. Esitys on hiottu, mieltä 
lämmittävä ja raikas. Musi-
kaalin on ohjannut Lilla 
 Teaternin taiteellinen johtaja 
Jacob Höglund.  

Niin kuin taivaassa (2004) 
-elokuvasta tehtiin musikaali, 
joka on meillä nähty ensim-
mäisenä Svenska Teaternissa 
2009 ja sen jälkeen sitä on 
esitetty eri teattereissa.

Käsikirjoituksen suomensi 
Aino Piirola ja laulujen sanat 
Maija Vilkkumaa. Kapelli-
mestarina on Eeva Kontu. 
Upean ja monikerroksisen la-
vastuksen on tehnyt Sven 
Haraldsson. Pukusuunnittelu 
on Samu-Jussi Kosken 
käsialaa. Mikä värien skaala 
onkaan esityksen puvuissa! 

Musikaali alkaa, kun 
 maailmankuulu kapellimesta-
ri saa pahan sydänkohtauk-
sen, lääkäri pelottelee äkki-
kuolemalla. Musiikille kaik-
kensa antanut Daniel päättää 
palata kotiseudulleen, ostaa 
vanhan kansakoulun ja jou-
tuu keskelle pientä kyläyhtei-
söä. Hänestä tulee vt. kantto-
ri ja kirkkokuoron johtaja. 
Useimmat kylän asukkaista 
ovat asuneet siellä aina. Heil-
lä on vanhoja kaunoja – jopa 
kouluajoilta. Daniel pyriste-
lee sitä vastaan, että hänet 
vedetään keskelle kylän elä-
mää. Mutta vähitellen hän 

BOLLA
Kaksi maata – kaksi miestä 
Helsingin Kaupunginteatterin 
pienellä näyttämöllä oli pak-
ko huokaista kliseemäisesti: 
tätä kannatti odottaa, kun 
 valot sammuivat ja viimeiset 
vuorosanat Bolla-näytelmäs-
tä saavuttivat katsomon.   
Melkein kolme tuntia kesti 
näytelmä, jossa ei ollut yh-
tään turhaa sanaa, ei tarpee-
tonta liikettä, ei väärää ääntä, 
ei eksynyttä näyttelijää, ei 

vääriä huonekaluja tai esi-
neitä.  

Dramaturgi Tuomas Timo-
nen on muokannut näytel-
män Pajtim Statovcin romaa-
nista Bolla (2019), ohjaaja on 
Milja Sarkola. Sarkola on 
kuin taikuri, joka loihtii sil-
miemme eteen jotain, mistä 
emme osanneet edes kuvi-
tella. Näytelmän lavastus 
(Kaisa Rasila), sävellys ja 
ääni suunnittelu (Aleksi 
 Saura), pukusuunnittelu 
 (Elina Kolehmainen) ja valo-
suunnittelu (Kari Leppälä) 
kannattelevat tarinaa pelkis-
tetysti ja intensiivisesti. 

Romaani, kuten näytelmä-
kin, kertoo kahden nuoren 
miehen rakkaudesta, joka 
 tulenaralla Balkanilla on 
mahdotonta. Toinen heistä 
on albaani ja toinen serbi, 
toisella on myös perhe. Kir-
joitin romaanista: ”Romaani 
on samalla kertaa kaunis ja 
ahdistava, konkreettinen ja 
sadunomainen. Mahdotonta 
ei aina ole mahdollista tehdä 
mahdolliseksi”. Samaan me 
törmäämme näytelmässäkin. 
Mikään ei puolla sitä, että 
 Arsimin (Samuli Niittymäki) 
ja Milosin (Mikko Kauppila) 
rakkaus voisi jatkua. Heillä 
on vain yksi yhteinen kesä ja 
se muuttaa heidät molem-
mat. Ei suinkaan paremmiksi 
ihmisiksi, pikemminkin päin-
vastoin.

Pyydä lisätietoja ja tarjous: 0400 222155
pertti.aaltonen@a-innovation.fi

Kaipaatteko iäkkäille 
kokousohjelmaa?
Ratkaisuna tarjoamme 
esitelmän

HYVÄ 
ELÄMÄNLAATU 
IÄKKÄÄNÄ

Esitelmöitsijä: 
Pertti Aaltonen, 80 v,  
huippukuntoinen, 
vertaisliikuttaja ja 
senioriohjaaja 
Tavoite: Aktivoida 
iäkkäitä pitämään 
huolta kunnostaan
Videoesittely: 
Pyydä sähköpostilla                
Luentomonisteet: 
Jaettavat monisteet 
ovat pohja osallistujien 
kunto-ohjelmalle

MOTTO

Kiva olla 
olemassa.

TEEMA: Harrastukset / teatteri

Helsingin Kaupunginteatteri: Niin kuin taivaassa. Kuvassa Oona Airola ja 
Tuukka Leppänen. Kuva OttoVille Väätäinen

Komteatteri: Lou Salomè. Kuvassa 
Niko Saarela ja Vilma Melasniemi. 
Kuva Noora Geagea

Helsingin Kaupunginteatteri: Lapset. 
Kuvassa Aino Seppo ja JukkaPekka 
Palo. Kuva Uupi Tirronen

Espoon Kaupunginteatteri: Kultainen vasikka. Kuvassa Pirjo Luomaaho ja 
Chike Ohanwe. Kuva Juuso Westerlund

Helsingin Kaupunginteatteri: Bolla. Kuvassa Mikko Kauppila ja Samuli Niitty
mäki. Kuva Ilkka Saastamoinen

Eläkkeensaaja-lehden
ilmoitusmyynti 045 110 4122

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 %.

SYYSTALVEN LOMATARJOUKSIA
SENIORILOMA 2 VRK 144 € / HLÖ / 2 HH 
Hinta sis. majoituksen 2 vrk, päivälliset, kylpylän, kuntosalin.  
Tulopäivä on ma, ti, ke tai to. Varauskoodi “SENIORI”. 

TUNNELMIA MA-TO TAI TI-PE 3 VRK 159 € / HLÖ / 2 HH 
Hinta sis. majoituksen 3 vrk, päivälliset, kylpylän, kuntosalin.
Tulopäivä maanantai tai tiistai. Varauskoodi “SENIORI”.
 
Tarjoukset voimassa 1.11.-17.12.2021.    
Lisämaksusta: tiistaisin perinne- ja savusaunailta Jätkänkäm- 
pällä, keskiviikkoisin naistentanssit, hoitoja.

JOULUPAKETTI  
3 VRK 375 € /  

HLÖ / 2 HH 
 

VARAA NOPEASTI, 
VIIMEISIÄ  
HUONEITA 
VIEDÄÄN! 
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