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Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastus-
toimen uudistuksen täytäntöönpano on 
käynnissä. Tammikuiset hyvinvointialue-

vaalit olivat sen ensimmäinen, näkyvä vaihe. 
Vaaleja edeltäneessä vaalikampanjoinnissa 
puolueet ja ehdokkaat kertoivat, miten he tule-
vat turvaamaan ja parantamaan lähestulkoon 
kaikki nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Pe-
lastustoimen palveluista ei juurikaan puhuttu, 
vaikka niidenkin toimivuus on erittäin tärkeää.

Palveluja parannetaan muun muassa lisää-
mällä digitaalisia palveluja. Hyvä näin. Digi-
palvelut helpottavat palvelujen saatavuutta ja 
ne ovat varmasti myös kustannustehokkaita. 
Niitä kehitettäessä on kuitenkin otettava huo-
mioon kansalaisten mahdollisuudet niiden 
käyttämiseen. Tosiasia on, että merkittävä osa 
ikäihmisistä ei käytä digitaalisia välineitä tai 
 digitaalisia palveluita. 

Digitalisaation edistäminen ei saa johtaa 
 siihen, että osa kansalaisista syrjäytyy. Kaikissa 
olosuhteissa on turvattava palvelut myös niille, 
joilla ei ole valmiuksia tai mahdollisuuksia 
 verkkopalvelujen käyttöön.

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL, samoin 
kuin Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU, ovat jo 
vuosia vaatineet tavoiteohjelmissaan, että 
 yhteiskunnan tulee kouluttaa ja valmentaa kan-
salaisia selviämään digitalisoituvassa palvelu-
järjestelmässä.

EKL ei ole tyytynyt vain vaatimaan muilta 
toimenpiteitä, me olemme myös itse lähteneet 
valmentamaan ikäihmisiä digitaalisten palve-
lujen käyttäjiksi.
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EKL:n ”Verkosta virtaa – ikääntyneiden ih-
misten selviytyminen digitalisoituvassa yhteis-
kunnassa” -toiminnassa muun muassa opas-
tetaan ikäihmisiä käyttämään digipalveluita.

Toiminta on organisoitu siten, että kahden 
työntekijän apuna on kymmenen vapaaehtois-
ta alueohjaajaa. Noin 150 vapaaehtoista 
vertais opastajaa – ikäihmisiä hekin – vastaavat 
ikä ihmisten opastuksesta eri puolilla Suomea.

Opastus on maksutonta ja pääosin kah-
denkeskistä. Joka vuosi opastajien ja opastus-
ta tarjoavien paikkakuntien määrää pyritään 
lisäämään. Toiminta rahoitetaan Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta 
vuosittain saatavalla avustuksella. Kiinnostu-
neet löytävät lisätietoja osoitteesta verkosta-
virtaa.fi tai soittamalla liittoon.

Tänä vuonna Verkosta virtaa -toiminnan 
yhtenä tavoitteena on ikäihmisten tietotekniik-
kaosaamisen edistäminen yhteiskunnallisella 
tasolla. Olemme mukana useissa yhteistyö-
verkostoissa. Teemme niissä työtä sen eteen, 
että verkostot rakentuvat kattaviksi, jotta ne 
palvelevat mahdollisimman hyvin ikäihmisiä 
ja heidän digitaitojensa edistämistä.

Yhteistyökumppaneita on paljon. Yhteis-
työtä tehdään mm. Eläkeläiset ry:n, Omais-
hoitajaliiton, Invalidiliiton ja Opetusalan 
 seniorijärjestön kanssa. Myös Kela on yhteis-
työkumppani.

Kun hyvinvointialueiden toiminta käynnis-
tyy vuonna 2023 Verkosta virtaa -toiminnalla ja 
vastaavanlaisilla ihmisläheisillä palveluilla 
 tulee varmasti olemaan kysyntää.

Kenelle lähetän mitäkin aineistoja? 
KENEEN OTAN YHTEYTTÄ?

Osoitteenmuutokset, lehtirekisteri
jasenasiat@ekl.fi

Lehden irtonumerot 
esimerkiksi yhdistysten tapahtumiin
Lehtinipputilaukset on tehtävä 
niin ajoissa, että ne voidaan lähettää 
yhdistykselle suoraan painosta. 
Lehtinipputilausten pitää olla 
meillä viimeistään 2 viikkoa ennen 
lehden ilmestymispäivää. 
satu.valimaa@ekl.fi

Lehtijutut ja niihin liittyvät kuvat
toimitus@ekl.fi tai postitse:
Eläkkeensaaja-lehti/ toimitus
PL 168, 00531 Helsinki

Yhdistysten ja piirien ilmoitukset 
kuten kokouskutsut, kiitosilmoitukset 
ja muut maksulliset ilmoitukset
satu.valimaa@ekl.fi

Maksuttomat: ansiomerkkilistat ja 
yhdistysten merkkipäivätiedot
sissi.kahkonen@ekl.fi

Huom! Piireissä tapahtuu -tiedot 
vain numeroihin 1 ja 4

Kilpailutoimintaan liittyvät jutut
marja.raitoharju@ekl.fi
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Edunvalvontaa 
ja ajankohtaista   ss. 4–11

Hellemanin tornilta KGB:n selleihin –
Pertin vinkkejä Tallinnan Vanhaankaupungin 
uusiin ja vanhoihin kohteisiin
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Ledarartikel på svenska, sidan 43.

Arvoisa lukija, huomasit varmaan, että kädessäsi 
on nyt hiukan uudistunut Eläkkeensaaja-lehti.
Toimituksemme odottaa innolla palautettasi 
osoitteessa toimitus@ekl.f i. 

Otamme tulleet palautteet huomioon, ja ne 
auttavat meitä kehittäessämme lehteä edelleen.

Oulun Eläkkeensaajien Laulakko nää -kuoro esitti Suvi Partasen säestämänä oululaisen 
kansansävelmän Täällä selkiällä merellä ja Varjele luoja. Kuva: Irja Appelroth

Pilkahduksia entisestä elämästä saattaa vielä löytyä. Lempaalan Hiirenmäestä 
tämä hurmaava kuva pihaparturista. Kuva: Jussi Haponen

NEITSYTTORNI
Kuva: Pertti Rajala
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• Kuopio   32
• Pohjanmaa  33
• Satakunta  34

Veteraanien kulttuurikatselmus –
yhteinen tapahtuma on enemmän kuin osiensa summa
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Osaaminen näkyväksi
Eläkkeensaajien Keskusliitto  tarjoaa tänäkin vuonna monia upeita 
 mahdollisuuksia uuden  oppimiseen. 

EKL:n jäsenille on vuosien saatossa kertynyt valtava määrä 
 monenlaista osaamista, jota voidaan käyttää omaksi iloksi, 
 läheisten avuksi ja koko yhteisön hyödyksi. Mutta huomammeko 

me arjessamme, miten paljon osaamista meille onkaan kertynyt? 
 Uskallammeko rinta rottingilla sanoa, että osaamme? Ja  mitä merki
tystä sillä on?

Osaamisen huomaaminen ja siitä puhuminen antaa tutkitusti voi
maa; se lisää hyvinvointia, antaa motivaatiota oppia lisää ja parantaa 
sosiaalisia suhteita itsetuntemuksen kasvaessa. Samalla se  tekee näky
väksi vapaaehtoistoimintaa, osallistumista ja osaamisen valtavan suur
ta määrää. Järjestötoiminnassa se parantaa toiminnan laatua ja aktiivi
suutta sekä vetää puoleensa uusia jäseniä. 

Usein omasta osaamisesta on hankalaa puhua. Me suomalaiset 
olemme huonoja  sanomaan, että tämän minä osaan. Osaamista uskal
letaan hehkuttaa vasta sitten, kun siitä on niin sanotusti mustaa valkoi
sella. Monet eivät edes itse ole huomanneet, että osaavat  kaikenlaista.

Osaaminen tulee näkyväksi silloin, kun sitä on kuvailtu jossain kir
jallisesti. Vielä näkyvämpää se on silloin, kun kuvaileminen tapahtuu 
virallisen merkinnän kautta. Uutena asiana tänä vuonna voit saada täl
laisen merkinnän myös EKL:n kurssilla kertyvästä osaamisesta.

Kevään järjestötoiminnan kurssi on ensimmäinen, josta on mahdol
lista saada virallinen suoritusmerkintä Omaan opintopolkuun, ja sa
maa mahdollisuutta pohditaan myös syksyn kotisivukurssin kohdalla. 
Oma opintopolku on Opetushallituksen ylläpitämä virallinen suori
tusrekisteri,  johon on ennen tätä syksyä voinut kirjata vain tutkintoon 
johtavaa koulutusta.

Lakimuutoksen myötä voimme kuitenkin nyt viedä Opinto polkuun 
myös vapaan sivistystyön koulutuksia. Kun EKL on TSLopintokeskuk
sen jäsen, ja järjestämme koulutusta yhteistyössä, koskee tämä mahdol
lisuus sitä kautta myös EKL:n koulutuksia.

Oma opintopolkupalveluun kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla. 
Kirjautumisen jälkeen voit tarkastella omia tietojasi, ja halutessasi 
 jakaa linkin kaikkiin tai vain osaan tiedoistasi. Jakaessasi voit  itse vali
ta, mitä haluat näyttää ja kenelle. Kurssista tehdään suoritus merkintä 
vain niille osallistujille, jotka sen haluavat. Suosittelen  haluamaan, sillä 
haittaa merkinnästä ei ole. Iloa ja hyötyä siitä sen sijaan on.

Merkinnän avulla voit osoittaa osaamisesi myös muussa järjestö
toiminnassa ja vapaaehtoistyössä. Lisäksi voit itse nähdä, mitä osaamis
ta  sinulla on. Hyvinvointi kasvaa, motivaatio uuden oppimiseen lisään
tyy, ja rohkeus sekä itseluottamus lisääntyvät.

Kun kurssista tehdään suoritusmerkintä Omaan opintopolkuun, 
koulutuksen järjestäjä takaa, että osallistuja varmasti osaa sen, mitä 
kurssille kirjatuissa osaamistavoitteissa on luvattu opittavan. Tämä 
 tarkoittaa sitä, että kouluttajan on varmistuttava oppimistuloksista. 
 Samalla se tarkoittaa sitä, että osallistujien osaaminen on arvioitava.

Vapaassa sivistystyössä arviointi ei kuitenkaan tarkoita mitään kou
lumaisia kokeita. Osaamista voidaan arvioida monenlaisilla  tavoilla, 
kuten erilaisilla ryhmäkeskusteluilla, tai vaikkapa järjestötoiminnan 
kurssilla harjoituskokoukseen osallistumisella. Arvioinnin tarkoituk
sena on tukea oppimista ja voimautumista. 

Oppimisen ilo säilyy, sillä minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa.

Katri Söder, opintojohtaja, Työväen Sivistysliitto TSL

Järjestötoiminnan kurssi Rajaniemessä 14.–16.3.2022. 
Kurssin tarkemmat tiedot löydät kotisivuiltamme: 
www.ekl.fi > Jäsenille > Koulutus > Kurssit kevät 2022 



Vanhusasiavaltuutettu aloitti työnsä – 
ja sitä tulee riittämään

TOIMINNAN-

JOHTAJALTA       

TIMO KOKKO

Suomen ensimmäinen vanhusasiavaltuutettu 
Päivi Topo nimitettiin tehtäväänsä viime joulu-
kuussa ja hän aloitti työnsä 15.1.2022. Valtio-

tieteiden tohtori Topo työskenteli Ikäinstituutin johta-
jana ennen valtuutetuksi siirtymistä, joten kokemus-
ta ja näkemystä hänellä on varmasti tehtäväänsä. 

Valtuutetun tehtävänä on seurata ja arvioida 
ikääntyneiden asemaa ja edistää ikääntyneiden 
 oikeuksien toteutumista. Ensimmäisessä tiedottees-
saan Topo puhui erittäin viisaita. Hän kiinnitti huo-
mion siihen, että moni iäkäs henkilö on tällä hetkellä 
vailla tarvitsemaansa hoitoa tai hoivaa ja lähivuosina 
vanhuspalveluiden tarve tulee myös lisääntymään 
nopeasti väestön ikääntyessä. Sote-uudistusta toteu-
tettaessa on välttämätöntä huolehtia kotihoidon ja 
hoivapalveluiden riittävyydestä ja lisäksi on huoleh-
dittava henkilöstön riittävyydestä palveluissa.

Lisäksi hän totesi, että hyvinvointialueiden suun-
nittelussa ei saa unohtaa ikääntyneitä henkilöitä. 
 Palveluiden tarpeiden kasvua voidaan myös hillitä 
tarjoamalla iäkkäille ihmisille mahdollisuuksia 

 edistää omaa hyvinvointiaan ja terveyttään. Jokaisella 
on oikeus ikääntyä arvokkaasti ja elää hyvää arkea 
elämänsä viimeisinä vuosina. Hoivan ja hoidon tar-
peen lisäksi ikääntyneet ihmiset täytyy huomioida 
 kokonaisvaltaisesti eri palveluiden käyttäjinä palvelui-
ta suunniteltaessa. Nykyään yhä useampia jokaisen 
tarvitsemia palveluita toteutetaan digitaalisten väli-
neiden avulla. Onkin varmistettava myös iäkkäiden 
ihmisten mahdollisuudet hankkia laitteita ja saada 
digitukea tai vaihtoehtoisesti tarjota palveluita myös 
kasvokkain tai puhelimitse.      

Kun luin vanhusasiavaltuutetun tiedotetta tuli 
väistämättä mieleeni, että nuo kommentit ovat aivan 
kuin Eläkkeensaajien Keskusliiton antamista teeseis-
tä ja kannanotoista repäisty. Siksi niihin on enemmän 
kuin helppo yhtyä. Päivi Topon toteamus, että on erit-
täin tärkeää, että Suomeen on perustettu viranomai-
nen, jonka tehtävänä on nimenomaan varmistaa, 
että ikääntyneiden ihmisten näkökulmat ja tarpeet 
otetaan huomioon päätöksenteossa ja päätösten 
käytännön toteutuksessa on huomion arvoinen. 

 Tehtävä on konkreettista vaikuttamistyötä ja toivotta-
vasti valittua vanhusasiavaltuutettua nyt sitten kuun-
nellaan tarkemmalla korvalla kuin eläkeläisjärjestöjä. 
Monesti on nimittäin tullut sellainen tunne, että mei-
tä kyllä kuullaan muttei todellisesti kuunnella.

EKL on tänä vuonna Eläkeläisliittojen etujärjestö 
EETU ry:n puheenjohtaja ja EETUn toimintasuunni-
telmaan on kirjattu, että toimintavuonna solmimme 
suhteet valittavaan vanhusasiavaltuutettuun ja teem-
me vaikutustyötä myös hänen kauttaan. EETUn halli-
tus tapasikin Päivi Topon kokouksessaan 16.2. ja täs-
tä saatte lukea sitten seuraavasta lehdestä. Lisäksi 
olemme omalta osaltamme sopineet, että Päivi Topo 
tulee valtuustomme kokoukseen huhtikuussa. Näin 
on valtuutetuilla ja hallituksemme jäsenillä mahdolli-
suus paitsi kuulla vanhusasiavaltuutetun näkemyk-
siä, niin myös antaa hänelle omia evästyksiään 
 tärkeän tehtävän hoitoon liittyen.

Nyt kun maahamme on saatu valtakunnallinen 
vanhusasiavaltuutettu, olisi seuraavan askeleen oltava 
tuleville hyvinvointialueille saatavat vanhusasiamiehet. 
Tämä asia on kirjattu myös tavoiteohjelmaamme.  

Ikääntyneiden osallisuutta ja osallistamista on ni-
mittäin edelleen vahvistettava maassamme. Vanhus-
neuvostotoiminta on yksi tärkeä vaikuttamisväylä 
ikääntyneiden aseman ja palveluiden saatavuuden 
vahvistajana ja muutostarpeiden esiintuojana. 
 Vanhusneuvostoilla on vahva lainsäädännön antama 
mandaatti toimia ja tulla kuulluksi mutta niiden toi-
mintaa tulee entisestään tukea ja vahvistaa. 

Tarvitsemme Suomeen ikääntyneiden arjen tunte-
vat vanhusasiamiehet. Heidän tehtävänään olisi tule-
vien hyvinvointialueidensa ikääntyneen väestön tervey-
den ja hyvinvoinnin edistämistoimenpiteiden ja pal-
velujen saatavuuden seuranta, laadun valvonta sekä 
niistä raportointi. Tehtäviin kuuluisi myös ikääntyneen 
väestön neuvonta ja ohjaaminen palvelujen äärelle. 

Vanhusasiamiehet toimisivat tiiviissä yhteistyössä 
vanhusneuvostojen sekä alueellaan toimivien ikä-
ihmisiä edustavien järjestöjen kanssa. He olisivat 
myös oiva työrukkanen ja apu nyt valitulle vanhus-
asiavaltuutetulle. Tulemmekin tämän tavoitteemme 
saattamaan myös hänelle tiedoksi.

Tarvitsemme 
Suomeen 
ikääntyneiden 
arjen tuntevat 
vanhusasiamiehet.

Lausuntopyyntö parlamentaarisen ohjausryhmän  
ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, 
luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi

L A U S U N N O N A N T A J A N  L A U S U N T O

Onnittelut aluevaaleissa valituiksi tulleille!

L A U S U N TO  24 .01 .2022  •  A S I A :  V N /4118/2019

Kannatatteko 
avoimuusrekisterin 
perustamista Suomeen?
Kyllä

Mikä esillä olevista 
kolmesta avoimuus
rekisterin soveltamisala
vaihtoehdosta tulisi  
valita (eli mihin tahoihin 
kohdistuvaa lobbausta 
ilmoitusvelvollisuuden 
tulisi koskea)?
Koko valtionhallinto

Yleiset huomiot 
esityksestä
Eläkeläisliittojen etujärjestö 
EETU ry:n (Myöhempänä 
 EETU) mielestä Suomeen on 
korkea aika perustaa vaikutta
mistyön rekisteri esityksen 
mukaisesti. Suomi on jäänyt 
poliitikkoihin ja virkahenki
löstöön kohdistuvan vaikutta
mistyön suhteen jälkeen ylei
sestä kehityksestä, joten mah
dollisuus korjata asian laita on 
tervetullut. Emme koe eri toi
mijoiden tekemää vaikutta
mistyötä tuomittavana tai hai
tallisena, vaan haluamme re
kisterin tekevän siitä juuri 
avoimempaa ja yleisesti hy
väksytympää. Poliittinen pää
töksenteko ja päätösten toi
meenpano tarvitsevat tuek
seen asiantuntijoiden ja kansa
laisten palautetta ja näkemys
tä, jotta Suomea johdetaan 
parhaan mahdollisen tiedon 
mukaan.

EETUn näkemyksen mukaan 
rekisterin tavoitteet, päätök
senteon tukeminen ja kansa
laisten tiedonsaannin lisää
minen, ovat tärkeitä oikeus
valtion ja demokratian ele
menttejä. Huomautamme 
 kuitenkin, että nykyisellään 
esitys ei vielä ole riittävällä 
pohjalla. Kehumme myös to
teutustapaa, jossa rekisteriin 

kirjataan organisaatio. Yksit
täisen ihmisen rekisteröimi
nen jokaisesta vaikuttajaorga
nisaatiosta tulisi tarpeettoman 
vaikeaksi, koska organisaati
oissa voi olla useampia vaikut
tamistyötä tekeviä ihmisiä se
kä henkilöiden vaihtuvuutta. 
Rekisteri myös toimii hyvänä 
työkaluna sekä medialle että 
vaikuttamistyötä tutkiville 
 tahoille.

Tuemme ehdotusta, että 
 avoimuusrekisterin sovelta
misalaksi päätettäisiin koko 
 valtionhallinto. Tämä tukisi 
avointa ja luotettavaa päätök
sentekoa ja toimeenpanoa, 
 sekä molempiin näihin koh
distuvan vaikuttamisen läpi
näkyvyyttä. Rekisterin kat
taessa koko valtionhallinnon 
vaikutustyötä voidaan rekiste
röidä kaikessa kansallisessa 
pää töksenteossa ja päätösten 
 toimeenpanossa. Se auttaa 
myös rekisteröimään valtion 
omat virastot ja yhtiöt, jotka 
myös tekevät vaikuttamis
työtä. Ei ole tarpeen rajata re
kisterin  ulkopuolelle mitään 
valtionhallinnon elementtejä, 
sillä kaikkiin kohdistetaan vai
kuttamistyötä. Rajaamisella 
myös tietynlaiset vaikuttamis
työtä harjoittavat tahot rajat
taisiin rekisterin ulkopuolelle: 
esimerkkinä voidaan mainita 
 tahot, jotka tekisivät vaikutta
mistyötä nimenomaan valtion 
omistamiin ja hallinnoimiin 
osakeyhtiöihin.

EETU ry huomauttaa rekiste
rin puutteellisesta kattavuu
desta kaikissa soveltamisala
vaihtoehdoissakin. Suomessa 
tehdään mittavaa vaikuttamis
työtä kunnallisella ja jatkossa 
etenkin alueellisella tasolla. 
Oikeusministeriön edustaja  
on kuulemistilaisuudessa 
10.12.2021 vakuuttanut, että 
rekisteri laajennetaan koske
maan myös kunnallista ja 
 alueellista päätöksentekoa 

Kuvassa kunnallisneuvos Simo Paassilta marraskuussa 2021 
EKL:n Turun liittokokouksessa, jossa hänet valittiin jatka-
maan liiton puheenjohtajana seuraavankin nelivuotiskauden. 
Kuva: Anneli Velho

 jatkossa. Haluamme kuitenkin 
EETU ry:ssä huomauttaa, että 
ajankohdan suhteen laajen
tamisessa ei tule viivästellä. 
Sosiaali ja terveys sekä alue
uudistuksen myötä Suomeen 
tehdään laaja päätöksenteon ja 
vaikuttamisen areena, jonka 
ohella myös kunnallisella 
 tasolla tehdään jatkossakin 
mittavasti vaikuttamistyötä. 
Rekisteri, tai siihen verrattavaa 
toimintatapa, tulee ottaa 
 käyttöön etenkin hyvinvointi
alueilla. Syynä tähän on se, 
 että uuden toimintakentän 
muotoutuessa siihen tullaan 
kohdistamaan paljon alueilla 
asuvien ihmisten hyvin
vointiin vaikuttavaa vaikutta
mistyötä. Kyseessä on täysin 
uusi järjestelmä, joten sen legi
timiteettiä suojaisi huomatta
van paljon, jos kansalaisille 
olisi tiedossa kaikki alueilla 
tehtävää päätöksentekoa ja 
päätösten toimeenpanoa 
 koskevat asiat.

EETU kiittää yksityishenkilöi
den vapaaajan toiminnan se
kä normaalin puoluetoimin
nan jättämistä rekisterin ulko
puolelle. Huomautamme kui
tenkin riskistä, jonka se tuo 
mukanaan. Suomen kielessä  
ei ole vielä maksetulle, mutta 
kansalaisaktivismiksi naa
mioidulle toiminnalle omaa 
sanaa, mutta englannin kielen 
sana astroturfing on näkynyt 
Suomessakin, esimerkkinä 
tästä on Apottitietokannan 
markkinointiin liittynyt vale
aktivismin epäily vuodelta 
2012. Tavallisia kansalaisia ja 
heidän osallistumismahdolli
suuksiaan ei tule rajata tai val
voa, mutta tulee myös osata 
erottaa toisistaan aito, satun
nainen ja orgaaninen kan
salaisvaikuttaminen sekä 
 palkattu valeaktivismi.

Kivinen Eero, 
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

Lääkehoitosi 
digiajassa 
-WEBINAARI
torstai 17.3.2022 klo 13–15
Webinaari on katsottavissa tässä osoitteessa: 
www.bit.ly/laakehoidonpaiva2022 

Etukäteen ei tarvitse ilmoittautua ja webinaari on 
maksuton ja kaikille avoin. 

Lääkehoitosi digiajassa -webinaari on Valtakunnallisen 
lääkehoidon päivän päätapahtuma. Tämän vuoden 
teemana on ”Lääkehoitosi digiajassa”. Webinaarissa 
keskustellaan digitalisaation mahdollisuuksista ja 
haasteista turvallisen lääkehoidon toteutuksessa.

Kohderyhmä: Lääkkeiden käyttäjät, erityisesti 
ikäihmiset ja +50-vuotiaat omaishoitajat, terveyden-
huollon ammattilaiset, sekä alalle opiskelevat.

Tavoitteet: Tavoitteena on tarjota monipuolista tietoa 
digitalisaation vaikutuksista lääkehoidon toteutuksessa, 
sekä tukea ja rohkaista lääkkeiden käyttäjiä hyödyntä-
mään digitaalisia palveluita.

OHJELMA
13.00  Tilaisuuden avaus, Suomen lähi- ja 
  perushoitajaliitto SuPer
13.03  Digiviidakko, miten selviän, 
  julkisen digiterveyden asiakkuuspäällikkö 
  Piritta Jalonen, Terveystalo
13.15  Kanta-lääkityslista, 
  ylilääkäri Heikki Virkkunen, Tietopalvelut, 

Sote-tieto ja -tiedonhallinta -yksikkö, THL.
13.30  Sähköiset lääkelistat lääkkeiden käyttäjän 
  tukena – esimerkkinä Apotin Maisa-asiakas-

portaali, HUS, proviisori Annika Häkkinen tai 
Ida Pihjala

13.40  Verkkoapteekissa voit asioida juuri silloin kun 
sinulle sopii. Helposti. Tyyne Kettunen. 

  YouTube-video katsottavissa tässä osoitteessa: 
  www.bit.ly/tyynekettunen  
13.45  Apteekkien digipalvelut, asiantuntijaproviisori 

Henna Kyllönen, Apteekkariliitto
13.55  Apteekkien verkkopalvelutoiminta viranomai-

sen näkökulmasta, Tutkimus- ja kehittämis-
päällikkö Katri Hämeen-Anttila, Fimea

14.10  Digihoitopolku nivelreumapotilaiden hoidossa, 
Kuopio (Hanna Kauppinen)

14.20– ”Digitalisaation hyödyt ja haasteet
14.45  lääkehoidon toteutuksessa”, 
  vuorovaikutteiset puheenvuorot
14.20  Koulutusylilääkäri Tanja Eriksson, Asiakas- ja 

potilasturvallisuuskeskus – avoapteekin 
  edustaja Oulun Rotuaarin apteekki farmaseutti 
  Annamari Salminen – lääkkeiden käyttäjä 

Sarita Maja-Hellman (ongelmia ja hyötyjä 
  digipalveluissa)
14. 35  Avoapteekin näkökulma digiajan ongelmiin 

Taru Vanhala / Webinaariin avoapteekkilaisen 
puheenvuoro – Omaishoitaja

14.45–14.55 Kysymyksiä ja keskustelua 
14.55–15.00 Lääkehoidon päivän päätös

Sarita Maja-Hellman, EKL:n Helsingin piirin tiedottaja, toimii 
EKL:n edustajana kansallisessa lääkeinformaatioverkostossa. 
Hän on Lääkehoidon päivän suunnitteluryhmän jäsen.

TULOSSA
HUOM. Ohjelmaan 
saattaa tulla vielä 

muutoksia.

Suuret kiitokset kaikille 
vaaleissa ehdolla olleille. 
Teidän kaikkien panosta 
tarvitaan jatkossakin yhteis-
kunnallisessa keskustelussa 
ja vaikuttamistyössä. 
Jatketaan tällä 
aktiivisella linjalla!

Onnea EKL:n puheenjohtaja 
Simo Paassillalle mallikkaasta 
äänisaaliista ja läpimenosta 
Varsinais-Suomen 
hyvinvointialueella! 

bit.ly/vaalitulos_paassilta

EKL-jäsen! 
TULITKO VALITUKSI 

HYVINVOINTIALUEVAALEISSA? 
Jos haluat liittyä EKL:n viestinnän 
sähköpostilistalle, ilmoita meille 

nimesi, hyvinvointialueesi ja 
sähköpostiosoitteesi osoitteella:

sissi.kahkonen@ekl.f i Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön 
yhteistyöelin. Sen jäsenjärjestöt ovat Eläkeliitto, Eläkeläiset, Eläkkeensaajien Keskusliitto, 
Kansallinen senioriliitto, Kristillinen Eläkeliitto ja Svenska pensionärsförbundet.

Järjestöjen yhteinen jäsenmäärä on lähes 300 000. Vuonna 2022 puheenjohtajajärjestönä 
toimii Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry. 

E L Ä K K E E N S A A J A - L E H T I  1/2022 5E L Ä K K E E N S A A J A - L E H T I  1/20224



Palveluita kotiin 
aiempaa suuremmalla 
kotitalousvähennyksellä
Vuoden alusta alkaen voit saada 
kotitalousvähennystä aikaisempaa 
enemmän, kun teetät kotitalous-, 
hoiva- tai hoitotyötä tai luovut 
 öljylämmityksestä.

Remonttitöiden osalta 
 vähennyksen määrä  
ei muuttunut, paitsi 

öljylämmityksestä luopumi
seen liittyvissä remonteissa.

Vähennys lasketaan arvon
lisäverollisesta hinnasta. 
 Vähennystä saa vain työn 
osuudesta, ei esimerkiksi ma
teriaaleista ja tarvikkeista.

Kotitalousvähennys leikkaa 
kustannuksia merkittävästi
Kun ostat palveluja kotiin tai 
vapaaajanasunnolle, voit vä
hentää veroistasi osan niiden 
kuluista kotitalousvähennyk
senä. Vähennyksen voit tehdä 
myös töistä, jotka tehdään si
nun tai puolisosi vanhempien 
tai isovanhempien kotona tai 
vapaaajan asunnolla. Vähen
nyksen voi tehdä se, joka on 
maksanut kustannukset. 

 Vähennystä ei voi tehdä si
joitusasunnon remontista.

Kotitalousvähennys teh
dään verosta, jolloin sen euro
määrä kertoo suoraan vähen
nyksestä saatavan rahallisen 
hyödyn, eli kustannuksia leik
kaavan summan.

Esimerkki: eläkkeensaajan 
tulot alle 1 000 € / kk
Kotitalousvähennys tehdään 
tuloveroista. Niihin kuuluvat: 
valtion tulovero ansio ja pää
omatuloista, kunnallisvero, 
kirkollisvero ja sairausvakuu
tuksen sairaanhoitomaksu 
 (vähennystä ei tehdä yleis
radioverosta).

Jos eläkkeensaajan eläkkeet 
ovat yhteensä alle 1 000 euroa 
kuukaudessa, eikä hänellä ole 
muita veronalaisia tuloja, hän 
ei voi hyödyntää kotitalous
vähennystä, koska maksetta
via verojakaan ei ole. Jos saa 
 lisäksi vaikkapa omaishoidon 
tuen hoitopalkkiota tai pää
omatuloja, vähennettäviä ve
roja taasen on ainakin jonkin 
verran.

Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyö
Esimerkiksi seuraavat työt: vanhusten hoiva- ja hoitopalve-
lut (avustaminen ruokailussa, pukemisessa, pesemisessä, 
ulkoilussa jne.), pyykinpesu, vaatteidenhuolto, siivous, 
kaupassakäynti, ruoanlaitto, lumenluonti ja nurmikon 
 leikkaaminen.
•  Vähennys nousi ja on nyt 60 prosenttia työn osuudesta, 

jos teetät työn yrityksellä. Jos palkkaat työntekijän, niin 
vähennys on 30 prosenttia maksetusta palkasta sekä 
siihen liittyvät työnantajan sivukulut kokonaisuudessaan.

• Kotitalousvähennyksen henkilökohtainen maksimimäärä 
nousi 3 500 euroon.

• Nämä muutokset koskevat vuosia 2022–2023.

Kunnossapito- ja perusparannustyö
Esimerkiksi seuraavat työt: asunnon kunnossapito- ja 
 perusparannustyöt (ei uudis- ja täydennysrakentaminen), 
tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalvelut.
•  Vähennys pysyi ennallaan. Se on 40 prosenttia työn 

osuudesta, jos teetät työn yrityksellä ja jos palkkaat 
työntekijän, niin vähennys on 15 prosenttia maksetusta 
palkasta sekä siihen liittyvät työnantajan sivukulut 
kokonaisuudessaan.

• Kunnossapito- ja perusparannustyön henkilökohtainen 
maksimimäärä pysyi 2 250 eurossa.

Lämmitystapamuutoksiin liittyvä remontti, 
jossa luovutaan öljylämmityksestä
•  Vähennys nousi. Se on nyt 60 prosenttia työn osuudesta, 

jos teetät työn yrityksellä. Jos palkkaat työntekijän, niin 
vähennys on 30 prosenttia maksetusta palkasta sekä 
siihen liittyvät työnantajan sivukulut kokonaisuudessaan.

• Kotitalousvähennyksen henkilökohtainen maksimimäärä 
nousi 3 500 euroon.

• Nämä muutokset koskevat vuosia 2022–2027.

Kotitalousvähennyksen henkilökohtainen omavastuu pysyi 
100 eurossa.

Esimerkki: eläkkeensaajan 
tulot 1 200 € / kk
Pelkällä 1 200 euron kuukau
sieläkkeellä (= vuositulo 
14 400 euroa) veroa tulee 
 maksettavaksi noin 1 000 
 euroa vuodessa, jos kunnallis 
ja kirkollisveroprosentit ovat 
yhteensä 22 prosenttia. 

Tällöin kotitalousvähennys 
leikkaa verot käytännössä 
 nollaan, jos vähennykseen 
 oikeuttavia kotitalous, hoiva 
ja hoitotyötä ostetaan yrityk
seltä vuoden aikana yhteensä  
1 833 eurolla. Ainoastaan 10 
euron yleisradiovero tulee 
maksettavaksi.

Verosta tehtävä kotitalous
vähennys on tuolloin 100 
 euron omavastuun jälkeen 
 tuhat euroa (1 833 € x 60 % – 
100 €). Lopullinen kustannus 
tuosta 1 833 euron työstä on 
siis tuhannen euron vähen
nyksen jälkeen alle puolet, eli 
833 euroa.

Esimerkki: eläkkeensaajan 
tulot 1 700 € / kk
Kun eläketulot ovat noin 1700 
euroa kuukaudessa (= vuodes
sa 20 400 euroa), niin em. 
kunnallis ja kirkollisvero
tasoilla veroja tulee makset
tavaksi yhteensä noin 3 500 
euroa (ilman yleisradioveroa).

Hän pystyy hyödyntämään 
täyden kotitalousvähennyksen 
määrän eli 3 500 euroa, mikäli 
hän ostaa yritykseltä korotet
tuun vähennykseen oikeutta
via palveluita vuoden aikana 
vähintään 6 000 eurolla.

Vinkkejä kotitalousvähennyksen 
tekemiseen 

Muiden kuin korotetun vähen
nyksen piiriin kuuluvien 

 töiden perusteella laskettua 
vähennystä voi sisältyä vuosit
taiseen vähennykseen enin
tään 2 250 euroa.

Puolisoille vähennys myön
netään siten, kuin he ovat itse 
sitä pyytäneet. Jos esimerkiksi 
3 500 euron raja ei ylity, vä
hennys kannattaa pyytää vain 
toiselle puolisolle. Näin 100 
euron omavastuu tulee vähen
netyksi vain kertaalleen.

Jos vähennystä vaatineen 
puolison verot eivät riitä vä
hennyksen tekemiseen, tai jos 
vähennys ylittää säädetyn 
enimmäismäärän, Verohallin
to vähentää vähentämättä jää
neen määrän toisen puolison 
veroista automaattisesti.

Hae kotitalousvähennys  
etukäteen verokortille tai   
hae se veroilmoituksessa

Teetetyt työt ja maksetut työ
korvaukset tai palkat ja palkan 
sivukulut tulee ilmoittaa vero
tusta varten joko verkon kaut
ta Omaverossa tai postitse esi
merkiksi lomakkeella 14A.

Voit hakea kuluvan vuoden 
verokortin ennakonpidätys
prosentin alentamista kotita
lousvähennyksen perusteella. 
Tällöin kotitalousvähennyksen 
tiedot siirtyvät yleensä auto
maattisesti varsinaiselle vero
ilmoitukselle.

Esitäytetty veroilmoitus 
kannattaa aina tarkistaa ja 
vaatia kotitalousvähennystä, 
jos tiedot puuttuvat veroilmoi
tuksesta. Vähennys myönne
tään yleensä sinä vuonna, jona 
työkorvaus tai palkka ja palkan 
sivukulut on maksettu.

Mikael Kirkko-Jaakkola, pääekonomisti, 
Veronmaksajain Keskusliitto

Sissi aloitti johdon 
assistenttina

Olin onnellisesti eläk-
keellä, mutta myön-
nän, että joskus 

jouten olo tympi. Siksi olin jo 
hakeutunut mukaan Eläkkeen-
saajien toimintaan koti-
kaupungissani Helsingissä. 
Entisenä ay-aktiivina pidän 
järjestäytymistä tärkeänä 
myös eläkkeellä ollessa. Ehdin 
toimia vuoden verran EKL:n 
Helsingin piirin sihteerinä.

Viime aikoina julkisuudes-
sa on ollut paljonkin puhetta 
siitä, että eläkejärjestelmän 
kestävyyden kannalta pitäisi 
työuria saada jatkettua ja 
 eläkkeensaajien osaamista 
hyödynnettyä työelämässä.

Kun liitosta kysyttiin, tu-
letko meille töihin, niin asiaa 
ei tarvinnut pitkään miettiä. 
Olin heti valmis kantamaan 
korteni kekoon. Aloitin Eläk-
keensaajien Keskusliitossa 
johdon assistenttina 3.1.2022.

Tuntui mukavalta, että lii-
tossa tunnuttiin arvostettavan 
kokemustani. Olen työsken-
nellyt lähes 30 vuotta ay-liik-
keen palveluksessa ja työsken-
nellyt assistenttina sekä teh-
nyt myös järjestö-, koulutus- 
ja viestintäpuolenkin tehtäviä.

Aktiivisen järjestötoimin-
nan lisäksi olen tehnyt vapaa-
ehtoistyötä Käpyrinteen pal-
velutalossa. Siellä mieluisim-
pana toiminta-alueenani on 
ikäihmisten elämänkokemuk-
siin ja elettyyn elämään poh-
jautuva muistelutyö.

Päätämme yhdessä pal-
velutalon asukkaiden kanssa, 
mistä jutustelisimme seuraa-
valla tapaamisella. Sen jäl-
keen kaivelen historiaa ja et-
sin esimerkiksi Yle Areenasta 
filminpätkiä tai musiikkia 
inspiraatioksi muisteluhetkeen. 
Aiheina meillä voivat olla vaik-
ka ensimmäiset kouluvuodet, 
kotiseudun muuttuminen, 50-
luku – oikeastaan ihan mikä 
vain. Muistelu on tosi haus-
kaa ja suosittelen sitä toimin-
tamuodoksi myös jäsenyhdis-
tyksillemme.

Vapaa-aikaani vietän mah-
dollisimman paljon ulkona. 
Fillarointi lumettomaan 
 aikaan on liikkumismuotoni. 
Lukeminen, lyijylasityöt ja 
 kaikenlainen näprääminen 
kuuluvat myös harrastuksiini.

Liikuskelen merenrannoil-
la kirja ja kahvit mukanani. 
On ihanaa istua kalliolle ja 
katsella kaukaisuuteen, ottaa 
kirja ja siirtyä muihin ulottu-
vuuksiin. Intohimoni on jalka-
pallon seuraaminen, HJK:n 
kausikortti on ollut joululahja 
itselleni ja vuosikymmenet.

Odotan innolla kohtaa-
misia jäsenistömme kanssa!

Sissi Kähkönen, johdon assistentti,
Eläkkeensaajien Keskusliitto

Reilu kolmannes kansalaisista tietää  
suurin piirtein tulevan eläkkeensä määrän
Keva (entinen Kuntien eläkevakuutus) teetti selvityksen 
kansalaisten  eläketietoudesta. Sen perusteella kansalaisista
•  3 % tietää tarkasti oman tulevan eläkkeensä määrän ja 
•  32 % on siitä suurin piirtein tietoinen,
• 23 % alle 30-vuotiaista tietää osapuilleen 
 tulevan eläkkeensä määrän.

Mitä lähempänä eläkkeellä jääminen on, sitä paremmin tulevan 
eläkkeen suuruus on tiedossa. Eläkelaitoksen oma verkkopalvelu 
on paras tiedonlähde: 65 % tietää löytävänsä tietoa eläkkeensä 
suuruudesta oman työeläkelaitoksensa verkkopalvelusta.

 – Kun eläkkeellä jäämisen aika lähestyy, niin tietoa eläkkeen 
määrästä ja tarkasta eläkeiästä ryhdytään hakemaan. Positiivista 
on huomata, että työeläkelaitosten tarjoamat verkkopalvelut ovat 
saavuttaneet suuren suosion, toteaa Kevan toimitusjohtaja 
 Jaakko Kiander.

– Olemmekin parantaneet Omat eläketietosi -palvelun käy-
tettävyyttä sekä kehittäneet sinne uusia palveluita, jotta omien 
asioiden hoitaminen verkossa olisi entistäkin helpompaa. Eläk-
keelle jäämisen hetki on ainutkertainen ja haluamme, että Kevan 
osalta tämä eläkeprosessi on mahdollisimman sujuva ja nopea. 

Lähde: Keva

Kelasta tulevat puhelut voi nyt tunnistaa 
– numerot kannattaa tallentaa  
puhelimen muistiin
Kela soittaa asiakkailleen yleensä vain kahdesta eri numerosta 
(020 692 219 tai 020 634 1611), joten asiakas voi tunnistaa 
 Kelasta tulevat puhelut.

Kelan työntekijä voi soittaa asiakkaalle esimerkiksi silloin, jos 
hakemuksen käsittelyyn tarvitaan lisätietoja tai hakemuksesta 
puuttuu liite. Puheluun kannattaa vastata, sillä etuusasian 
 käsittely nopeutuu, kun Kela saa tarvittavat tiedot puhelimitse.

Jos asiakkaalla on etuusasioita vireillä, hänen kannattaa 
 tallentaa numerot puhelimensa muistiin. Myös ruotsin- ja 
 englanninkieliset puhelut tulevat yleensä näistä numeroista.

Kelasta soitetaan myös silloin, jos asiakas on varannut 
 puhelinajan tai jos asiakas on pyytänyt takaisinsoittoa puhelin-
palvelun ruuhkan takia.

Joissakin tilanteissa Kela voi soittaa asiakkaalle myös 
 muusta numerosta.

Liitteiden lähettäminen OmaKelassa 
uudistuu ja onnistuu nyt paremmin  
myös mobiililaitteilla
Kela on uudistanut toiminnon, jolla asiakas voi lähettää verkko-
hakemuksen liitteet OmaKelassa. Uudella sivulla verkkohake-
muksen liitteiden lähettäminen on helpompaa, ja se onnistuu 
paremmin myös mobiililaitteilla.

Uusi versio Lähetä liite -sivusta aukeaa nykyisen rinnalle. 
Asiakas voi vielä jonkin aikaa valita, kumpaa versiota käyttää. 
 Tavoitteena on, että uusi sivu korvaa vanhan sivun tämän 
 vuoden aikana.

Rikolliset urkkivat pankkitunnuksia 
huijausmainoksilla ja tekstiviesteillä 
Omakannan nimissä
Omakannan nimissä levitetään huijaustekstiviestejä ja valheelli-
sia verkkomainoksia. Niissä olevien linkkien väitetään johtavan 
Omakantaan. Näitä linkkejä klikkaamalla päätyy Omakannan 
 sijasta rikollisten ylläpitämälle verkkosivustolle.

Kyseessä on tietojenkalastelu, jonka tarkoituksena on varas-
taa henkilötietoja ja kirjautumistietoja, kuten pankkitunnus-
tietoja.

Omakanta-palveluun siirrytään turvallisesti kirjoittamalla se-
laimen osoiteriville kanta.fi. Osoiterivin vasemmassa reunassa 
näkyy pieni lukon kuva. Lukon kuva tarkoittaa suojattua sivua.

Kirjaudu Omakantaan -painike ohjaa julkishallinnon asiointi-
palveluiden yhteinen tunnistuspalveluun (https://tunnistautumi-
nen.suomi.fi/), jossa tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. Myös 
Suomi.fi-tunnistautumisen osoiterivillä on lukon kuva

Tietoturvasyistä arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnus-
ta, ei pidä koskaan lähettää sähköpostitse. Kanta-palvelut tai 
Kela ei koskaan kysy niitä sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Jos olet päätynyt epäilyttävälle sivustolle tai saanut kirjautu-
mista pyytävän tekstiviestin, toimi näin:

•  Älä vastaa viestiin tai syötä tietojasi vaadittuihin kenttiin.
•  Älä klikkaa viestissä olevia linkkejä.
•  Jos epäilet, että luottokorttitietosi tai pankkitunnuksesi 
 ovat joutuneet vääriin käsiin, ota yhteyttä pankkisi 
 asiakaspalveluun.

Eläkeläisten osuus velkajärjestelyä 
hakeneista kasvoi 2,4 
prosenttiyksikköä edellisvuodesta
Vuonna 2021 käräjäoikeuksiin jätettiin 3 812 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, 
mikä oli 59 kappaletta (1,5 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin.
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Aviopuolisot, yhteis-
vastuulliset kanssa-
velalliset sekä velalli-
nen ja takaaja voivat 
hakea velkajärjestelyä 
yhdessä. Vuonna 
2021 tehdyistä 
velkajärjestely-
hakemuksista

• 4,9 % oli avio-
 puolisoiden 
 yhteishakemuksia 
 (185 kpl)

• 0,3 prosenttia 
kanssavelallisten 
kanssa tehtyjä 

 yhteishakemuksia 
(12 kpl)

• 0,1 % takaajan 
kanssa tehtyjä 

 yhteishakemuksia 
(3 kpl)

• 94,8 % oli yksit-
täisten hakijoiden 
tekemiä (3 612 kpl)

• 50,0 % oli miesten 
jättämiä (1 905 kpl)

• 50,0 % oli naisten 
jättämiä (1 907 kpl) –24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75–
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Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset tammi–joulukuussa 2012–2021

Velkajärjestelyä hakeneet ikäryhmittäin 2020–2021

Velkajärjestelyä hakeneet 2021 perhetyypeittäin verrattuna koko aikuisväestöön 2020

Velkajärjestelyä 
hakeneista 
työllisiä oli
• 47,8 % 
 vuonna 2020
• 42,8 % 
 vuonna 2021

Velkajärjestelyä 
hakeneista 
eläkeläisiä oli
• 28,5 % 
 vuonna 2020
• 30,9 % 
 vuonna 2021

Velkajärjestelyä 
hakeneista 
työttömiä oli
• 14,9 % 
 vuonna 2020
• 17,4 % 
 vuonna 2021

Lue koko uutinen: bit.ly/velkajarjestelyt2021             Lähde: Tilastokeskus

Velkajärjestelyä hakeneet 2021 pääasiallisen toiminnan mukaan verrattuna 
koko aikuisväestöön 2020

Tarkempia tietoja vähennyksen tekemisestä:
www.veronmaksajat.fi/kotitalousvahennys 
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DigitalWells-ohjelma 
onnistui tukemaan 
nuorten ikäihmisten 
fyysistä aktiivisuutta
DigitalWellsohjelman 

kohderyhmänä olivat 
nuoret ikäihmiset eli 

60–75+vuotiaat. Heitä on 
Suomessa yli 1,5 miljoonaa. 
 Tavoitteena oli auttaa osallis
tujia kehittämään ja ylläpitä
mään arkiliikuntaa, joka olisi 
sen verran tehokasta, moni
puolista ja pitkäjänteistä, että 
sen vaikutus näkyisi tervey
dessä.

Koronarajoituksista huoli
matta osallistujien fyysinen 
aktiivisuus on ohjelman aika
na noussut tasaisesti. Vähän 
liikkuneet ovat erityisen hyvin 
onnistuneet nostamaan fyysi
sen aktiivisuuden tasoaan.

– Tarkastelussa on huomioi
tu ensimmäiset 12 kuukautta. 
Olemme vakuuttuneita, että 
 lisääntynyt fyysinen aktiivi
suus pysyy yllä pidemmälläkin 
aikavälillä, sillä tänä aikana 
osallistujien usko omiin kykyi
hin suoriutua liikunnasta on 
noussut. Minäpystyvyys on 
oleellista elintapamuutoksis
sa, sanoo DigitalWellsohjel
massa työskentelevä tutkija
tohtori Tuomas Kari.

– Tutkimustulostemme 
pohjalta uskomme, että sovel
luksen käytöllä on ollut kes
keinen rooli minäpystyvyyden 
nousun taustalla, Kari lisää.

DigitalWells-sovellus apuna 
arkiliikunnan lisäämisessä

Osallistujat saivat veloitukset
ta käyttöönsä älypuhelimeen 
asennettavan sovelluksen fyy
sisen aktiivisuutensa seuraa
miseksi. Sovellus mahdollisti 
myös aktiivisuustietojen siirtä
misen Omakannan Omatieto
varantoon. Noin 93 % osallis
tujista hyödynsi tätä mahdolli
suutta.

– DigitalWellsohjelma ja 
sovellus otettiin erittäin hyvin 
vastaan. Sovelluksen käyttö 
koettiin helpoksi. Käyttäjät ko
kivat sen tuoneen tukea ja mo
tivaatiota liikunnan ja fyysisen 
aktiivisuuden ylläpitämiseen 
ja lisäämiseen.

– Lisäksi sovelluksen käytön 
myötä on tullut harjoiteltua 
 digitaitoja. Teknologiat ja so
vellukset eivät yksistään muu
ta elintapoja, mutta ne voivat 
tukea muutosta, Kari huo
mauttaa.

Kannustavia terveisiä  
Tervakosken Eläkkeensaajilta

– Tervakosken Eläkkeensaajien 
ryhmä aloitti 28 henkilön voi
min DigitalWellsohjelmassa 
kesällä 2019. Ohjelma on akti
voinut ryhmäläisiä liikkumaan 

ja seuraamaan omia liikunta 
aktiviteettejään säännöllisesti. 
Mukana on edelleen 24 aktii
vista ryhmäläistä. Tänä aikana 
sovellus on kehittynyt ja se on 
erittäin käyttäjäystävällinen. 
Kannustan tutustumaan 
 DigitalWellsohjelmaan ja 
 hyödyntämään sovellusta 
oman liikunnan seurannassa 
ja tavoitteiden asettamisessa, 
kannustaa Eläkkeensaajien 
Keskusliiton Tervakosken 
 ryhmän vetäjä Ari Vanhala.

Tavoitteena toimintakyvyn ylläpito

Suurella osalla ohjelman osal
listujista tavoitteena ei ole 
 ollut kunnon kohottaminen, 
vaan oman fyysisen toiminta
kyvyn ylläpito pitkällä aika
välillä.

– Digital Wellsyhteisö 
muodostaa ryhmiä, jotka 

 jakavat kokemuksia ja tietoa 
järkevästä ja monipuolisesta 
liikunnasta. Liikuntaa ei tarvi
ta kovin paljoa, jotta aivot ja 
sydän voivat jo paremmin, sa
noo yleislääketieteen erikois
lääkäri Pehr Löv.

Jatkohanke suunnitteilla

DigitalWellsohjelman toteu
tuksesta vastasi IAMSRtutki
musinstituutti. Kolmevuoti
nen ohjelma alkoi 2019 ja päät
tyy helmikuussa 2022. Ohjel
massa on ollut mukana yli 800 
osallistujaa.

Ohjelmalle on suunnitteilla 
jatkohanke. Vapaaehtoiset 
osallistujat rekrytoidaan 
 yhteistyössä eläkeläisjärjestö
jen kanssa, mutta muutkin 
kuin kohderyhmään kuuluvat 
eläkeläisjärjestöjen jäsenet 
ovat tervetulleita.

Koronaviruksen 
karkotusloitsu
Terveytä tienooni,
maureuta mannertani
akka manteren
alainen,
mannun eukko
maan emäntä.

Älä visko vihojasi,
älä pura puhkujasi
kohti miestä meikäläistä,
sukuani suurenmoista,
ystävätäni ylen hyveä.

Päästä meidät pälkähästä,
koronan kiroista vapauta,
palauta elämä eloisa
toinen toistamme tavata,
yhdessä nauraa ja iloita!

Kalevalaisesta loitsuperinteestä 
luovasti muokaten:
Raimo Oivanpoika Reinikainen
Kulttuuri- ja matkavastaava,
Kajaanin Eläkkeensaajat

Yhteistyössä mm.: Kansaneläke-
laitos, Kuntoutumis- ja liikunta-
säätiö Peurunka, Eläkeliitto, 
Eläkkeensaajien Keskusliitto, 
Svenska Pensionärsförbundet, 
Ikäinstituutti, Folkhälsan, Wellmo 
ja tutkijaryhmiä korkeakouluista.
Lisätietoja www.digitalwells.fi

Militariamuseo
Juuri ava�u, näkemisen arvoinen helmi. Esillä 
on sota-ajan käsiaseita, puhdetöitä, pahkaesi-
neitä, vanhoja puhelimia, raskasta militaria-
kalustoa Mig-21:stä panssarivaunuun ja 
sokerina pohjalla 60–70 -luvun kyläkauppa. 
Museon omistaja Vesa Friman pitää esi�ely-
kierroksen museolla.

Miltä kuulostaisi yhteinen päivä Parkanossa, tutustuen 
metsämuseon mielenkiintoisiin koneisiin ja lai�eisiin? Tai uuteen 
militariamuseoon, jossa on mitä erikoisempia sota-ajan kalustoa ja 
kyläkauppa? Käenkosken kauniissa maisemissa herku�elet 
buffetpöydän an�mista. Kokoa teidän seurueelle unohtumaton 
päivä seuraavista vaihtoehdoista:

Parkanon metsämuseo

Yhteys�edot
Yleismies Kuronen | 044 550 3858
kuronenjoni@gmail.com 

Buffetruokailu 
Käenkoskella
Voi�e varata buffetruokailun kauniissa 
Käenkosken maisemissa. Suunnitellaan 
teille sopiva buffetruokailu.

Virkistyspäivä Parkanossa

Lisämaksusta esim. voileipiä tai lohikei�oa. 
Metsämuseon esi�ely ja tarjo�avat ovat 
vara�avissa 1.6.–31.8.22.

Hinta: 12 €/hlö 
ryhmän koko min. 20 hlöä

Hinta: 20 €/hlö
ryhmän koko min. 20 hlöä

Militariamuseon esi�ely ja tarjo�avat 
ovat vara�avissa 1.4.22 alkaen.

Hinta sisältää Militariamuseon esi�elykierroksen ja 
pullakahvit. Lisämaksusta esim. voileipiä tai 
lohikei�oa. 

Ruokailu alkaen 
22,90 €/hlö

Ryhmän koko 
min. 20 hlöä

esi�elee metsätöiden historiaa 1860-luvun sahateollisuuden noususta 
aina 1960-luvun koneellistumiseen. Metsämuseon alueella on näy�e-
lyhalli, savo�akämppä, sauna, hevostalli ja metsätyökoneita. Museon 
läheisyydestä löytyvät myös upea Messukallio, uimaranta, laavuja ja 
nuo�opaikkoja sekä vaellusrei� Käpykintukka (7 km) Käenkoskikes-
kukseen.
Metsämuseo avoinna 15.6.–14.8.22 ke–su klo 11–17, 
ryhmille avoinna sovitus�.
Lisä�etoja: www.parkano.fi/parkanon-metsamuseo/

Metsämuseon esi�elykierros ja pullakahvit. 

Kaikki Rajaniemen tuetut lomat ovat täysihoitolomia. Loman oma-
vastuu on 90 € / aikuinen. Alle 16-vuotiaat lapset lomailevat huol-
tajan seurassa maksutta. Omavastuuseen sisältyvät ruokailut, 
 majoitus kahden hengen huoneissa ja lomaohjelma. Lapsiperhe-
lomalle voivat hakea myös isovanhemmat lastenlastensa kanssa.

• Yhdessä enemmän 23.–28.5., hakuaika päättyy 22.2.
• Yhden vanhemman perheiden loma 6.–11.6., 
 hakuaika 1.–31.3.
• Sydänloma 13.–18.6., hakuaika päättyy 15.3.
• Lapsiperheloma 27.6.–2.7., hakuaika päättyy 29.3.
• Muistiloma 4.–9.7., hakuaika 1.–31.3.
• Sydänloma 8.–13.8., hakuaika 1.–31.3.
• Muistiloma 15.–20.8., hakuaika 1.–31.3.
• Sydänloma 5.–10.9., hakuaika 1.–31.3.

Hyvinvointilomat ry valitsee lomalaiset taloudellisin, 
terveydellisin ja sosiaalisin perustein.

Lisätiedot ja hakulomakkeet: 
Hyvinvointilomat ry
010 830 3400 
toimisto@hyvinvointilomat.fi

Hae tuetulle lomalle Rajaniemeen!

Kysy myös 
peruutuspaikkoja 
kevään lomille! 

Eläkkeensaajien kulttuuriteko -palkinto 
jaetaan Joensuussa EKL:n kulttuurikatselmuksen 

ja 60-vuotisjuhlien yhteydessä 15.–16.6.2022.

Palkinto jaetaan tunnustuksena ikäihmisten 
kulttuuritoiminnassa ansioituneelle liiton piirille, 
jäsenyhdistykselle tai sen jäsenelle. Erityisessä 

tapauksessa palkinto voidaan jakaa myös muulle 
ikäihmisten kulttuuritoiminnassa ansioituneelle 

henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle. 

Esityksiä palkinnonsaajasta voivat tehdä 
Eläkkeensaajien Keskusliiton jäsenyhdistykset tai 

piirijärjestöt. Nyt on aika tehdä esityksiä.

Eläkkeensaajien kulttuuriteko
- palkinnonsaaja haussa

Vapaamuotoiset kirjalliset esitykset perusteluineen 
tulee tehdä palkintolautakunnalle 30.4.2022 mennessä.

Esitykset voi toimittaa perille 
joko kirjeitse

Eläkkeensaajien Keskusliitto, 
PL 168, 00531 Helsinki

tai sähköpostilla 
petra.toivonen@ekl.fi

Lisätietoja saa 
palkintolautakunnan 

sihteeriltä Petra Toivoselta

p. 050 306 8816 tai 
petra.toivonen@ekl.fi

Kaikki eivät saa koronapassia parilla klikkauksella –

näin saat passin, jos verkko palvelun käyttö ei onnistu
Koronapassina toimii EU:n 
korona todistus, jonka saa Oma-
kannasta tai tarvittaessa paperi-
sena versiona terveydenhuollosta. 
Koronapassia voidaan edellyttää 
ravintoloiden lisäksi muun muas-
sa erilaisissa kulttuuririennoissa 
tai liikuntapaikoissa.

Koronapassin hankkimi
nen voi tuntua yksin
kertaiselta: Omakanta 

verkkopalveluun tunnistaudu
taan verkkopankkitunnuksilla 
tai mobiilivarmenteella. Sit
ten passi ladataan mobiili
laitteelle tai  tulostetaan.

Toimenpide muuttuu 
 mutkikkaammaksi, jos ei ole 
verkkopankki tunnuksia tai 
mobiililaitetta. Myös esimer
kiksi digitaitojen puute, 
 sairaus tai vamma voivat han
kaloittaa palvelun käyttöä.

Jos passia ei pysty hankkimaan itse 
verkkopalvelusta, sen saa  
omasta terveyskeskuksesta

– Jos Omakantaverkkopalve
lun käyttö ei syystä tai toisesta 
onnistu,  passia ei saa meiltä 
Kelasta. Asia tulee selvittää 
omassa kotikunnassa, painot
taa Kelan Kantapalvelujen 
 liiketoiminnan asiantunti
jan Mari Holmroos.

– Joissakin kunnissa pitää 
soittaa etukäteen ja joissakin 

pitää mennä käymään paikan 
päällä rokotepisteellä.

Esteettömyyteen liittyvät ongelmat

Esimerkiksi osalla vammai
sista ihmisistä ei ole verkko
pankkitunnuksia, joten he 
 eivät voi tulostaa passia itse. 
Kehitysvammaisten tukiliiton 
vammaispalveluiden asiantun
tijan Anne Saarisen mukaan 
passien saamisessa terveys
keskuksista on ollut ongelmia.

Myös yhdenvertaisuusval
tuutettu Kristina Stenman 
on saanut asiasta yhteyden
ottoja. Hänen suosituksensa 
on, että terveyskeskusten tulisi 
tulostaa vammaisen henkilön 
koronatodistus ilman ajanva
rausta. Todistus tulisi lähettää 
pyydettäessä myös postitse 
 ilman lisämaksua.

Ei pankkitunnuksia tai 
mobiilivarmennetta

– Tiedossamme on, että kaikil
la ei ole verkkopankkitunnuk
sia tai mahdollisuutta käyttää 
mobiilivarmennetta, joka on 
toinen tunnistautumiskeino 
Omakantaan ja muihin säh
köisiin palveluihin, Kelan Mari 
Holm roos huomauttaa.

Esimerkiksi kaikilla ikäih
misillä, alle 18vuotiailla nuo
rilla tai vammaisilla henkilöil
lä ei välttämättä ole verkko

pankkitunnuksia. Lisäksi hen
kilöiden, joilla ei ole virallista 
henkilöllisyystodistusta, on 
vaikeaa saada verkkopankki
tunnuksia tai mobiilivarmen
netta.

Mobiilivarmenne on 
matkapuhelimen SIM-kortissa 
sijaitseva henkilötunniste

Saadakseen mobiilivarmen
teen ihmisen
• tulee olla yli 13vuotias ja
• hänen henkilöllisyytensä 

pitää pystyä 
varmentamaan, lisäksi

• henkilöllä pitää olla 
suomalainen 
henkilötunnus.

Varmenne on teleoperaattorei
den tarjoama, useimmiten 
maksullinen  lisäpalvelu. Sitä 
ei voi saada prepaidliittymään.

Toisen puolesta asiointi

Lapsensa puolesta asioineita 
huoltajia on ollut paljon. Myös 
aikuinen voi valtuuttaa toisen 
täysiikäisen henkilön käyttä
mään palvelua. Valtuutuksen 
tekemisessä on ollut hanka
luutena se, että myös Digi ja 
väestötietoviraston ylläpitämä 
Valtuudet.fipalvelu vaatii säh
köistä tunnistautumista.

– Digi ja väestötietovirasto 
selvittää parhaillaan, miten 

valtuutuksen pystyisi anta
maan muullakin tavalla kuin 
sähköisesti tunnistautumalla. 
Tiedossamme on, että tämä 
muutos ei tule toteutumaan 
niin nopeasti, että se lähiaikoi
na parantaisi koronatodistus
ten saatavuutta niille, jotka 
 eivät pysty Omakantaa itse 
käyttämään.

Tulostusmahdollisuudet ovat 
avainasemassa

– Kuntien tulostusmahdolli
suuksien parantaminen on 
avainasemassa, että kaikkien 
tarvitsijoiden on mahdollista 
saada todistukset, Kelan Mari 
Holmroos arvioi.

Lähde: Yle 7.12.2021
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Eläkkeisiin ja etuuksiin 
tulee muutoksia vuonna 2022
Uusi vuosi tuo muutoksia eläkkeisiin ja 
muihin etuuksiin. Muutokset on hyvä 
ottaa huomioon heti vuoden alusta. 
Kerromme tässä jutussa joistakin 
muutoksista.

Ensi vuonna eläkeiän saavuttavat 
vuonna 1958 syntyneet. Näin he voivat jäädä 
vanhuuseläkkeelle 64 vuoden iässä. Osittaista 
varhennettua vanhuuseläkettä voi hakea 
aikaisintaan, kun on täyttänyt 61 vuotta.

Perhe-eläkkeet uudistuvat
Vuoden alusta oikeus leskeneläkkeeseen on 
määräaikainen. Uusi leskeneläke on voimassa 
10 vuotta. Uusi leskeneläke koskee henkilöitä, 
jotka ovat syntyneet vuonna 1975 ja sen jälkeen. 
Leskeneläkettä maksetaan siihen asti, kunnes 
puolison kuolemasta on kulunut 10 vuotta. 
Jos leskellä on pieniä lapsia, leskeneläkettä 
maksetaan, kunnes nuorin lapseneläkkeeseen 
oikeutetuista lapsista täyttää 18 vuotta.

Muutos ei koske jo maksettavia leskeneläkkeitä. 
Jos sinulle on maksettu jo aiemmin 
leskeneläkettä, uudistus ei koske tätä eläkettä.

Uudistus parantaa avoparien, lapsien ja 
lapsiperheiden asemaa. Nyt myös 
yhdessä  asuneilla avopuolisoilla 
on oikeus leskeneläkkeeseen, 
jos heillä on yhteinen alaikäinen lapsi. 
Leskeneläke ei enää edellytä siis avioliittoa. 

Avopuolisona olleille leskille tulee oikeus 
leskeneläkkeeseen, jos puoliso on kuollut 
1.1.2022 tai sen jälkeen. Puolisoiden 
on pitänyt asua yhdessä vähintään 5 vuotta 
yhtäjaksoisesti. Myös heidän alaikäisen 
lapsensa on pitänyt asua yhdessä kuolleen 
vanhemman ja lesken kanssa.

Myös lapsille maksettaviin perheeläkkeisiin, 
eli lapseneläkkeisiin, tulee muutoksia. 
Aiemmin työeläkelain mukaisen 
lapseneläkkeen maksaminen päättyi, 
kun lapsi täytti 18 vuotta. Nyt 1.1.2022 lähtien 
lapsille maksetaan eläkettä, 
kunnes he täyttävät 20 vuotta. 

Asiakasmaksut uudistuvat
Tämän vuoden alusta terveydenhuollon maksukattoon 
lasketaan mukaan muun muassa suun terveydenhuollon 
maksut ja tilapäisen kotisairaanhoidon maksut. 
Maksukattoa kerryttävät myös maksut, 
joihin on myönnetty toimeentulotukea. 

Maksukaton euromäärä on 692 euroa vuonna 2022. 
Kun maksukatto ylittyy, maksukattoon sisältyvät palvelut 
ovat asiakkaalle pääsääntöisesti maksuttomia 
kalenterivuoden loppuun saakka. Jatkossa myös 
asiakasmaksujen laskuissa täytyy näkyä, 
jos maksu kerryttää maksukattoa. 
Muista myös itse seurata maksukaton kertymistä.

Etuuksista ja muista asioista saa lisätietoja Kelasta ja 
omasta työeläkeyhtiöstä. Lisätietoja saa myös liiton 
sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta Eero Kiviseltä 
(eero.kivinen@ekl.fi).

ELÄKKEISIIN JA ASUMISTUKEEN KOROTUKSET

• Täysimääräinen kansaneläke on yksin asuvalle 679,50 e/kk ja 
parisuhteessa elävälle 606,65 e/kk (vuonna 2021 
kansaneläkkeet olivat 665,29 e/kk ja 593,97 e/kk).

• Takuueläkkeen täysi määrä ja täysimääräinen eläketuki ovat 
855,48 e/kk (837,59 e/kk vuonna 2021).

• Lesken alkueläke on 335,76 e/kk ja jatkoeläkkeen perusmäärä 
105,17 e/kk. Lapseneläkkeen perusmäärä on 61,78 e/kk.

• Eläkeläisen saama lapsikorotus alle 16vuotiaasta huollettavasta 
lapsesta on 22,71 e/kk.

• Rintamalisän määrä on 128,13 e/kk ja ylimääräisen rintamalisän 
määrä on yksin asuvalle 263,64 e/kk ja parisuhteessa elävälle 
230,86 e/kk.

• Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavien 
asumismenojen enimmäismäärät suurenevat 2,1 %.

Perhe-eläkkeet uudistuvat vuonna 2022
Eläkkeisiin tulee pieniä korotuksia
Asiakasmaksuihin tulee uudistuksia

Tervetuloa EKL:n 60-vuotisjuhlaan 
Joensuuhun 15.–16.6.2022

Torstaina 16.6. tapaamme klo 10 
Kauppatorilla
Toritapahtumassa lava on vapaa! Tule esittämään 
omat onnittelusi 60-vuotiaalle liitolle. Kerro mieleen 
painunut muisto EKL-matkan varrelta, laula lurauta 
onnittelulaulu, loihe lausumahan runo tai pistä vaikka 
tanssiksi. Yksin, kaksin tai isommalla porukalla. Tälle 
estradille ovat tervetulleita myös ne vähemmän hiotut 
ja harjoittelemattomammat ohjelmanumerot. 
Tarjolla on sielunravinnon lisäksi ruumiinravintoa 
joukkomuonituksen hengessä.

klo 12.30 iloinen juhlakulkue lähtee kauppatorilta 
kohti Joensuu Areenaa
klo 14 juhlatilaisuus Joensuu Areenalla

Ohjelmassa juhlapuhe, tervehdyksiä, esityksiä, 
Ykspihlajan Kino-orkesteri viihdyttää ja tanssittaa. 

Keskiviikkona 15.6. klo 12–16 
Joensuu Areenalla
Jälleennäkemisen riemua! Tule 
tapaamaan tuttuja ja vaihtamaan 
kuulumisia iloisissa tunnelmissa. Tutustu 
liiton yhteistyökumppaneihin ja osallistu 
muhkeaan ohjelmatarjontaan. 
Kulttuurikatselmus kokoaa yhteen 
esittävän taiteen harrastajia eri puolilta 
maata.
EKL:n Pohjois-Karjalan piiri täyttää ensi 
vuonna 50 vuotta ja järjestää oman 
vastaanottonsa liiton juhlapäivien 
yhteyteen.
Juhlaillalliset ja illanviettoa hotelleissa.

Päivien ohjelma täydentyy ja tarkentuu jatkuvasti. 
Seuraa ilmoittelua ja lue lisää: www.ekl.fi/jasenille/ekl-60-vuotta

Haluatko esiintymään 
liiton 60-vuotisjuhlille?
Esiintyjähaku on nyt auki 
– hae 28.2.2022 mennessä!
Liiton 60-vuotisjuhlan yhteydessä 
15.6.2022 järjestetään esittävän taiteen 
kulttuurikatselmus Joensuu Areenalla.

Toivomme mukaan iloisia, koskettavia, 
hauskoja, liikuttavia, jännittäviä, 
vauhdikkaita ja mitä erilaisempia esityksiä 
ympäri Suomen. Osallistua voivat EKL:n 
jäsenet ja eläkkeensaajayhdistysten 
esiintyvät ryhmät.

Lajeina katselmuksessa ovat tanssi, 
musiikki ja näyttämötaiteet (lukuun 
ottamatta varsinaisia pitkiä tai lavasteita 
vaativia teatteriesityksiä). Mahdollisista 
säestyksistä ja esiintymisrekvisiitasta 
esiintyjät huolehtivat itse. Esitysten 
maksimikesto on 8 minuuttia.

Esiintyjähaku päättyy 28.2.2022, jonka 
jälkeen katselmukseen valitaan 12–15 
esitystä. Esiintyjävalinnassa kiinnitetään 
erityistä huomiota katselmuksen 
monipuolisuuteen ja esitysten alueelliseen 
kattavuuteen.

Katselmuksesta valitaan kaksi esitystä 
seuraavan päivän pääjuhlaan.

Hakulomakkeita löytyy kotisivuiltamme: 
www.ekl.fi/jasenille/ekl-60-vuotta

Lisätietoja: Marja Raitoharju 
p. 040 450 6565 tai marja.raitoharju@ekl.fi

Majoitusvaihtoehdot

Original Sokos Hotel Kimmel, Joensuu 
www.sokoshotels.fi/fi/joensuu/sokos-hotel-kimmel

Jättiuudistuksen kokenut keskustahotelli ja tapahtumatalo Pielisjoen kupeessa. 
237 huonetta viihtyisistä ja valoisista standard-huoneista tilaviin parvekkeellisiin 
kattosviitteihin. Spa-tyyppinen saunaosasto ja uusi ravintola Bistro Heili. 
Aamiaistilan ikkunat avautuvat joelle. Keskustan palvelut sillan ylityksen päässä.

Hinnat: 124 euroa/1 h huone/vrk, 134 euroa/ 2 h huone/vrk. 
Lisävuodemahdollisuus

Original Sokos Hotel Vaakuna, Joensuu 
www.sokoshotels.fi/fi/joensuu/sokos-hotel-vaakuna

Täyden palvelun hotelli kaupungin sydämessä. 144 viihtyisää huonetta 
standard-huoneista saunalliseen superior-huoneeseen. Samassa korttelissa on 
ruokaravintoloita, viihtyisä kahvila ja illan jatkopaikka Bepop. Lämminsävyinen 
aamiaistila uudistettu 2021. Saunaosastolla rentouttavat höyrysaunat & poreamme.

Hinnat: 118 euroa/1 h huone/vrk, 128 euroa/2 h huone/vrk. 
Lisävuodemahdollisuus.

Break Sokos Hotel Koli, Lieksa 
www.sokoshotels.fi/fi/koli

Keskellä kuvankaunista kansallispuistoa, parhaimpien näköalapaikkojen 
tuntumassa. Kaikki hotellin 82 viihtyisää ja valoisaa huonetta uudistettiin 2018. 
Maisemaravintolasta ja aamiaistilasta avautuu näkymä laakealle Pieliselle. 
Saman katon alla on uniikki hemmottelu- ja maisemakylpylä. Kylpylän vieressä 
palvelee laadukas elämyshoitola Edea.

Hinnat: 140 euroa/1 h huone/ vrk, 145 euroa/ 2 h huone/vrk. 
Lisävuodemahdollisuus.

Break Sokos Hotel Bomba, Nurmes 
www.sokoshotels.fi/fi/nurmes

Pielisen rannassa sijaitseva uudestisyntynyt kylpylähotelli, jossa 61 huonetta. 
Osasta huoneita avautuu näkymä Pieliselle ja osasta rauhoittavaan 
metsämaisemaan. Aamiainen on katettu intiimin italialaistyylisen Trattoria 
Pieliseen. Kylpylän mystiset saunat, elämyssuihkut, ulkopaljut upealla terassilla 
ja rauhoittava allasosasto tarjoavat kokonaisvaltaisen elämyksen.

Hinnat: 127 euroa/ 1 h huone/vrk, 132 euroa/ 2 h huone/vrk. 
Lisävuodemahdollisuus.

Osallistumismaksut

Aikaisen varaajan etu. Varaukset, jotka tehdään ennen 18.3.2022:

72 euroa Kahden päivän paketti (sis. Areenan ohjelman ke ja  
  to, juhlaillallisen 15.6. ja keittomuonituksen 16.6.)

70 euroa Juhlapaketti (sis. juhlaillallisen 15.6., 
  keittomuonituksen ja Areenan juhlaohjelman 16.6.)

50 euroa Juhlaillallinen

Pöytiin tarjoiltava, Pohjois-Karjala -teemaa noudattava, kolmen 
ruokalajin juhlaillallinen on sama kaikissa hotelleissa. Se sisältää:

1. Metsäsienikeittoa ja yrttiöljyä 
2. Karjalanpaistia, perunasosetta ja puolukkahilloa 
3. Mustikkakukkoa ja vaniljakastiketta

10 euroa Keskiviikkopaketti (sis. Areenan ohjelman 15.6.) 
20 euroa Torstaipaketti (sis. Areenan ohjelman ja 
  keittomuonituksen 16.6.)

Hinnat 18.3.2022 jälkeen tehtäviin varauksiin:

78 euroa Kahden päivän paketti 
75 euroa  Juhlapaketti 
55 euroa  Juhlaillallinen 
10 euroa  Keskiviikkopaketti 
20 euroa Torstaipaketti

Ennakkovaraukset: Satu Välimaa 
p. 045 1104122 tai 09 6126 8428, satu.valimaa@ekl.fi

Majoitusten varaus
Majoitusvaraukset kannattaa tehdä mahdollisimman pian, jotta 
saisitte yhdistyksellenne tarvittavan huonemäärän haluamastanne 
hotellista.

Ryhmävaraukset: puh. 020 1234 660, 
sähköposti: sales.karelia@sokoshotels.fi

Yksittäisten henkilöiden huonevaraukset kyseisen hotellin 
kotisivujen kautta.

Varaustunnus: BEKL2022
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TEEMA: MATKAILU & ELÄMYKSET

Inkeri on kiehtova matkailu- ja 
kulttuurikohde. Inkerinmaa on 
 kuitenkin hävitetty niin perusteel-
lisesti, että ilman matkaopasta 
kulkija näkee lähinnä oudonnimi-
siä kyliä, pusikkoja ja kaukasian-
jättiputken valtaamia peltoja.

Sodalta säilyneet inkeri
läiskylät ovat jääneet yhä 
kiihtyvällä vauhdilla le

viävän Pietarin jyräämiksi. 
Myös luonto on kokenut suu
ria myllerryksiä. Soraharjut on 
tasoitettu rakennusaineiksi. 
Metsää on kaadettu Nord 
Streamin maakaasuputken ja 
moottoriteiden alta. Pietarilai
set rakentavat maaseudun rau
haan loistohuviloitaan ja kesä
mökkikyliään. Onneksi siellä 
täällä on säilynyt vanhoja maa
merkkejä. 

Löytöretki Inkerinmaalle on 
kuin Afrikan tähteä pelaisi. 
Välillä kääntää tyhjän peli
merkin, mutta joskus löytää 
myös timantin.

Mistä puhumme ja  
minne matkustamme,  
kun kohteenamme on Inkeri?

Totuus on, ettei nykyiseltä 
 Euroopan kartalta Inkeriä löy
dy. Kartalta Inkeriä ei ole löyty
nyt kolmeensataan vuoteen. 
Ajatteluamme ohjaa Juuso 
Mustosen liki 90 vuotta sitten 
piirtämä kartta Inkerin evan
kelisluterilaisista seurakunnis
ta. Se luo mielikuvan, että In
keri olisi hallinnollinen alue. 
Mutta Inkeri on muuta kuin 
luterilaiset seurakunnat.

Inkeri eli Inkerinmaa on noin 
15 000 m² suuruinen, Luoteis- 
Venäjällä sijaitseva historiallinen 
alue. Se kuuluu nykyisin Pietarin 
kaupunkiin ja sitä ympäröivään 
 Leningradin alueeseen. Inkeri ei 
ole ollut koskaan itsenäinen valtio, 
eikä edes itsehallintoalue.

Alue ulottuu pohjoisessa Raja-
jokeen, lännessä Narvajokeen ja 
Laukaanjokeen sekä idässä Laatok-
kaan ja Lavajokeen.

Pietaria ympäröivä maakunta, jota 
Inkeriksi kutsumme:
• 1617: liitettiin Stolbovan rauhas-

sa Ruotsin kuningaskuntaan. 
Kustaa II Adolfin käskystä siitä 
ryhdyttiin rakentamaan luteri-
laista puskuria Bysanttia vas-
taan. Inkeri oli maakunnan nimi 
vain vajaan sadan vuoden ajan.

• 1703: Venäjä valloitti Inkerin-
maan takaisin Suuressa Pohjan 
sodassa. Pietari I nimesi sen 
 Inkerinmaan kuvernementiksi.

• 1710: maakunnan nimi muutet-
tiin Pietarin kuvernementiksi.

• 1924: vallankumouksen jälkeen 
Pietarin kuvernementista tuli 
 Leningradin alue.

Inkeri houkutti suomalaisia 
muuttajia

Inkerin suomalaisväestö muo
dostui kuningas Kustaa II 
Adolfin luterilaistamispolitii
kan takia. Hän halusi asuttaa 
sodissa tyhjentyneet kylät val
miiksi luterilaisella väestöllä. 
Houkuttelujen jälkeen haluk
kaita muuttajia löytyi rajan ta
kaa Suomen puolelta etenkin 
Savosta ja Karjalakannakselta, 
Äyräpään kihlakunnasta. 
 Toisin kuin presidentti Mauno 
Koivisto paluumuuton käyn
nistäneessä lausunnossaan 
10.4.1990 sanoi, inkeriläisiä ei 
suinkaan pakotettu Inkeriin. 
Suomesta virtasi väkeä rajan 
taakse aivan vapaaehtoisesti. 
Karjalankannaksen kunnan
isännät olivat sitä mieltä, että 
turhankin vuolaasti. Lähtijöitä 
jouduttiin jopa toppuuttele
maan, etteivät pitäjät olisi tyh
jentyneet nuorista, työkuntoi
sista miehistä. Muhevammat 

pellot houkuttelivat, ja moni 
nuori mies lähti Inkeriin sota
väkeä pakoon.

1600luvun lopussa Inkerin 
väestöstä suomalaisia oli 75 % 
eli noin 45 000. Inkerinmaa ei 
ole koskaan ollut yksinomaan 
suomalaisten asuttama alue, 
vaan kirjava etninen tilkkutäk
ki, jossa suomalaiskylien vie
ressä on ollut vatjalaisten, in
kerikkojen, venäläisten, viro
laisten ja saksalaisten kyliä. 
Keskinäiset ryhmärajat olivat 
tiukat. Vaikka talot olivat 

Idän ja lännen rajamaa

Pietarin ympäristössä riittää 
mielenkiintoista Inkerin histo
riaan liittyvää nähtävää. Inkeri 
on toiminut monien Suomen 
historiaan liittyneiden rajan
käyntien näyttämönä. Varttu
neemmalle sukupolvelle kou
lun historiantunneilla tanka
tut Suomen itärajan muutos
ten vuosiluvut painuivat sel
käytimeen. 

Inkerin matkaaja voi tehdä 
todellisen rajakatselmuksen. 
Muistopaasia ei löydy. Stolbo
vaan venäläiset aktivistit pys
tyttivät kymmenisen vuotta 
sitten muistoristin, mutta se 
kaadettiin nurin varsin no
peasti.

• Pähkinäsaaren rauhan 1323 raja-
pyykki sijaitsee Terijoelta Lem-
paalaan kulkevan betonitien var-
rella. Pähkinäsaaren linnoitus 
Laatokan ja Nevajoen suistossa 
on kokemus.

• Täyssinän rauha solmittiin vuon-
na 1595 Narvajoen rantamilla.

• Stolbovan rauha solmittiin 
vuonna 1617 Laatokan rannan 
tuntumassa.

Rajajoki oli Suomen ja Venäjän 
välisenä rajana vuosisatojen 
ajan – Pähkinäsaaren rauhasta 
1323 vuoteen 1939 saakka. 
 Mielenkiintoista on, että Suo
men ja maailman suurimpiin 
valtioihin kuuluvan Venäjän 
rajaksi ei tarvittu mahtavaa 
virtaa, vain pahainen puro 
 riitti.

Rajajoki toimi kulttuurien, 
kielten ja uskontojen jakolinja
na. Viipurista tullessa Raja
joelle on helppo löytää ja 
 pysähtyä hämmästelemään, 
kuinka lähellä Pietaria Suo
men raja todellakin oli. Kau
punki on nyt venynyt jo lähes 
Rajajoelle saakka.

Valtakuntien raja kulki  
keskellä rautatiesiltaa

Juna kulkea puksutti Suomes
ta Valkeasaareen jo 1800lu
vun lopulla, kun Riihimäki 
Pietari rata otettiin käyttöön 
keisari Aleksanterin II nimi
päivänä 11.9.1870. Junaliiken
ne oli 1900luvun alussa vil
kasta. Matkustajajunia kulki 
talvisin 40 vuoroa päivässä ja 
kesäkuukausina 60.

Vallankumouksen jälkeen 
venäläiset maalasivat sillan 
kaiteet punaisiksi, mutta suo
malaiset sutivat iltahämärissä 
oman puolensa palkit valkoi

siksi. Rajapitäjänä Valkeasaa
rella on ollut merkittävä rooli 
muussakin Suomen sotahisto
riassa. Mainila lienee Inkerin 
kuuluisin kylä. Rajalla sattu
neen lavastetun välikohtauk
sen seurauksena syttyi talvi
sota.

Työläiskylästä  
unelmien  huvila-alueeksi

Myös läheinen Siestarjoki on 
osa vallankumoushistoriaa. 
Epäonnistuneen vallankumous
yrityksen jälkeen heinäkuussa 
1917 Lenin piileskeli Siestar
joen asetehtaan työläisen 
 Nikolai Jemeljanovin  vajan 
vintillä, josta siirtyi Rosliva
järven syrjäiselle niitylle hei
nämajaan. Nyt heinäsuovan 
paikka on aidattu ja museoitu. 

Rautatien valmistumisen 
jälkeen entisestä Siestarjoen 
työläiskylästä tuli unelmien 
huvilaalue. Hiekkarannan 
ohella maalauksellinen luonto 
ja puhdas meriilmasto kieh
toivat. Suomen rajan läheisyys 
antoi seudulle vielä pikantin 
lisämausteen. Siestarjoki oli 
pietarilaisille Siestarjoen 
 Riviera ja pala Suomea. 

Rautatien ja Viipurin valta
tien tuntumassa sijaitseva 
 Levasovan uhrilehto on tärkeä 
inkeriläisten kärsimyshisto
riaan liittyvä paikka. Se on 
kymmenien tuhansien Stali
nin vainoissa teloitettujen 
 vainouhrien joukkohauta. 
Suomalaisia Levasovaan on 
haudattu lähes 14 000. Vuosit
tain 30.10., poliittisten vaino
uhrien päivänä, Pietarin kau
punki  järjestää Levasovassa 
muisto tilaisuuden.

Inkerinmaa
– maa, jota ei ole, mutta joka kuitenkin on

 näköetäisyydellä toisistaan, 
kulttuurista sekoittumista ei 
tapahtunut. Puoliso valittiin 
vain omien joukosta. Suhtau
tumista kuvaa hauska sanan
parsi:

”Ei piä mennä venäläiseel, 
tulloo verenrikko jos sattuu 
lapsi syntymää, niin syntyy 
 inkerikko.”

Vuonna 1920, ennen inkeri
läisten hajaannuksen alkua, 
Leningradin alueen asukkaista 
suomalaisia oli 11,5 %, virolai
sia 5,5 % ja inkerikkoja 1,2 %.

Luonto yllättää

Inkeri kuvataan alavana lakeu
tena, jossa kypsyvä vilja lai
nehtii. Viljapeltoja symboloi 
myös Inkerin lipun keltainen 
väri. Maanviljelys olikin inke
rinsuomalaisten pääelinkeino. 

Inkerinmaa ei ole pelkkää 
tasaista lakeutta. PohjoisInke
rissä on laaksoja ja kukkuloita. 
Maisemat ovat kuin suoraan 
Maammelaulusta. Toksovassa 
on jopa kansainväliset mitat 
täyttävä talviurheilukeskus, 
hyppyrimäki ja laskettelu
rinteet. Suomenlahden ranta
pitäjät ovat merentuoksuisia.

Viitisenkymmentä kilomet
riä Pietarista etelään Liissiläs
sä, lähellä Sablinan kaupun
kia, sijaitsee 220 hehtaarin 
suuruinen Sablinan luonnon
muistomerkki, johon kuuluvat 
mm. Tusinajoen ja Sablinkan 
vesiputoukset sekä kalkkiki
ven louhinnan tuloksena syn
tynyt keinotekoinen luolasto.

Lumoavia maisemia on 
myös Siiverskassa, jossa Ortes
joki mutkittelee mahtavissa 
kanjoneissa. Sielläkin on suo
jeltu luonnonmuistomerkki, 
noin neljä miljoonaa vuotta 
sitten olleen devonikauden 
 kalafossiileja sisältävä kallio
muodostelma. Siiverska on 
 aina ollut pietarilaisten suosi
maa virkistysaluetta. Keisarin
aikoina siellä oli aristokraat
tien mahtavia kartanoita. 
 Kesäisin myös inkeriläiset 

vuokrasivat huoneita pietari
laisille datsniekoille – kesä
vieraille.

Kylämaisema poikkesi 
suomalaisesta

Puolitoistakerroksiset hirsi
talot seisoivat vieri vieressä 
pitkän kyläraitin varrella pääty 
kylänraitille päin. Mielikuvien 
Inkerikuva on nokinen ja 
savu saunantuoksuinen. Se on 
rakentunut pitkälti 1900luvun 
alussa kansatieteilijöiden otta
mien valokuvien perusteella. 
Vuonna 1911 valokuvaus
matkalla olleen Samuli 
 Paulaharjun kiinnostuksen 
kohteina oli jo tuolloin katoa
massa oleva rakennuskanta, 
erityisesti savupirtit. Uudem
piin rakennuksiin hän ei vähiä 
lasinegatiivejaan haaskannut.

Kyläkuvat ovat muuttuneet. 
Inkerin matkailija voi kokea 
melkoisen shokin Kelton 
 Väärämäessä eli Kudrovossa. 
Maaseudusta ja inkeriläisistä 
talonpoikaistaloista ei ole siel
lä jäljellä mitään. Väärämäessä 
yhdessä ainoassa korttelissa 
asuu 18 000 ihmistä. Se on 13 
prosenttia koko entisen Inke
rin suomalaisten määrästä 
 ennen hajaannuksen alkua.

Aivan Toksovan kirkon-
kylässä on hyppyrimäki, 
jonka huipulta avautuu 
upea näkymä Hepojärvelle. 
Kuva: Jussi Haponen

Mujan kylä Järvisaaressa oli tyypillinen inkeriläiskylä, jossa hirsirakenteiset talot olivat tiiviisti vierekkäin kyläraitin varrella. Kuvan ottanut Samuli Paulaharju oli tapansa 
 mukaan komentanut kylän asukkaat raitille ikuistettavaksi. Miehillä on yllään valkoiset esiliinat, joita inkeriläismiehet käyttivät paitsi työtä tehdessään, myös pyhäisin. 
Essumiehet ovat mielenkiintoinen kulttuurinen ilmiö, jota ei ole erityisemmin noteerattu. Kuva on vuodelta 1911. Kuva: Museovirasto

Ensimmäinen maininta Kaprion linnasta on vuodelta 1240. Puinen linna kuitenkin tu-
houtui. Nykyiset rakenteet ovat peräisi 1297 rakennetusta kivilinnasta. Kapriosta on 
käyty kiistaa monissa alueella käydyissä sodissa. Nykyisin linnassa toimii museo. 
Kuva Marja Karhula

Helena Miettisen 
ylläpitämiä 

Inkeri-tiedon kanavia:

Nouse Inkeri ry:n sivusto 
www.inkeri.fi

Facebook > Inkerin 
kulttuuri/Nouse Inkeri

YouTube > Inkeri-kanava

Helena Miettisen 
kirjoja mm.

Inkeriläiset. 
Maaton kansa. 

Tammi 1989

Liljan kuva kutsuu. 
Miettinen-Sava. 

Ateena 2001

Vieläkö kukkivat 
omenapuut. Inkerin 
kulttuuriseura 2010

Mooses Putro. 
Mestari auran kurjesta. 
Inkerin kulttuuriseura 

2015

Rajamailla. 
Reuna 2017

Inkeriläisten mailla. 
Miettinen-Kämäräinen. 

Reuna 2021

Inkeri on muistojen maa, 
mutta häivähdyksiä entisestä Inkeristä 

on maisemien, raunioiden ja ryteikköjen 
kätköissä ja hautausmaiden ruostuneissa 
risteissä. Hämmästyttävää on, että lähes 

90 vuotta sitten autioituneiden ja 
metsittyneiden kylien paikoilla kasvaa yhä 

sireeneitä ja marjapensaita muistoina 
entisistä ajoista. Omenapuut kukkivat 

umpimetsässäkin. Tämä komea 
omenapuuvanhus kukoisti vielä neljä vuotta 

sitten Kirjasalossa Pusanmäellä siellä, 
missä Inkerin lippu vihittiin Inkerin 
kansannousun aikana syksyllä 1919. 

Kuva: Helena Miettinen
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Kirkolta kirkolle

Inkerin entinen kylämaisema 
on lähestulkoon tuhoutunut. 
PohjoisInkerin rajapitäjät jy
rättiin maan tasalle jo ennen 
 talvisotaa. Etäämmällä Suo
men vanhasta rajasta on siellä 
täällä saattanut säilyä joitakin 
vanhoja inkeriläistaloja, mutta 
yhä useampi niistäkin odottaa 
purkutuomiota. Maata tarvi
taan sekä uusille lähiöille että 
pietarilaisten datšoille.

Neuvostoaikana uskonnol
lisia yhteisöjä vainottiin ja 
 kirkot suljettiin 1930luvulla. 
Kirkkorakennusten käyttö
tarkoitus muutettiin ja ne 
 toimivat viljamakasiineina, 

klubeina, elokuvateattereina 
tai varastoina. Pietarin Pyhän 
 Marian kirkossa toimi luon
nontieteellinen museo. Ven
joen kirkossa toimii edelleen
kin laboratorio.

Muutamat Inkerin kirkko
rakennukset selvisivät vainon 
vuosista ja sodista. Niitä kun
nostettiin 1990luvulla, kun 
Inkerin kirkko sai jälleen toi
mia perestroikan jälkeen.

Itsenäinen Inkerin kirkko 
rekisteröitiin vuonna 1992. 
 Nimestään huolimatta nykyi
nen Inkerin kirkko ei ole enti
sen Inkerin kirkon tavoin vain 
Inkerinmaalla toimiva kirkko. 
Se on Venäjän evankelisluteri
lainen kirkko, jonka toiminta 

kattaa koko maan Viipurista 
Siperian perukoille. Inkerin 
kirkko on Suomen evankelis
luterilaista kirkkoa vanhan
aikaisempi monessa suhtees
sa. Esimerkiksi naispappeja ei 
hyväksytä.

Inkerin nykyiset kirkkorakennukset
• Kunnostettuja kirkkorakennuksia 

on Toksovassa, Kupanitsassa, 
Skuoritsassa, Tyrössä ja 
 Pietarissa Pyhän Marian kirkko.

• Länsi-Inkerin Kosemkinassakin 
on vanha kirkkorakennus, mutta 
se sijaitsee rajavyöhykealueella, 
jonne tarvitaan erityinen kulku-
lupa.

• Uljain uusista kirkkorakennuk-
sista on Pietarin kupeessa sijait-
seva Kelton Pyhän Yrjön kirkko 
(1992).

• Inkerin kirkon pääpyhätössä, 
Pietarin Pyhän Marian kirkossa 
(1805) Suurella Tallikadulla, jär-
jestetään usein urkukonsertteja. 
Siellä on ainoat täysimittaiset 
urut Pietarissa.

Kirkkojen kunnostus ja ra
kennustöitä on tehty pitkälti 
suomalaisten ystävyysseura
kuntien tuella. Neljännes
vuosisata on tehnyt tehtävän
sä. Seurakuntalaisia on joka 
vuosi yhä vähemmän ja kirkot 
rapistuvat. Aina ruplat eivät 
riitä edes lämmitykseen.

Matkalle Inkeriin?

Pietarin matkalla on helppo 
tutustua Inkeriin ja sen histo
riaan. Välimatkat ovat lyhyitä 
ja päivässä ehtii tehdä pitkän 

Inkerikierroksen. Julkisillakin 
pääsee liikkumaan. Rautatie
verkosto on kattava. Syvem
mälle Inkerin historiaan pää
see kuitenkin opastetulla mat
kalla. Omatoimimatkailijalle 
vinkkejä matkakohteista löy
tyy Inkeriläisten mailla kirjas
ta, johon on merkitty koordi
naatit paikkojen löytymisen 
helpottamiseksi.

Korona-ajan puhdetyönä syntyi 
videotarinoita Inkeristä

Inkerinmaahan saa tukevaa 
tuntumaa myös YouTuben 
 Inkerikanavalle ladatuista 
 videotarinoista (28 kpl). 
Niitä on jokaisesta Inkerin 
seurakunnasta ja helpoim
min ne löytää tältä sivulta: 
www.inkeri.fi/videotarinat

Videotarinat syntyivät 
 koronaajan ajantappotyönä. 
Päätin tehdä videomuotoisen 
kuvatarinan jokaisesta Inkerin 
paikkakunnasta. Kuvittelin, 
 että työ sujuu näppärästi, kos
ka minulla oli vuosikymme
nien aikana kertynyt tietoa ja 
runsaasti valokuvamateriaalia.

Tehtävä yllätti. Osoittautui, 
että Inkerin pitäjistä ja arkises
ta elämästä olikin varsin niu
kasti tietoa tarjolla. Ihmisten 
muistelmia ja kirkkohistoriaa 
oli runsaammin. Jouduin 
 paikkaamaan aukkopaikkoja 
venäjänkielisistä lähteistä.

Videotarinat imaisivat mu
kaansa. Sen lisäksi, että venä
jän kielen ymmärtämiseni ko
heni, opin myös tuottamaan 
visuaalisia tarinoita.

HEITTÄYDY ELÄMYKSIIN TAMPERE-TALOSSA!

@TAMPERETALO 

Osta liput Tampere-talon lipunmyynnistä tai Lippu.fin  
myyntikanavista. Yhteystiedot: lipputoimisto@tampere-talo.fi, 
lippu.fi puh. 0600 900 900 (2 €/min+pvm)

TUTUSTU KULTTUURITARJONTAAN: TAMPERE-TALO.FI/OHJELMISTO

Kruunaa  
elämys 
majoituksella:

Suursuosion saanut ooppera säkenöi Tampere-talossa maaliskuussa 2022! 

Solisteina mm.
Tuuli Takala, Pamina
Tuomas Katajala, Tamino
Arttu Kataja, Papageno

Tampereen Oopperan ensi-ilta 2.3.2022 Lavastus Kati Lukka / Tinde Lappalainen
Pukusuunnittelu Tarja Simone / Elina Vättö
Valosuunnittelu Ville Syrjä

Musiikinjohto Risto Joost
Ohjaus Tuomas Parkkinen

Tampere Filharmonia
Tampereen Oopperan kuoro
Kuorokapellimestari Heikki Liimola

Esitykset 2.– 12.3.2022 (6 esitystä)

KYSY TARJOUSTA RYHMÄLLESI!
Ryhmämyynti puh. 03 243 4501 
(ma–pe 10–16) ryhmamyynti@tampere-talo.fi

Aloittaessani tiesin vain,  
että PowerPointilla voi tehdä 
videoita kotikonstein

Suunnittelin aluksi kuvaesi
tyksen ja kirjoitin tekstit kuva 
kuvalta. Tallentamisen jälkeen 
äänitin kuviin selostuksen sa
maisella PowerPointohjelmal
la. Lopuksi muunsin tiedoston 
videoesitysmuotoon.

Hankalinta oli ehkä puheen 
äänittäminen. Tietokoneessa 
oleva mikrofoni on erittäin 
herkkä kaikille taustaäänille. 
Ulkoista mikrofonia en onnis
tunut liittämään ohjelmaan. 
Nauhoittaessa ympäristön piti 
siis olla mahdollisimman ää
netön. Kaikki risahdukset ja 
rapinat kuuluvat. Myös ulkoa 
kantautuvat äänet: lintujen li
verrykset ja ambulanssit.

Haastavaa on myös, että 
 kuvatekstin puhumisen on 
 onnistuttava kerralla kuntoon 
periaatteella. Virheen sattues
sa puhetta ei voi keskeyttää ja 
kelata taaksepäin.

Kuvatarinat on otettu mu
kavasti vastaan ja palaute on 
ollut palkitsevaa. Se on vah
vistanut näkemystäni, että In
keritietoa kannattaa suunnata 
uusille yleisöille uusia kanavia 
käyttäen perinteisten kirjojen 
rinnalla. Laskin, että kuvatari
noita on katseltu yhteensä yli 
23 000 kertaa. Se on aika iso 
yleisö.

Helena Miettinen
Valtiotieteiden tohtori, tietokirjailija
Inkeriläisen pakolaisäidin tytär
Nouse Inkeri ry:n puheenjohtaja

Irtiotto korona-ajatuksista – 

Eläkkeensaajat sokkomatkalla
Järjestimme syyskuussa 2021 
 Eurajoen Eläkkeensaajille super-
suositun sokkomatkan. Halusim-
me antaa osallistujille uusia koke-
muksia ja uusia elämyksiä sekä 
irtiottoa arjesta.

Kaikilla oli jo kaksi 
korona rokotetta saatu
na, joten uskalsimme 

ryhtyä suunnittelemaan ret
keä. Taustatyö vaati paljon 
 netin selausta, välimatkojen ja 
aikataulujen selvittämistä 
Google Mapsin avulla, keskus
teluja kollegan kanssa ja koh
teisiin tutustumista ym.

Viimein kaikki kuviot olivat 
selvillä ja aikataulut hiottuina. 
Pääsimme vihdoin tiedotta
maan jäsenistölle sokkomat
kasta. Kerroimme heille vain 
lähtö ja paluuajat. Matkan 
markkinointi onnistui hyvin: 
sokkomatkalle ilmoittautui 
100 henkilöä.

Lähdimme matkaan kah
della bussilla. Bussien kuljet
tajat olivat laittaneet huumori
mielessä silmälaput silmilleen, 
olihan kyse sokkomatkasta. Se 
nosti hymyn kaikkien huulille. 
Kuljettajat ottivat laput pois 
silmiltään, kun lähdimme 
matkaan.

Arvuuttelu matkakohteista alkaa

Minnehän olemme menossa? 
Lappi, Eura, Säkylä, Ylänekin 
ohitettiin… Ei tainnut väki olla 
enää kartalla. Viimein saa
vuimme Pöytyälle ja kään
nyimme kapealle, juuri ja juuri 
bussin mentävälle, metsätielle. 
Pari kilometriä ajettuamme, 
väki alkoi pohtia, olemmeko 
menossa puolukoita 
poimimaan vai mitä ihmettä?

Ei sentään. Viimein saa
vuimme Enkelipuistoon, jossa 
pöytyäläinen ITEtaiteilija 
Kyösti Iitti otti meidät vas
taan. Ensinäkymä oli uskoma
ton ja yllätyksellinen. Keskellä 
männikköä liplatti puolen 
hehtaarin suuruinen tekojärvi, 
jonka ympärillä Enkelipuiston 
viitisenkymmentä patsasta 
kertoivat tarinoitaan.

Nyt äkeiden piikit, aurojen 
siivet, hevosenkengät, metalli
levyjen palat ja jopa pesu
koneen rumpu olivat saaneet 

uuden elämän entisen levy
seppähitsaajan käsissä. Kyösti 
kertoi mukaansatempaavalla 
tyylillään tarinoita patsaista, 
alueesta ja elämästään metsän 
keskellä. Välillä hän soitti ja 
lauloi.

Matkalaiset olivat poik
keuksetta ihastuneita Enkeli
puiston teoksiin. Ainoastaan 
yksi henkilö oli käynyt siellä 
aiemmin, joten olimme onnis
tuneet kohteen valinnassa.

Eväät ovat tärkeä osa kaik
kia retkiä, niin tätäkin. Nau
timme eväämme näissä kieh
tovissa maisemissa.

Hämäläinen pitopöytä 
ainutlaatuisissa puitteissa

Seuraavaksi suuntasimme 
kohti Tammelan luonnon
kaunista Saaren Kansanpuis
toa. Siellä sijaitsee Lounais 
Hämeen Pirtti. Se on paikalli
silla talonpoikaisesineillä sisus
tettu kotiseututalo, jossa toi
mii perinneravintola, kah vila 
ja museo. Puitteet olivat vai
kuttavat ja tunnelma mieleen
painuva. Pirtillä pääsimme 
nauttimaan hämäläisen pito
pöydän runsaista antimista. 

Täyttä höyryä eteenpäin

Odottavin mielin jatkoimme 
matkaa seuraavaan kohtee
seen, Jokioisten museorauta
tien asemalle. 

Jokioisten, Minkiön ja 
Humppilan asemien välillä on 
tunnelmallinen 14 km pitkä 
kapearaiteinen rautatie, jossa 
höyryjunat liikennöivät. Oli ilo 
nähdä matkalaisten iloiset il
meet, kun he näkivät, että höy
ryveturi vaunuineen odotti 
meitä. Väki kyytiin ja juna 
puksuttamaan kohti Minkiön 
asemaa!

Skuoritsan kirkko Pyhän Katariinan kirkko toimi sulkemisen jälkeen klubina. Tulipalo 
turmeli sen vuonna 1956. Kirkko remontoitiin 2000-luvulla suomalaisten ystävyys-
seurakuntien ja talkoolaisten avulla. Ulkokuori säilytettiin alkuperäisessä asussaan, 
mutta sisäosat rakennettiin uudelleen. Suunnittelusta vastasi vantaalainen arkkitehti 
Pekka Vesamaa. Uusi, tyylikäs kaariholvillinen kattorakenne antaa kirkolle avaran ja 
juhlavan vaikutelman. Kuva: Marja Karhula

Junan matkustamo oli 
 restauroitu 1900luvun alun 
tyyliin. Vanha tunnelma oli 
onnistuneesti säilytetty. Moni 
meistä on lapsuudessaan istu
nut junassa sen kaltaisilla 
 puupenkeillä. Koivuklapeista 
tulevan savun haju, junan
pyörien kolke ja kiskojen 
 saumakohtien ylitykset lisä
sivät entisajan tunnelmaa. 
 Välillä junan pilli vihelsi.

Junan konduktööri jakoi 
kaikille biljetit. Hän oli ystä
vällinen, asiansa osaava ja vas
tasi museorautatietä koskeviin 
kysymyksiimme.

Junan vauhti ei päätä hui
mannut, vain 35 km tunnissa. 
Parinkymmenen minuutin 
 kuluttua saavuimme Minkiön 
historialliseen asemamiljöö
seen. Siellä tutustuimme opas
tetulla kierroksella kapea
raidemuseoon. Nähtävää ja 
hämmästeltävää oli paljon: 
monen näköisiä vanhoja vetu
reita ja muuta alan kalustoa. 
Varsinkin miesväki oli kiin
nostunut niistä.

Nautimme Minkiössä pulla
kahvit. Asemaalueen myymä
lästä taisi jäädä monen mu
kaan jokin kiva muisto sokko
matkapäivästä.

Jatkoimme matkaa Hump
pilaa, jossa Lyttylän Liikenteen 
keltaiset bussit jo odottelivat 
meitä.

Paljon oli nähty ja koettu. 
Iloinen puheensorina täytti 
bussin ja taidettiin siellä lau
laakin.

Saimme paljon hyvää palau
tetta retken järjestelyistä. Se 
antaa meille intoa ja tarmoa 
jatkaa tässä tehtävässä.

Hilkka Venno ja Eeva-Maija Leino
matkavastaavat
Eurajoen Eläkkeensaajat

TEEMA: MATKAILU & ELÄMYKSET

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 %.

KEVÄTTALVEN TARJOUKSIA
 
 

VARAA VARAA 
IHANATIHANAT

HEMMOTTELU-HEMMOTTELU-
HOIDOT HOIDOT 

ENNAKKOON!ENNAKKOON!

SENIORILOMA 2 VRK 144 € / HLÖ / 2 HH 
Hinta sis. majoituksen 2 vrk, päivälliset, kylpylän, kuntosalin.  
Tarjous voimassa 2.2.-8.4.2022 . Varauskoodi “SENIORI”. 

TUNNELMIA-LOMA 3 VRK 174 € / HLÖ / 2 HH 
Hinta sis. majoituksen 3 vrk, päivälliset, kylpylän, kuntosalin.
Tarjous voimassa 2.2.-8.4.2022 . Varauskoodi “SENIORI”.  
Lisämaksusta: tiistaisin perinneilta & savusauna Jätkänkämpällä,
humoristinen iltamaohjelma “Irti arjesta”, tansseja. 
Katso tapahtumakalenteri: www.rauhalahti.fi/ohjelmisto.

 
 

HIIHTOLADUTHIIHTOLADUT
LÄHTEVÄTLÄHTEVÄT

AIVANAIVAN
HOTELLINHOTELLIN
VIERESTÄ!VIERESTÄ!

L U E  L I S Ä Ä  JA  V A R A A  L I P U T 
w w w. m u s i i k k i j u h l a t . f i

I L M A J O E N  M U S I I K K I J U H L I L L A 
VILLE RUSANEN SAARA KIIVERI TANELI MÄKELÄ

Liput 
71 - 86 €

Ilmajoen Musiikkijuhlat ry | p. 06 4242 900 

9.  -  20.6.2022

  

TTuueettttuujjeenn  lloommiieenn  hhaakkuuaaiikkaa  
11..33..22002222  --  3311..33..22002222  
Lomakoti Tammilehto on Turun lähellä sijaitseva 
lomakoti, jossa järjestetään 5 vrk:n täysihoitolomia 
kesä, heinä- ja elokuussa. Majoitus on kahden hen-
gen huoneissa, joissa on wc ja suihku. Järjestämme 
yhteiskuljetuksen Turusta. 
 
Lisätietoja Tammilehdon lomista sekä haku-
kaavakkeen tilaus puh 040 3565 119. Haku 
sähköisesti www.hyvinvointilomat.fi/hae-lomalle. 
 
www.lomakoti-tammilehto.com 
 
LLiissäättiieettoojjaa: 040 356 5119 tai 010 830 3400 
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