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Omaishoidon tuessa on kuntien välillä 
suuria eroja, sillä kunnat ovat voineet 
koko lailla vapaasti päättää tarjoamas-

taan omaishoidon tuesta, kunhan lakimääräi-
set minimivaatimukset on otettu huomioon.  

Hyvinvointialueiden työntekijöiden palkat 
tullaan yhdenmukaistamaan tehtäväkohtaises-
ti hyvinvointialueen korkeimman palkan mu-
kaisiksi. Hyvä näin. Vaikka laki ei edellytä, niin 
hyvinvointialueilla myös omaishoidon tuki 
 tulisi yhdenmukaistaa.

Eli hoitopalkkio ja muut omaishoidon 
 palvelut tulisi korottaa alueen kunnissa olleen 
korkeimman tason mukaisiksi.

Omaishoidon tuki muodostuu omaishoita-
jan hoitopalkkiosta ja vapaista, hoidettavan 
palveluista ja hoitotehtävää tukevista palve-
luista.

Sote-uudistuksessa syntyneet hyvinvointi-
alueet aloittavat toimintansa 2023 alussa ja 
omaishoidon järjestämisvastuu siirtyy kunnil-
ta hyvinvointialueille. Se mahdollistaa etuuk-
sien yhdenmukaistamisen maakuntatasolla.

Nyt tarvitaan rohkeutta nähdä omais-
hoidon merkitys ja mahdollisuudet osana 
 sote-uudistusta. Sari Kehusmaan väitöskirjan1 
mukaan Suomessa saavutetaan omaishoidol-
la vuosittain noin 2,8 miljardin euron säästö 
ikääntyneiden palvelujen käytössä. Omais-
hoito on tärkeä osa sosiaali- ja terveyden-
hoidon palvelujärjestelmää ja sillä on myös 
suuri taloudellinen merkitys!

Kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 
ja rakentavat entistä paremmat palvelut ja pal-
veluverokostot, tulee palveluohjaukseen kiinnit-
tää erittäin suurta huomiota. Tähän liittyvänä on 
parhaillaan allekirjoitettavana kansalaisaloite 
vanhusneuvolojen perustamisesta hyvinvointi-
alueille. Suosittelen tutustumista aloitteeseen.

Hyvinvointialueiden organisaatiot ovat rakenteil-
la. Alueelliset vanhuusasiavaltuutettujen virat 
tulisi perustaa niihin samalla kun muutkin 
 tärkeät virat ja toimet.

Vanhusasiavaltuutetut tuntisivat ikääntynei-
den arjen ja heidän tehtävänään olisi alueensa 
ikääntyneen väestön terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämistoimenpiteiden ja palvelujen saatavuu-
den seuranta, laadunvalvonta ja raportointi.

Tehtäviin kuuluisi myös ikääntyneen väestön 
neuvonta ja ohjaaminen palvelujen äärelle. 

Alueellinen vanhusasiavaltuutettu toimisi tii-
viissä yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialueen 
vanhusneuvostojen sekä alueellaan toimivien, 
ikäihmisiä edustavien järjestöjen kanssa ja tekisi 
yhteistyötä valtakunnallisen vanhusasiavaltuute-
tun kanssa.

Vanhusneuvostot ovat tärkeä vaikuttamisväylä 
muun muassa ikääntyneiden aseman ja palve-
luiden saatavuuden vahvistajana ja muutos-
tarpeiden esiintuojana niin maakuntamme 
 kunnissa kuin myös hyvinvointialueella.

Vanhusneuvostoilla on vahva lainsäädännön 
antama mandaatti toimia ja tulla kuulluksi. 
 Vanhusneuvostojen toimintaa tulee entisestään 
tukea ja vahvistaa.  Vanhusneuvostoille tulee an-
taa riittävät toi mintamahdollisuudet, jotta ikään-
tyneiden ääni saadaan vahvasti kehittämistyössä 
ja päätöksenteossa kuuluville.
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Eetu ry:n kevätkokous 
Eläketurvakeskuksessa (ETK)

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

Elokuva: 
Rakkaani merikapteeni
James Cosmo ja Bríd Brennan. 
Kuva: Making Movies Oy

EKL antaa tukensa tälle kansalaisaloitteelle ja 
suosittelemme kaikille sen allekirjoittamista:

Vanhusneuvolasta 
olisi moneksi
Miltä tuntuisi, jos voisi tarvittaessa kääntyä vanhusneuvolan 
puoleen, olipa kyseessä sitten terveys-, sosiaalipalvelu- tai 
asumiseen liittyvä ongelma? Olisi olemassa yksi, kattava, 
hyvinvointialueella toimiva lähipalvelu, jonka puoleen jokainen 
ikääntynyt tai hänen asioitaan hoitava läheinen voisi kääntyä.

Hyvältä ja huojentavalta, vastaisi varmaankin moni. Edellä 
mainittuja palveluja on nytkin saatavissa, mutta niitä tarjotaan 
useissa eri osoitteissa, toisistaan erillään ja monesti toimijoiden 

toisistaan tietämättä. Vieläpä niin, että osasta vastaa julkinen sektori, 
osasta yksityiset palveluntarjoajat tai kolmannen sektorin toimijat.

Kun ihminen jää työstään eläkkeelle, hän luopuu paitsi 
työpaikastaan, varsin usein myös kattavasta työterveyshuollosta. Tämän 
jälkeen hänestä ei ota koppia kukaan. Vahinko, sillä niissä ikävuosissa 
säännöllisen seurannan ja ennakoivan terveydenhoidon merkitys kasvaa 
entisestään.

Keskimääräinen elinajanodote on Suomessa muiden pohjoismaiden 
tasolla, mutta toiminnallisten vuosien määrä elämän loppupuolella jää 
selkeästi pienemmäksi.

Näin ei tarvitsisi olla. Meillä on arvostettu ja hyvin toimiva, 
vuosikymmenten aikana rakennettu neuvolaverkosto. Sen hyviä 
käytäntöjä voitaisiin helposti soveltaa ikääntyvien hoidossa. Ihminen 
tarvitsee hoivaa ja neuvontaa niin elämänsä alku- kuin loppu-
metreilläkin.

Kansalaisaloitteessamme Valtakunnallisista vanhusneuvoloista 
ehdotamme koko maan kattavan vanhusneuvolaverkoston rakentamista.

Neuvolat kutsuisivat ikääntyneet säännöllisiin terveystarkastuksiin ja 
niiden pohjalta ikääntyvälle rakennettaisiin kokonaisvaltainen kuntoutus 
ja hoito-ohjelma, myöhemmin polku avustaviin kotipalveluihin tai 
hoitolaitoksiin, Just On Time. 

Neuvolasta ohjattaisiin myös erilaisten sosiaalipalvelujen piiriin, 
mikäli niitä tarvittaisiin.  Vanhus ei jäisi vahingossa heitteille 
riittämättömästi mitoitettujen hoivapalvelujen varaan omaan kotiinsa tai 
digipalvelujen lupaavalta näyttävään, mutta petolliseen hetteikköön. 

Uskomme, että aloitteemme toteutumisesta ilahtuisivat myös 
vanhuksen elämän turvallisuudesta ja hoitotarpeista huolehtivat 
omaiset. Heiltä säästyisi aikaa ja voimia, kun heidän ei tarvitsisi asioida 
monella luukulla ja etsiä oikeaa osoitetta apua saadakseen. Monesti 
omia ruuhkavuosiaan elävien omaisten tähän käyttämä aika on pois 
heidän työajastaan ja jaksamisestaan. Toimiva vanhustenhoito on 
meidän kaikkien etu. 

Aloitteellamme on tätä kirjoitettaessa 4418 kannatusilmoitusta 
Kansalaisaloite.fi-palvelussa. Kansalaisaloite etenee eduskunnan 
käsiteltäväksi, jos se on saanut määräaikaan mennessä 50 000 
kannatusilmoitusta. Kansalaisaloitteemme allekirjoitusten keräys on 
käynnissä 5.11.2022 asti.

Kansalaisaloitteemme 
VALTAKUNNALLINEN VANHUSNEUVOLAJÄRJESTELMÄ 
on allekirjoitettavissa osoitteessa: 

www.kansalaisaloite.f i/f i/aloite/10740

Ystävällisin terveisin

Meri-Sisko Eskola, merisisko@gmail.com 
Merja Etholen-Rönnberg, merja.etholenronnberg@gmail.com 
Pirkko Lehtinen, pirkko.lehtinen@ppi.inet.fi 
Raili Lehtonen, jr.lehtonen@kolumbus.fi 
Eila Alajoki, alajokie@gmail.com

1 Kehusmaa S. (2014). Hoidon menoja hillitsemäs-
sä. Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten 
palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus [Väitös-
kirja, Tampereen yliopisto]. (Sosiaali- ja terveys-
turvan tutkimuksia 131). Kelan tutkimusosasto.

Onnenpäivä 
Hyrylän 
Torpalla



Kansa on puhunut – eläkkeisiin ei saa koskea
TOIMINNAN-

JOHTAJALTA

Kesä meni vaikka ei sitä tätä kirjoittaessa juuri 
huomaa, lämpötilat hipovat 30 astetta sekä 
 ulkona että toimistohuoneessa.

Elokuu toi tullessaan pientä helpotusta kaikkein 
pienituloisimmille eläkkeensaajille hallituksen toteu-
tettua vaatimamme ylimääräisen korotuksen kansan-
eläkkeisiin sekä sosiaalietuuksiin. Näin haluttiin tur-
vata etuuksien saajien ostovoimaa inflaation kiihtyes-
sä. Yksinasuvan täysi kansaneläke suureni 679,50 
 eurosta 703,45 euroon ja takuueläke 855,48 eurosta 
885,63 euroon kuukaudessa. Myös vammaisetuuksia 
korotettiin ja esimerkiksi eläkettä saavan hoitotuen 
perusmäärä suureni 73,00 eurosta 75,58 euroon kuu-
kaudessa. Ylimääräinen indeksitarkistus lisää Kelan 
etuusmenoja arviolta 90 miljoonalla eurolla tänä 
vuonna ja 10 miljoonalla vuonna 2023.

Harmillista on, että ylimääräinen indeksitarkistus 
ei poikkeuksellisesti koske lääkekustannusten vuosi-
omavastuuta (ns. lääkekatto), joka on edelleen 
592,16 euroa kalenterivuodessa. Se ei myöskään kos-
ke yleistä asumistukea ja eläkkeensaajan asumistu-
kea. Kela ottaa etuuksien uudet määrät huomioon 
 tulona, kun se tekee edellä mainittujen etuisuuksien 

ratkaisuja ja tarkistuksia 1.8.2022 alkaen. Tämä tar-
koittaa, että jos asiakas saa niitä Kelan etuuksia, joi-
hin tulee ylimääräinen korotus, hänen asumistuken-
sa määrä saattaa laskea hieman seuraavassa tarkis-
tuksessa.

Kesän aikana ei inflaatio maassamme hellittänyt. 
Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosi-
muutos oli sekä kesä- että heinäkuussa 7,8 %. Heinä-
kuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen ver-
rattuna eniten sähkön, bensiinin, dieselin ja omakoti-
talon peruskorjausten kallistuminen. Euroalueen 
 inflaatio oli heinäkuussa 2022 ennakkotietojen 
 mukaan 8,9 % joten hiukan kuljemme sen alla vielä. 
Toista on vielä Virossa, jossa inflaatio hipoo nyt  
23 prosenttia ollen Euroopan unionin kärkimaa. 
Esim. Sähkö Virossa on usein jopa kymmeniä kertoja 
kalliimpaa kuin Suomessa. 

Inflaatiokehityksellä on suuri vaikutus myös vuo-
den vaihteessa tulevaan työeläkkeiden indeksitarkis-
tukseen ja tuo luku on noussut edellisessä lehdessä 
arvioimastani. Eläketurvakeskus ennusti elokuun 
 alkupuolella ensi vuoden työeläkkeisiin suurinta 
 korotusta vuosikymmeniin. Jos ansiotaso nousee  

Yli 80 prosenttia 
suomalaisista 
vastustaa ainakin 
jossain määrin 
eläkkeiden 
leikkaamista. 

2–3 prosentin luokkaa ja jos inflaatio kolmannella 
vuosineljänneksellä on 7–8 prosentin luokkaa, niin 
työeläkkeet voivat nousta 6–7 prosentilla, arvioi 
 Eläketurvakeskuksen ekonomisti Ville Merilä. 
 Tuohonkin ennusteeseen liittyi vielä paljon epä-
varmuutta.

Ekonomistit ovat arvioineet, että inflaatiohuippu 
osuu syksyyn. Loppuvuodesta tahti jo taittuu, kun 
vertailutaso viime vuodelta alkaa olla korkeampi. 
 Todennäköisesti myös ensi vuonna nähdään silti 
vauhdikkaampaa inflaatiota kuin mihin on viime 
 vuosina totuttu. Onneksi näyttää siltä, että maan 
 hallituksella on tahtoa tukea pieni- ja keskituloisia 
tässä kurjimuksessa myös tulevaisuudessa. 

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotus on 6,3 
miljardia euroa alijäämäinen. Sen isoimpia menoeriä 
ovat edellisvuosien tavoin terveydenhuoltoon ja eläk-
keisiin liittyvät menot. Hallituksen budjettiriihi on 
tätä kirjoittaessa vielä pitämättä, joten lopullista 
 tietoa ei ole vielä käytettävissä.

Kateeksi ei käy hallitusta eikä poliittista päätöksen-
tekoa yleensäkään tässä tilanteessa, jossa se joutuu 
miettimään maamme talouden tasapainottamista. 
Toivottavasti se kuuntelee kansan yksiselitteistä 
 mielipidettä, joka tuli esille elokuun alkupuolella jul-
kistetusta Kunnallisalan Kehittämissäätiön KATRAR 
TNS Oy:llä teettämästä tutkimuksesta. Sen mukaan 
selkeä enemmistö suomalaisista vastustaa sosiaali- 
ja työttömyysetuuksien leikkaamista (59 %) sekä 
 verotuksen kiristämistä (58 %). Eniten vastustusta 
herättää ylivoimaisesti eläkkeiden leikkaaminen.  
Yli 80 prosenttia suomalaisista vastustaa sitä ainakin 
jossain määrin. Myöskään eläkeiän nostaminen ei 
kansalaisille sovi. Toivoa sopii, että hallitus kuuntelee 
kansan ääntä.

Enemmistö suomalaisista tasapainottaisi taloutta 
julkisten hankintojen lykkäämisellä ja karsimisella 
sekä yritystukien vähentämisellä. Kannatusta saa 
Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen 
 mukaan myös julkisen omaisuuden myyminen.  
Aika näyttää mitä tuleman pitää.

Oikein hyvää (ja lämmintä) syyskautta toivotellen

TIEDOTE 1.8.2022

Hoitovelan purkamiseen ja ennaltaehkäisyyn panostettava 
KORKEAN INFLAATION JATKUMISEEN VARAUDUTTAVA
Suomen kesäkuun inflaatio eli kuluttajahintojen muutos  
oli 7,8 %, toukokuussa luku oli 7,0 %.  Inflaatiokehitykseen 
vaikuttaa Ukrainan sodan kehittymisen ja energian hinnan-
nousun lisäksi myös monta muuta tekijää. Tällä hetkellä on 
lähes mahdotonta sanoa, millä tasolla inflaatio on vuonna 
2023. 

OECD:n ennusteen mukaan Suomen inflaatio tulisi 
olemaan 3,8 % vuoden 2023 lopussa. Se voi kuitenkin olla 
huomattavasti suurempikin. Hallituksen on varauduttava 
myös siihen, että kansaneläkkeet ja muut sosiaalietuudet 
tarvitsevat tänä vuonna vaatimamme sekä myös toteute-
tun ylimääräisen indeksitarkistuksen myös ensi vuonna, 
 tähän on varauduttava myös työeläkkeiden osalta, jatkaa 
Simo Paassilta.

Miettiessään ensi vuotta koskevia verolinjauksia on 
hallituksen erityisesti huomioitava se, että välillisten vero-
jen korottaminen kohdistuu kaikkein kipeimmin pienituloi-
siin. Niiden korotuksista tulee pidättäytyä ainakin välttä-
mättömyyshyödykkeiden osalta. Mahdolliset veronkeven-
nykset on palkansaajien lisäksi suunnattava luonnollisesti 
myös eläkkeensaajille. Lisäksi on pidettävä huolta siitä, että 
verottoman eläketulorajan jälkeen eläkkeensaajien verotus 
ei ole millään tulotasolla palkkatulon verotusta ankaram-
paa, päättää puheenjohtaja Paassilta.

OTTAA KANTAA 
JA VAIKUTTAA

LISÄTIETOJA: 
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry 
Hallituksen puheenjohtaja 
Simo Paassilta, 050 522 1201

Timo Kokko

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n ja Eläkeläiset ry:n 
(myöhempänä järjestöt) yhteinen lausunto 30.5.2022 (lyhennelmä)

KANSALLINEN RAPORTTI – 
YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen 
määräaikaistarkastelun (UPR) 
neljäs tarkastelukierros

1. Miten edellisen UPR-tarkastelun suositusten 
täytäntöönpano on onnistunut ja mitä täytäntöön-
panotoimia olisi hyvä raportissa tuoda esille?

Suomessa on pääasiassa onnistuttu suosi
tusten täytäntöönpanossa, mutta haluamme 
nostaa esiin asioita, joiden toteutumisessa 
Suomella on työ kesken.

YK:n raportissa on huomautettu Elä
keläisliittojen etujärjestö EETU ry:n vuonna 
2016 julkaisemasta Huomisen kynnyksellä 
kyselytutkimuksesta. Siitä ilmenee, että 
 suomalaisten ikääntyneiden suurimpia 
 huolia ovat: matalat eläkkeet, yksinäisyys 
sekä heikko sosiaali ja terveyspalveluiden 
saatavuus.

Suomessa ei ole tehty mittavaa työtä 
näiden huolien lievittämiseksi, koska sa
mat asiat ovat huolenaiheina myös seuraa
vassa, vuoden 2019, raportissa.

Kaikille suomalaiselle on taattava turval
linen ja arvokas vanhuus. On voitava luottaa 
siihen, että ikäihmisten hoivapalvelut vas
taavat yksilöllisiä tarpeita, ovat laadukkaita 
ja että voimavarat ovat riittävät. 

Tarvitsemme kotihoitoon lisää työ
voimaa. Useat ikääntyneet tarvitsevat myös 
tukipalveluita, jotka kasvattavat maksu
taakkaa. Hyvän arjen toteutuminen edellyt
tää, että kotona asumista tuetaan moni
puolisin toimenpitein ja että asumisen ja 
palveluasumisen eri muotoja kehitetään 
 iäkkäiden yksilöllisistä tarpeista käsin.

Kelan maksamia eläkkeitä voidaan 
 korottaa poliittisella päätöksellä. Työ
eläkejärjestelmässä päätökset tehdään valta
osin työmarkkinajärjestöjen ja valtion kes
ken kolmikannassa.

Nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan 
on kirjattu alle 1 400 euron työeläkkeiden 
korotus sadalla eurolla, joka toteutettaisiin 
korottamatta nykyisiä eläkemaksuja. Jär
jestökentälle ei ole kuulunut tästä tavoittees
ta juuri mitään muuta kuin että työmarkki
najärjestöt vastustavat sitä.

On haettava aidosti vaikuttavia toimia 
eläkeläisten tilanteensa parantamiseksi. 
On laadittava eläkeläisköyhyyden poistami
seen tähtäävä ohjelma: pienituloisten eläke
läisten asemaa on tarkasteltavana kokonai
suutena. Eläkeläisten toimeentuloon vaikut
taa sekä eläke että varsinkin se, mihin eläke 
kuluu: palvelut, niiden saatavuus, saavutet
tavuus sekä hinta ja maksutaso. 

Suomessa tulee pyrkiä aidommin 
 maksuttomaan sosiaali ja terveyden
huoltoon. Nykyhallitus on toteuttanut 
 hyvän maksulain uudistuksen, mutta asiaa 
ei tule jättää tähän. Asiakasmaksujen, 
 reseptilääkkeiden ja palveluiden matka
kulujen maksukatot tulee yhdistää ja uuden 
katon taso tulee vakauttaa täyden takuu
eläkkeen tasolle.

2. Mitkä ovat sellaisia yleisempiä ihmisoikeuksiin 
liittyviä teemoja, joissa Suomi on onnistunut tai 
jotka kaipaavat lisähuomiota? 

Koronarajoitustoimet ovat olleet tarpeelli
sia ja ikä on koronan riskitekijä, mutta ha
luamme myös nostaa esille rajoitusten nega
tiivisen vaikutuksen ikääntyneiden hyvin
vointiin ja nopeaa kuittaamista vaativaan 
hyvinvointivelkaan:
• sairauksia jäänyt hoitamatta

• eristäytyminen ja sosiaalisten kontaktien 
puute näkyy arjessa

• lihasvoimat huvenneet 
liikkumattomuudessa

• pääsy palveluiden pariin heikentynyt ja 
asioinnin haasteet lisääntyneet  

• vaikeaa lähteä harrastuksiin pitkän tauon 
jälkeen

Digipalveluiden neuvonta, ohjaus ja tuki 
tulee turvata ikääntyneille. Julkisen vallan 
on otettava tästä vastuu. Järjestöjen vapaa
ehtoiset eivät voi olla yksin vastuussa näistä 
asioista. On taattava myös mahdollisuus kas
vokkain tapahtuvaan asiointiin.

Omaishoitajat tekevät äärettömän 
 tärkeää työtä ja säästävät valtavia summia 
 yhteiskunnalle, koska omaishoidettava ei 
kuormita terveydenhoitojärjestelmäämme. 
Investointi omaishoitoon siis kannattaa ja se 
tuottaa merkittäviä säästöjä yhteiskunnal
lemme. 

Olisi tärkeää saada mm. omaishoitolain 
yhdenmukainen toimeenpano kaikilla 
 hyvinvointialueilla. Tärkeää työtä tekevien 
omaishoitajien työ tulee mahdollistaa erilai
sissa elämäntilanteissa ja turvata heidän jak
samisensa palveluilla, riittävillä palkkiolla ja 
vapailla.

Esteettömien asuntojen rakentamista ja 
korjausrakentamista on tulevaisuudessa 
edistettävä huomattavasti. Vuoteen 2030 
mennessä tarvitaan arviolta noin miljoona 
esteetöntä ja turvallista asuntoa. Erityisenä 
kohderyhmänä tulee olla pienituloiset vuok
ralla asuvat eläkkeensaajat, joilla ei ole varal
lisuutta. Kohtuuhintaisten vuokraasunto
jen puute ei ole yksin suurten kaupunkikes
kusten ongelma.

Korjausrakentamista on tuettava jatku
vasti, jotta nykyinen asuntokanta on jatkos
sakin sopiva mahdollisimman monelle.

Asuntotuotannossa tulee kehittää myös 
sellaista asumista, jossa kaikenikäiset ihmi
set voivat asua yhdessä ja auttaa toisiaan. 

Vieraskielisten osuus ikääntyneiden jou
kossa jatkaa kasvuaan. Palveluissa on varau
duttava siihen kaikilla tasoilla kunnista 
 valtakunnallisten viranomaisten toimintaan.

3. Vapaamuotoiset kommenttinne 

Ulkoministeriön raporttiluonnoksessa 
ikääntyneiden asiaa ei juurikaan ole mainit
tu. Ikäohjelman ja vanhusasiavaltuutetun 
 viran perustamisen lisäksi raporttiluonnok
sessa tulisi mainita kattavammin se, miten 
ikääntyneiden oikeudet ovat toteutuneet.

Vanhusasiavaltuutetun lisäksi tarvitsem
me Suomeen ikääntyneiden arjen tuntevat 
alueelliset vanhusasiavaltuutetut jokaiselle 
hyvinvointialueelle.

Heidän tehtävänään olisi hyvinvointi
alueidensa ikääntyneen väestön terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämistoimenpiteiden ja 
palvelujen saatavuuden seuranta, laadun 
valvonta, niistä raportointi sekä ikääntyneen 
väestön neuvonta ja ohjaaminen palvelujen 
äärelle. 

Alueellinen vanhusasiavaltuutettu toimi
si tiiviissä yhteistyössä valtakunnallisen 
vanhusasiavaltuutetun, alueensa vanhus
neuvostojen sekä alueellaan toimivien ikä
ihmisiä edustavien järjestöjen kanssa.

Kivinen Eero , Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry 

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNNÖT

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi  
laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen 
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista  
annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta

OTE EETUN LAUSUNNOSTA 8.8.2022:

Työeläkelainsäädäntöä koskevat muutosehdotukset
Työeläkekuntoutuksen edellytyksiin ehdotetut muutoksen yhtenäis-
tävät ja selkeyttävät eri kuntoutuskanavien (eri rahoista maksetta-
vien kuntoutusten) käytäntöjä. Väliinputoamisen mahdollisuus pitää 
kuitenkin sulkea pois kielteisen kuntoutuspäätöksen antajan järjes-
tämän ohjauksen ja neuvonnan avulla, jotta tarpeen mukainen 
 kuntoutus toteutuu viivytyksettä. Ehdotus regressioperinnästä on 
ehdottomasti kuntoutujan etu, jolla vältetään turhat takaisinperimi-
set ja samojen etuuksien uudelleen hakeminen toiselta etuuden-
myöntäjältä.

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi 
potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista

OTE EETUN LAUSUNNOSTA 21.6.2022:

11. Vapaamuotoiset huomiot
Potilaiden ja sosiaalihuollon asiakkaiden oikeudet toteutuvat hyvin 
vain, jos hyvinvointialueet ovat valmiita käyttämään riittävästi rahaa 
luonnoksessa esitettyihin resursseihin. Lakiluonnoksen toisen pykä-
län neljännessä momentissa mainitaan, että vastaavia tulee nimetä 
alueille alueensa potilaiden ja asiakkaiden palvelutarpeisiin nähden 
riittävä määrä ja että tähän varattaisiin riittävä rahoitus.

Resursseissa tulee myös tunnistaa asiakkaiden tosiasiallinen 
asiointitarve; monelle esimerkiksi etä- ja sähköinen asiointi eivät ole 
riittävä keino saavuttaa vastaavan palvelut. Luonnoksessa vastaa-
vien monipuolinen ja asianmukainen saavutettavuus on mainittu, 
mutta tämän toteutumista tulee seurata tarkasti, sekä puuttua epä-
kohtiin valvovan viranomaisen toimesta.

Lausuntopyyntö mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan 
lainsäädännön uudistamisesta

OTE EETUN LAUSUNNOSTA 6.6.2022:

Ovatko ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 2 §:ään 
ehdotetut muutokset perusteltuja?

Kyllä pääosin
Tilastojen mukaan ikääntyneiden (yli 65-vuotiaat) alkoholin-

käyttö on lisääntynyt, samoin alkoholikäytöstä johtuvat kuolemat. 
Nivelvaiheessa olevat, juuri eläkkeelle jääneet ihmiset, voivat kuulua 
riskiryhmään erityisesti silloin, kun he kokevat tipahtavansa tyhjän 
päälle työuran jäädessä taakse. Sosiaalisen verkoston pieneneminen 
ja toimettomuuden kokeminen ja tästä johtuva ahdistuneisuus voi 
johtaa lisääntyneeseen alkoholin kulutukseen. Samaan aikaan ei ole 
enää tarjolla tutun työyhteisön tarjoamaa tukea tai työterveyden 
 palveluita. Vastaavasti nuoremmissa ikäryhmissä alkoholin käyttö ja 
alkoholikuolemat ovat vähentyneet.

Pitkään jatkunut koronapandemia on koetellut monen ikäihmi-
sen henkisiä voimavaroja ja aiheuttanut ahdistusta sekä pelkoa jo yli 
kahden vuoden ajan. Koronalta suojautuminen on varsinkin alku-
vaiheessa tarkoittanut eristäytymistä sosiaalisista kontakteista ja 
harrastuksista. Osalle on vaikeaa lähteä harrastuksiin nytkään, vaik-
ka rajoitukset on poistettu ja liikuntamahdollisuuksia tarjoavat pai-
kat sekä järjestöjen toiminnot ovat taas käynnissä. Tästä seuraa suu-
ret ja kasvavat terveydenhuollon kustannukset yhteiskunnallemme.

Tilannetta on edelleen pahentanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan. 
Aivan liian moni maamme ikäihmisistä on nyt ylikuormittunut koro-
nan ja Ukrainan kriisin vaikutusten johdosta. EETU vaatii, että tämä 
on otettava huomioon, kun palveluita resursoidaan. Ikääntyneiden 
mielenterveyden tukeminen on nyt ja tulevina vuosina erittäin tär-
keää, heillä ei ole työterveyspalveluja tukenaan.

Mielenvirkistystä pitäisi saada. Mutta taloudelliset mahdollisuu-
det pienellä eläketulolla elävälle lähteä teatteriin, konserttiin tai mat-
koille on vähäiset. Kaikki välttämätönkin kallistuu nyt vauhdilla, jota 
ei ole vuosikymmeniin koettu. Eläkkeensaajan talous on nyt entistä-
kin tiukemmalla ja tämä lisää ulkopuolisuutta entisestään.

Ennaltaehkäisyyn satsattavat eurot tuovat säästöjä sairaan-
hoidon kustannusten vastaavasti pienetessä. Etenkin kunnissa on 
nyt satsattava niissä toimiville eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistyk-
sille suunnattuihin toiminta-avustuksiin sekä ilmaisiin toimitiloihin.

Lausunnot ovat kokonaisuudessaan luettavissa EETU ry:n 
sivuilta: www.eetury.f i > Lausunnot ja kannanotot

EKL vaatii maan hallitukselta, että vuoden 2023 
 talousarviosta päätettäessä on varattava tarpeelliset 
resurssit maamme kasvaneen hoitovelan hoitami-
seen. Lisäksi on varauduttava siihen, että inf laation 
jatkuessa korkeana voidaan kansaneläkkeisiin ja 
 sosiaalietuuksiin tehdä ylimääräinen indeksi-
tarkistus myös ensi vuonna.

Koronapandemia on koetellut monen ikäihmisen hen-
kisiä sekä fyysisiä voimavaroja ja aiheuttanut ahdis-
tusta sekä pelkoa johtaen siihen, että sairauksia on 

jätetty hoitamatta. Lisäksi on monen fyysinen toimintakyky 
vähentynyt liikunnan vähentymisen johdosta. 

Edellä mainituista seuraa suuret ja kasvavat terveyden-
huollon kustannukset yhteiskunnallemme. Tähän tulee nyt 
etsiä ratkaisukeinoja ja niitä varmasti löytyy, jos vain tahtoa 
on. Eläkkeensaajilla ei ole työterveyshuoltoa tukenaan. 
Maan hallituksen on vuoden 2023 talousarviota laatiessaan 
varattava riittävä rahoitus kasvaneen hoitovelan purkami-
seen. Terveyden ennaltaehkäisyyn on panostettava. Se on 
sairaanhoitoa huomattavasti edullisempaan, toteaa Eläkkeen-
saajien Keskusliiton puheenjohtaja Simo Paassilta.

E L Ä K K E E N S A A J A - L E H T I  4/2022 5E L Ä K K E E N S A A J A - L E H T I  4/20224



Ikäystävälliseen
Eurooppaan

Lappeenranta
ma 31.10.2022
klo 11–14
Kaupungintalo,
Valtuustosali, 
Villimiehenkatu 1

Eero Heinäluoma
europarlamentaarikko

Timo Kokko
toiminnanjohtaja
EKL ry

Eero Kivinen
sosiaalipoliittinen
asiantuntija
EKL ry

Turku
ma 31.10.2022
klo 11–14
Panimoravintola Koulu,
Eerikinkatu 18

Sirpa Pietikäinen
europarlamentaarikko

Rauno Merisaari 
suurlähettiläs,
ihmisoikeusasiat,
Ulkoministeriö

Matti Huutola
puheenjohtaja
Eläkeläiset ry

Jyväskylä
ke 2.11.2022
klo 11–14
Jyväskylän työväentalo, 
Aalto-Sali, Väinönkatu 7

Eero Heinäluoma
europarlamentaarikko

Timo Kokko
toiminnanjohtaja
EKL ry

Eero Kivinen
sosiaalipoliittinen
asiantuntija
EKL ry

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry ja Eläkeläiset ry
järjestävät keskustelutilaisuuksien sarjan.

www.ekl.fi
www.elakelaiset.fi

Onko Suomessa huomioitu senioreiden tarpeet arjessa, 
asumisessa, palveluissa ja ympäristössä?

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Ikäystävälliseen Eurooppaan
Eläkkeensaajien Keskusliitto 

EKL ry ja Eläkeläiset ry 

järjestävät keskustelu-

tilaisuuksien sarjan.

Onko Suomessa huomioitu 

senioreiden tarpeet arjessa, 

asumisessa, palveluissa ja 

ympäristössä?

Tervetuloa kuuntelemaan ja 

 keskustelemaan:  Turku ja 

 Lappeenranta maanantaina 

31.10.2022 sekä Jyväskylä 

 keskiviikkona 2.11.2022.

Ulkoministeriön ihmisoikeus
asioiden suurlähettiläs Rauno 
Merisaari.

Euroopan komissio julkaisi 
viime vuoden tammikuussa 
vihreän kirjan eli keskustelu
aloitteen väestön ikäänty
misestä. Se kattaa itse asiassa 
eurooppalaisten koko elin
kaaren: nuorten osalta paperi 
käsittelee pidentyvän eliniän 
kysymyksiä, työikäisillä työ
elämän tasaarvoa ja ikäänty
neiden osalta eläkkeiden 
 nykytilannetta.

Valtaosa näistä teemoista 
kuuluu kansallisen toimi
vallan piiriin. Jokainen jäsen
valtio päättää esimerkiksi 
 eläkepolitiikasta itsenäisesti. 

Sillä, mitä EU lausuu, on kui
tenkin merkitystä ja siitä kan
nattaa olla kiinnostunut, euro
parlamentaarikot vakuuttavat.

Eero Heinäluoma huomaut
taa, että peruslähtökohta on 
iloinen ja hieno: Me elämme 
pitempään. 

– Olkaamme iloisia siitä, 
 että meillä on enemmän vuo
sia käytettävissä. Kysymys on 
siitä, miten ne voitaisiin käyt
tää mahdollisimman hyvin, 
miten yhteiskunta voi ikäänty
miseen varautua ja mitä pitäisi 
tehdä, jotta eläkeläisillä olisi 
hyvä toimeentulo ja hoiva. Ja 
toisaalta riittävästi väkeä töis
sä, jotta voidaan kustantaa tä
mä. Minusta vihreässä kirjassa 

EU-tasolla tarvitaan nyt 
konkreettisia toimia

Euroopan komissio julkaisi viime vuoden tammikuussa vih-
reän kirjan eli keskustelualoitteen väestön ikääntymisestä.  
Vihreät kirjat ovat asiakirjoja, joiden tarkoituksena on käyn-

nistää unionin tasolla erityisiä aiheita koskevia keskusteluja. Kes-
kustelusta voi seurata valkoinen kirja, joka koostuu mahdollisista 
lainsäädäntö- ja politiikkatoimista.

Ikääntymisen vihreän paperin julkistamisen jälkeen asia ei 
 valitettavasti tiedusteluista ja kehotuksista huolimatta näytä eden-
neen toimeenpanoon. EU-tasolla tarvitaan konkreettisia toimia 
ikääntyvän väestön kohtaamiin haasteisiin vastaamiseen.

Sukupolvien välinen dialogi ja vanhenemisen arvostus

Ikääntyneitä ja nuoria edustavien järjestöjen välille tarvitaan ra-
kentavaa keskustelua sukupolvipolitiikasta. Ikääntyneet ja heidän 
järjestönsä voivat jakaa kokemustaan ja näkemyksiään nuoriso-
järjestöjen kanssa asioista, joista nuorilla ei ole vielä yhtä mittavaa 
kokemusta. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n nimissä ehdotet-
tiin EU:n rahoittamaa hanketoimintaa juuri sukupolvien välisen 
dialogin edistämiseksi.

Työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen tulee panostaa kaikissa 
jäsenmaissa, varsinkin silloin, kun työikäisillä on riski joutua var-
hais- tai työkyvyttömyyseläkkeelle. Samoin työelämäkulttuuria tu-
lee muokata niin, että ikääntyneitä työntekijöitä ei nähdä riskiteki-
jöinä. 

Työssäjaksamista parantaa työajan jousto sekä esimerkiksi 
työntekijän omista lähtökohdista tapahtuva määräaikainen osa- 
aikatyö. Myös jo eläköityneet tarvitsevat mahdollisuuden työsken-
nellä osa-aikaisesti. Ikääntyneiden yrittäjyyttä tulee tukea esimer-
kiksi seniorilainoilla ja sukupolvien välisellä mentoroinnilla. 

Digipalvelujen nykyisiä ja tulevia käyttäjiä tulee ottaa mukaan 
kehitystyöhön. Toimivinkin digitaalinen palvelu on hyödytön, jos 
se suunnitellaan ilman sitä käyttävien ihmisten panosta.

Ikääntyneiden taloudelliseen hyvinvointiin panostettava  
jo ennen eläkeikää

Nykyisellään köyhyyttä ja pienituloisuutta mitataan köyhyysrajaa 
soveltamalla, mutta vain siihen keskittyminen ei riitä. Köyhyyden 
vastaisissa ohjelmissa tulee huomioida ryhmäkohtaiset haasteet, 
esimerkiksi ikääntyneillä kasvavat terveydenhuollon kustannukset 
ja toimeentulon rajoittuvuus eläkkeisiin.

Jäsenmaissa, joissa eläke on sidottu työuran aikaisiin ansioi-
hin, kuten Ruotsissa ja Suomessa, tulee vähentää ei-haluttua 
 pätkätyötä ja alityöllistymistä. Etenkin naisvaltaisilla aloilla työs-
kentelevät ovat nykyisin lähes automaattisesti taloudellisesti epä-
tasa-arvoisessa asemassa, kun eläkkeelle siirtyminen koittaa.

Kattava, joustava ja kohtuuhintainen varhaiskasvatus on eli-
nehto, jos halutaan helpottaa naisiin kohdistuvaa painetta jäädä 
perheen perustamisen yhteydessä pitkäksi aikaa pois työelämästä. 
Toinen elintärkeä järjestely on toimiva ja kattava perhevapaajärjes-
telmä. Kahden vanhemman perheissä järjestelmän tulee rohkaista 
molempia vanhempia viettämään vanhempainvapaata. 

Riittävän eläkkeen tulee ensisijaisesti tulla lakisääteisen eläke-
järjestelmän kautta. Vapaaehtoiset eläkevakuutukset voivat täy-
dentää ihmisen henkilökohtaista toimeentuloa, mutta ne eivät saa 
muodostua edellytykseksi taloudelliselle hyvinvoinnille. 

Hoiva-alan toimivuudesta

Jäsenmaita tulee rohkaista sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen 
kohtuullistamiseen ja maksuttomien palvelujen lisäämiseen. 
 Maksut eivät saa missään vaiheessa muodostua esteeksi hoitoon 
hakeutumiselle. 

EU:n tulisi kannustaa jäsenmaita ottamaan käyttöön kohtuulli-
nen hoitotakuu, jotta terveydenhuollossa panostettaisiin ennalta-
ehkäisyyn ja vältettäisiin ongelmien huononemista tarpeetto-
masti. Tässä voidaan hyödyntää myös digitaalisia etäpalveluita. 
Mahdolliset etähoidot voidaan helposti toteuttaa myös silloin, 
kun välimatkat hoitopaikkojen ja asutuksen välillä ovat pitkät.

Vanhustenhoito on EU:n jäsenmaissa hyvin eriarvoisessa ase-
massa ja tilanteessa: Pohjois- ja Keski-Euroopan jäsenmaissa on 
panostettu mittavasti julkisesti järjestettyyn hoivaan, kun taas 
 Etelä-Euroopassa edelleen lapset ja suku ovat paljon suuremmas-
sa vastuussa. Näiden kulttuurillisten ja poliittisten erojen vaiku-
tuksia tulee seurata ja negatiivisia vaikutuksia lieventää.

Järjestötyön tärkeys yksinäisyyden torjunnassa 

Vuoden 2008 talouskriisiä seuranneen leikkauspolitiikan myötä 
avustukset yksinäisyyttä torjuville järjestöille ja hankkeille eivät ole 
pysyneet kustannusten tahdissa. Erityisesti järjestöt, jotka tuotta-
vat osallisuutta ikääntyneiden keskuudessa, eivät saa riittävää ra-
hoitusta tehokkaaseen ja kattavaan työskentelyyn. Tilanne luon-
nollisesti korostui pandemian myötä. 

Järjestöt joutuivat ja pääsivät muuttamaan toimintatapojaan. 
Nykyisenkaltainen tilanne ei saa toistua tulevaisuudessa, vaan 
ikääntyneiden yksinäisyyden lievittäminen tulevaisuudessa vastaa-
vissa olosuhteissa tulee ottaa vakavasti.

Eero Kivinen, sosiaalipoliittinen asiantuntija, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL

on hyvin tunnistettu nämä 
kolikon molemmat puolet. 

Sirpa Pietikäinen kritisoi 
asennemaailmaa, jossa ikään
tyminen maalataan yhteis
kunnan taakaksi ja ongel
maksi.

– Ikääntyminen ei ole on
gelma, mutta niin sitä edelleen 
usein käsitellään kunnissa, 
jäsenmaissa kuin EU:ssakin. 
Hyvin suuri osa ikäihmisistä 
on kuitenkin mukana esimer
kiksi vapaaehtoistyössä, järjes
töissä, politiikassa. Ja jos laske
taan esimerkiksi kaikki tunnit, 
jotka isovanhemmat hoitavat 
lastenlapsiaan, puhutaan val
tavista panoksista yhteisten 
asioiden hoitoon.

Kurssilla käsitellään vanhusneuvostojen 
toimintaa, mahdollisuuksia ja tulevaisuutta.

Samalla saatetaan yhteen vanhusneuvostoaktiivit, 
jaetaan tietoa ja kokemuksia ympäri Suomea 

ja vietetään hyvää aikaa yhdessä.
Vanhusneuvostopäivät ovat maksuttomat. 

Tervetulleita ovat liiton aktiivit ja muut, jotka ovat aiheesta 
kiinnostuneita tai ovat vanhusneuvostotyössä mukana.

Toteutamme Vanhusneuvostopäivät 
yhteistyössä Eläkeläiset ry:n kanssa. 

Kurssi on Osuuskunta Tradekan tukemana maksuton.
Vanhusneuvostopäivien ohjelma ja ilmoittautumisohjeet:

bit.ly/ekl_vanhusneuvostopaivat2022

Tervetuloa 
mukaan!

Vahvista tietojasi ja taitojasi:

Vanhusneuvostopäivät
17.–19.10.2022

Rajaniemen lomakeskus, Virrat
Ilmoittautumiset 3.10. mennessä

Joulutervehdyssivut Eläkkeensaajassa 6/2022 
– olethan sinäkin siellä mukana?

Aluevaltuustoaloite vanhusasiavaltuutetun viran 
perustamisesta Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle

Me Varsinais-Suomen 
 hyvinvointialueen val-
tuuston jäsenet esitäm-

me, että hyvinvointialueemme or-
ganisaatioon perustetaan vanhus-
asiavaltuutetun virka.

Tarvitsemme hyvinvointi-
alueellemme ikääntyneiden arjen 
tuntevan vanhusasiavaltuutetun. 
Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä 
olisi hyvinvointialueen ikäänty-
neen väestön terveyden ja hyvin-
voinnin edistämistoimenpiteiden 
ja palvelujen saatavuuden seuran-
ta, laadun valvonta sekä niistä ra-
portointi. Tehtäviin kuuluisi myös 
ikääntyneen väestön neuvonta ja 
ohjaaminen palvelujen äärelle.

Vanhusasiavaltuutetun tulisi 
toimia tiiviissä yhteistyössä kun-
tien ja hyvinvointialueen vanhus-
neuvostojen sekä alueellaan toi-
mivien ikäihmisiä edustavien jär-
jestöjen kanssa. Lisäksi hän tekisi 
yhteistyötä tammikuussa työnsä 
aloittaneen valtakunnallisen 
 vanhusasiavaltuutetun kanssa. 

Vanhusneuvostotoiminta on 
yksi tärkeä vaikuttamisväylä ikään-
tyneiden aseman ja mm. palvelui-
den saatavuuden vahvistajana ja 
muutostarpeiden esiintuojana 
niin maakuntamme kunnissa kuin 
myös hyvinvointialueella. 

Vanhusneuvostoilla on vahva 
lainsäädännön antama mandaatti 
toimia ja tulla kuulluksi. 

Vanhusneuvostojen toimintaa 
tulee entisestään tukea ja vahvis-
taa. Vanhusneuvostoille tulee an-
taa riittävät toimintamahdollisuu-
det, jotta ikääntyneiden ääni saa-
daan vahvasti kehittämistyössä ja 
päätöksenteossa kuuluville.

Turussa 24.5.2022

Simo Paassilta ja 
24 muuta aluevaltuutettua

Simo Paassilta on Eläkkeensaajien 
Keskusliiton puheenjohtaja 
ja kunnallisneuvos

Eläkkeensaaja-lehden joulun 
alla ilmestyvään numeroon 
6/2022 on varattu perinteises-
ti tilaa EKL-yhdistysten, niiden 
jäsenten ja kerhojen sekä 
 yhteistyökumppaneiden 
 joulutervehdyksiä varten. 
Jos haluat nimesi jouluterveh-
dysten joukkoon, ota yhteyttä 
omaan yhdistykseesi.

Ohjeet ja lomake joulutervehdys-
ten keräämistä varten lähetetään 
yhdistyksille sähköpostitse tai 
postitse. Ne voi myös tulostaa 
 liiton nettisivuilta osoitteesta 
www.ekl.fi/jasenille/jouluterveh-
dykset-2022

Nimet voi kerätä lomakkeella 
ja lähettää liittoon joko postitse 
tai sähköpostin liitetiedostona 
 tallennettuna Word-tiedostoksi. 
Nimet voi myös kirjoittaa suoraan 
sähköpostin viestikenttään, jolloin 
lomaketta ei tarvita. 

Joulunumero ilmestyy 15. 
 joulukuuta. Nimilistat palautetaan 
liittoon 31.10.2022 mennessä 
osoitteeseen: jasenasiat@ekl.fi tai 
EKL ry/joulutervehdys, PL 168, 
00531 Helsinki. 

Myöhässä saapuneet joulu-
tervehdykset julkaistaan uuden-
vuoden tervehdyksinä Eläkkeen-
saaja-lehden numerossa 1/2023.

Pietikäinen peräänkuulut
taa ylisukupolvisuutta ja yhtei
söllisyyttä. 

– Sen sijaan että eristetään 
eri ihmisryhmät omiin siiloi
hinsa, voidaan rakentaa ja rää
tälöidä palveluita, joista on 
hyötyä kaikille. Esimerkiksi 
sellainen kaupunkiympäristö, 
joka on helppokulkuinen ja es
teetön ikäihmisille, on hyväksi 
muillekin.

Eero Heinäluoma korostaa 
vapaaehtoistyön merkitystä. 

– Kun ihmiset itse ovat mu
kana hoitamassa omia asioi
taan ja auttamassa kanssaih
misiä, se on aina edullisempaa 
ja usein myös tehokkaampaa 
kuin se, että kaikki vastuu 

 laitetaan viranomaisille. Tätä 
ei ole riittävästi oivallettu 
vihreässä kirjassa.

– Meillä Suomessa eläke
läiskerhot ovat tärkeä osa va
paaehtoistoimintaa. Yhteis
kunnan tuki eläkeläisjärjes
töille on tällä hetkellä riittä
mätön. Uskon, että siellä sat
sattu euro tuottaa kymmen
kertaisen hyödyn, vaikkapa 
eläkeläisten digiopinnoissa.

Riittävä toimeentulo ja toimi
va terveydenhuolto ovat luon
nollisesti iso osa keskustelua. 

– Meillä on valitettavasti 
edelleen merkittävä määrä elä
keläisköyhyyttä. Päätökset täs
säkin ovat tietysti kansallisia, 
sanoo Eero Heinäluoma.

– Kaikki eurooppalaiset an
saitsevat helposti saavutetta
vaa ja laadukasta hoivaa. Hoi
tajat taas ansaitsevat parempia 
työoloja ja enemmän hyvin
vointia, tukea ja arvostusta. 
Erityisesti omaishoitajien ase
maa on parannettava, toteaa 
Sirpa Pietikäinen.

Pietikäinen sanoo olevansa 
tyytyväinen Euroopan parla
mentin mietintöön eurooppa
laisesta hoivasta, joka hyväk
syttiin parlamentin täysistun
nossa heinäkuussa. Hän toimi 
hoivamietinnössä parlamentin 
toisena pääneuvottelijana.

– Se on ensimmäinen 
 Euroopan parlamentin laaja 
kannanotto hoivaan, ja varsin 
kunnianhimoinen.

Vihreä kirja väestön ikääntymises-
tä – Sukupolvien välisen solidaari-
suuden ja vastuullisuuden edistä-
minen -kirja on ladattavissa osoit-
teesta: bit.ly/eu_vihrea_kirja

Tuomas Talvila

– Yhteiseurooppalaista 
otetta tarvitaan, 
myös hoivan ja 
terveyden 
kysymyksissä, 
Sirpa Pietikäinen 
sanoo.

– Suomessa tehtävät 
päätökset ovat meille edelleen 
kaikkein tärkein asia, 
Eero Heinäluoma toteaa.
– EU:ssa käytävä keskustelu 
kuitenkin usein osoittaa suuntaa 
ja luo minimistandardeja. 

Väestön ikääntymiseen tulee 
vastata myös EU-tasolla
Euroopan komission Ikäänty
misen vihreä kirja nostaa esiin 
EUjäsenmaiden väestön 
ikääntymisen tuomia haastei
ta, mutta korostaa samalla 
myös ikääntymisen mahdolli
suuksia. 

Eläkkeensaajien Keskus
liitto EKL ja Eläkeläiset ry  
 järjestävät lokamarraskuun 
vaihteessa kolme kaikille 
avointa keskustelutilaisuutta, 
teemana Ikäystävällinen 
 Eurooppa. Tilaisuuksissa ovat 
mukana europarlamentaarikot 
Sirpa Pietikäinen (kok) ja 
 Eero Heinäluoma (sd) sekä 
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Suomalainen eläkejärjestelmä – 
hyviä uutisia ja haasteita
EETU RY:N KEVÄTKOKOUS ELÄKETURVAKESKUKSESSA (ETK)

Eläkejärjestelmämme keskipitkän 
aikavälin näkymät ovat hyvät, 
 mutta pitkällä aikavälillä rahoitus-
pohja tarvitsee huoltoa. Paniikkiin 
ei ole syytä. Näin kuvaa nykytilan-
nettamme Eläketurvakeskuksen 
johtaja, Mikko Kautto.

Ennen kuin hyppäämme 
Kauton alustukseen, sel
vennetään etuusperustei

sen ja maksuperusteisen elä
kejärjestelmän eroja. Meillä 
Suomessa on etuusperustei
nen, osittain rahastoiva työ
eläkejärjestelmä.

Etuusperusteisessa eläke
järjestelmässä etuuden, eläk
keen suuruus on etukäteen 
määrätty tai se määräytyy an
siotason ja työhistorian pituu
den perusteella. Eläkkeiden 
 rahoittamiseksi tarvittavat 
maksut joustavat.

Maksuperusteisessa 
 eläkejärjestelmässä eläkkeen 
suuruus määräytyy maksujen 
ja niille saatujen sijoitus
tuottojen perusteella. Maksut 
ovat yleensä kiinteitä ja etuus, 
 eläke joustaa tilanteen 
 mukaan. Esimerkiksi Kana
dassa annetaan päättäjille ai
kaa ratkaista epäsuhta ja jos ei 
rahoituksen turvaamiseen löy
dy ratkaisua, niin sekä eläke 
joustaa alaspäin ja maksut 
ylöspäin.

Osittanen rahastointi tar
koittaa sitä, että työeläkevaro
jen arvo on merkittävästi pie
nempi kuin maksussa olevien 
eläkkeiden rahallinen arvo ja 
se summa, joka on nyt työssä 
oleville eläkeoikeutena karttu
nut. Rahastointiaste oli vuon
na 2019 oli noin 30 prosentin 
luokkaa.

Keskipitkällä aikavälillä menee hyvin

Mikko Kauton mukaan Suo
men työeläkejärjestelmän kat
tavuus ja laajuus on harvinai
nen. Kautto arvioi, että jos 
Suomessa nyt lähdettäisiin 
luomaan ansioperusteista työ
eläkejärjestelmää, niin nyt tus
kin uskallettaisiin lähteä liik
keelle tämän tyyppisellä ra
kenteella.

– Etuusperusteinen järjes
telmämme on osoittanut toi
mivuutensa, mutta se vaatii 
ajoittain huoltoa. Meidän an
sioomme perustuva työeläk
keemme on vahvasti omaisuu
densuojan piirissä eikä siihen 
hevillä puututa. Maksujen ja 
etuuksien kytkös on sen sijaan 
verrattain löyhä, jos ajattelee 
elinkaaren näkökulmasta. 
 Tämän osittaisen rahastoinnin 
ominaispiirteen kanssa olem
me nyt tekemisissä, painottaa 
Mikko Kautto.

Pitkällä aikavälillä varauduttava 
rahoitushaasteisiin

Viime syksynä tanskalainen 
professori Torben M. Ander
sen arvioi Suomen eläkejärjes
telmää. Hän kuvasi raportis
saan eläkejärjestelmäämme 
hyvin toimivaksi ja hyvin 
huolletuksi. Andersen totesi, 
että se torjuu tehokkaasti köy
hyyttä ja tuottaa eläkeläisille 
kohtuullista toimeentuloa. 

Andersen löysi myös korjat
tavaa: eläketurvaan on kehitty
mässä rahoitusongelma. Sii
hen pitäisi valmistautua joko 
korottamalla eläkemaksuja tai 
vahvistamalla sopeutusmeka
nismeja. Lisäksi on syytä 
 uudistaa sijoitustoiminnan ja 
vakavaraisuuden sääntelyä.

– Lähtökohtaisesti, jos meil
lä on rahoitushaasteita toimin
taympäristön muutosten 
vuoksi, niin tässä järjestelmäs
sä pitäisi olla ratkaisuna mak
sun nosto. Mutta kun tilanne 
työllisyydessä tai talouskehi
tyksessä on muuten huono, 
niin maksun nosto voi olla vai
kea realisoida siinä tilanteessa, 
muistuttaa Kautto.

Mikä on riskinkantokykymme,  
jos jotain vaikeuksia tulisi?

Pandemia ja Ukrainan kriisi 
ovat olleet ulkoisia uhkia, 
mutta ne eivät ole toistaiseksi 
realisoituneet ongelmina työ
eläkejärjestelmässä. Niiden 
myötä on kuitenkin entistä 
vahvemmin noussut esiin ky
symys, mitä tehdä, jos jotain 
kriittistä tapahtuisi?

Kautto viittaa tilanteeseen 
1990luvulla. Hän kertoo kuin
ka koko 1980luvun ETK:n las
kelmissa näkyi maksun nosto
paine. Elettiin täystyöllisyyden 
maailmassa ja kasvunäkymät
kin olivat hurjat vielä 1990. Ei 
ollut painetta tehdä korjauksia 
eläketurvan sisältöön. Kun ra
hoituspohja petti alta, niin ol
tiin yhtäkkiä tilanteessa, jossa 
piti äkkiä reagoida. Oli tehtävä 
pikaisia pakkosopeutuksia, 
jossa tehtiin työeläkkeiden in
deksin tarkistuksen muutos ja 
uusi maksu palkansaajille. 
 Riskit siis realisoituivat ja ne 
siirrettiin kansalaisten kannet
taviksi.

Nyt olemme paremmalla tiellä

2000luvulla eläkejärjestel
män riskinkantokyky on ollut 
kohtalainen eikä kriisitoimille 
ole ollut tarvetta. Suomessa on 

- Eero Heinäluoma, europarlamentaarikko

Tilaa uutiskirjeeni ja pysyt ajan tasalla EU-kuulumisista: 

eeroheinaluoma.fi

tehty eläkejärjestelmään pal
jon muutoksia viimeisen 20 
vuoden aikana: varhaiseläke
järjestelmiä muutettu, ikä
rajoja ja eläkkeellesiirtymisen 
ehtoja muutettu, tullut jousta
va vanhuuseläkeikä tullut, 
elin aikakerroin – aika paljon 
isoja muutoksia tehty perus
kehikkoon.

– Ihmiset ovat aika hyvin 
yksilötasolla ymmärtäneet ja 
hyväksyneet nämä päätökset. 
Muutokset ovat olleet kohtuul
lisia. Koko 2000luvun työ
eläkejärjestelmässä on pystyt
ty toimimaan niin, että ei ole 
tullut pakkosopeutustilantei
ta. Perusrakenne pidetään eh
jänä ja kantavana tulevaisuu
dessakin, Mikko Kautto linjaa 
suurta kuvaa.

Pitkällä aikavälillä haastetta riittää

Miten hallitaan pitkällä aika
välillä näkyvä maksun nousu
paine?

Tilastokeskus julkaisi vuo
den 2021 lopulla uuden väestö
ennusteen, joka on todella 
hurja. Meillä on Euroopan 
haastavin väestöllinen huolto
suhde eli alle 15vuotiaiden 
määrä ja 65vuotiaiden ja sitä 
vanhempien määrä 100 työi
käistä kohden. Ruotsissa tulee 
olemaan vastaavan tasoinen 
huoltosuhde vasta 2050luvul
la. Olemme Ruotsiin nähden 
aivan toisenlaisessa tilantees
sa, koska Ruotsissa on ollut pi
dempään maahanmuuttoa ja 
syntyvyyden taso on siellä ol
lut korkeampi.

– Tämä heikkenevä elatus
suhde tuottaa meille rahoitus
haasteen. Vuodesta 2012 läh
tien syntyvyytemme on vuosi 

vuodelta huonontunut. Vuosi
na 2020 ja 2021 oli vähän va
loa, kun syntyvyyden lasku 
hieman taittui. Kun uusi 
 väestöennuste on julkaistu, 
niin maksuennuste on ollut 
edellistä huonompi, kuvaa 
Kautto tilannetta.

Työeläkemaksujen nosto
paine on tasaisesti kasvanut, 
mutta se on siirtynyt myöhem
mäksi, koska palkkasumma, 
eläkemeno ja sijoitustuottojen 
kehitys ovat olleet ennuste
oletuksia parempia.

– Vaikka tilanne on nyt hy
vä, yhtäaikainen huono kehi
tys palkkasummassa ja tuo
toissa, useita vuosia jatkuvana, 
tuottaisi nopeasti vaikeuksia, 
kiteyttää Mikko Kautto.

Kuvat ja teksti: Anneli Velho

Kuvassa vasemmalta: Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtaja Jan Koskimies, ETK:n viestintäjohtaja Tuovi Rautjoki, ETK:n suunnittelulinjan johtaja Allan 
Paldanius, EKL:n puheenjohtaja Simo Paassilta. Kuva: Anneli Velho.

ETK:n toimitusjohtaja Mikko Kautto. Kuva: Anneli Velho.

• Tilastotietoa Suomen työ- ja 
kansaneläkkeensaajista, 
eläkkeelle siirtyneistä ja 
eläkemenosta: 

 www.bit.ly/etk_tilastot 
• Suomalaisten eläkkeistä 
 vajaa kolmannes on 
 yli 2 000 euron suuruisia.
• Alle 1 250 euron kuukausieläke 

on joka kolmannella.
• Yli puolessa kunnista 

eläkkeensaajia on jo yli 
 40 prosenttia työikäisestä 

väestöstä.
• Torben M. Andersenin 
 Suomen eläkejärjestelmää 

koskevia havaintoja:
  www.bit.ly/etk_elakejarjestelma
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EKL vaatii – Hoitovelka täytyy 
purkaa ja eläkkeitä pitää korottaa 
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL vaatii, 
että hoitovelkaa täytyy alkaa purkaa. 
Hoitovelkaa syntyi koronapandemian 
aikana, koska terveydenhuolto joutui 
käyttämään paljon aikaa koronan 
hoitamiseen. EKL on huolissaan myös 
siitä, että hinnat nousevat edelleen.  
Siksi eläkkeitä ja muita sosiaalietuja 
täytyy korottaa myös ensi vuonna.

Koronapandemia on koetellut monen 
eläkeläisen jaksamista. Se on aiheuttanut 
myös ahdistusta ja pelkoa. Koronaaika on 
vaikuttanut niin, että monia sairauksia ei ole 
hoidettu. Lisäksi moni on liikkunut liian vähän, 
ja siksi monien fyysinen toimintakyky on 
heikentynyt. 

Tarpeeksi rahaa hoitovelan purkamiseen 
Hoitamattomat sairaudet ja alentunut 
toimintakyky tulevat kalliiksi. Siksi EKL vaatii 
tähän ratkaisuja. EKL vaatii Suomen hallitusta 
varaamaan vuoden 2023 talousarvioon 
tarpeeksi rahaa hoitovelan purkamiseen.  
Myös sairauksien ennaltaehkäisyyn täytyy 
varata rahaa. Sairauksien ehkäiseminen 
ennalta on edullisempaa kuin sairaanhoito.

Hintojen nousuun täytyy varautua  
myös ensi vuonna
Inflaatio tarkoittaa rahan arvon heikkenemistä 
ja siten myös hintojen nousua. Kesäkuussa 
inflaatio eli hintojen nousu oli 7,8 prosenttia ja 
se oli noussut toukokuusta. Hintojen nousuun 
vaikuttivat erityisesti Ukrainan sota ja 
energian hinnan nousu. 

Tällä hetkellä on lähes mahdotonta sanoa, 
kuinka paljon hinnat nousevat ensi vuonna. 
Siksi maan hallituksen pitää varautua 
korottamaan kansaneläkkeitä ja muita 
sosiaalietuja myös ensi vuonna. 
Myös työeläkkeitä täytyy korottaa.

Verokevennyksiä myös eläkkeensaajille
Kun ostamme ruokaa ja tavaroita kaupasta, maksamme 
ostoista arvonlisäveroa. Arvonlisävero on välillinen vero, 
jota kaikki maksavat. Arvonlisäveron ja muiden välillisten 
verojen korottaminen kohdistuu erityisesti köyhiin. 
Siksi niitä ei saa korottaa, ei ainakaan niiden tarvikkeiden 
veroa, jotka ovat ihmisten arkisen elämän kannalta 
tärkeimpiä. 

Jos eduskunta päättää veronkevennyksistä, EKL vaatii, 
että ne täytyy suunnata palkansaajien lisäksi myös 
eläkkeensaajille. Lisäksi täytyy pitää huolta siitä, 
että eläkkeensaajien verotus ei ole millään tulotasolla 
ankarampaa kuin palkkatulon verotus.

EKL:n esityksiä maan hallitukselle 
vuoden 2023 talousarvioon
• Tarpeeksi rahaa hoitovelan hoitamiseen.
• Hintojen nousuun täytyy varautua.
• Eläkkeitä ja muita sosiaalietuja pitää korottaa.
• Välillisiä veroja ei saa korottaa.
• Mahdollisia veronkevennyksiä 
 myös eläkkeensaajille.

Koti kuntoon – 
ennakoi asumistarpeesi ajoissa
Esteetön, toimiva ja turvallinen 
koti on hyvä paikka asua, olipa 
nuori tai vanha. Omassa kodissa 
voi asua mukavasti pidempään, 
kun varautuu ajoissa mahdollisiin 
toimintakyvyn muutoksiin. 
Yli 65-vuotiaat voivat saada 
 korjausneuvontaa ja -avustusta 
kodin remontointiin.

Vanhustyön keskusliiton 
valtakunnallinen 
 korjausneuvonta tar

joaa asuntojen korjaus ja 
muutostarpeiden arviointia, 
korjausten edistämistä ja apua 
avustusten hakemisessa. Palve
lu on ilmainen 65 vuotta täyt
täneelle ja hänen läheisilleen.

– Tulevia korjaustarpeita 
kannattaa miettiä ennen kuin 
kotona asumisessa alkaa olla 
haasteita.  Kun ennakoi tule
vaisuuden asumistaan hyvissä 
ajoin, voi muutoksia tehdä vä
hitellen, eikä raskaita remont
teja välttämättä tarvita, vink
kaa Vanhustyön keskusliiton 
korjausneuvoja Nina Leino.

Yleisimmät ikääntyneiden 
asuntoihin tarvittavat korjauk
set ovat pesutilojen ja esteettö
myyden parantamiseen liitty
viä muutostöitä. Rakenteet ja 
järjestelmät saattavat myös 
usein vaatia peruskorjausta. 

Remonttien rahoittamiseen 
voi hakea avustusta Asumisen 
rahoitus ja kehittämiskeskus 
ARAlta. Sitä voidaan myöntää 
kotitalouksille, joissa asuu yli 
65vuotias tai vammainen 
henkilö.

Korjausavustuksen hakemi
seen ja saamiseen liittyy ehto
ja, joihin kannattaa tutustua 
huolellisesti. Oleellista on 
muistaa, että avustusta voi 
saada vain niihin töihin, joihin 
on saatu ARAlta myönteinen 
päätös. 

Korjausavustuksen määrä 
on yleensä enintään 50 pro
senttia kustannuksista, erityi
sistä syistä 70 prosenttia. 
 Kotitalouden tulot ja varalli
suus vaikuttavat avustuksen 
saamiseen.

Vesa Kuittinen, viestintäsuunnittelija, 
Ikäinstituutti

KORJAUSNEUVONNAN 
AVULLA ALKUUN
Vanhustyön keskusliiton 
korjausneuvojat avustavat 
kodin muutostöiden kartoit-
tamisessa, suunnittelussa ja 
tarvittaessa urakoitsijan 
etsimisessä sekä avustuksen 
hakemisessa. Neuvojien 
tehtäviin ei kuulu töiden 
tilaus tai urakoinnin valvonta.

• Korjausneuvonta palvelee 
arkisin klo 9–15 ja sen 

 palvelunumero on 
 09 3508 6013.

 www.vtkl.fi/toiminta/
 korjausneuvonta

• Alueellisten korjaus-
neuvojien yhteystiedot 

 löytyvät tästä osoitteesta: 
www.vtkl.fi/toiminta/

 korjausneuvonta/miten-
 haen-korjausneuvontaa 

KORJAUSAVUSTUKSEN 
HAKEMINEN
Korjausavustusta voi hakea 
verkossa ARAn sivuilla tai 
paperisella lomakkeella.

Lisätietoa avustuksesta ja 
sen hakemisesta:
www.ara.fi/korjausavustus

Sähköpostitse 
korjausavustus.ara@ara.fi

Puhelimitse 
tiistaisin ja keskiviikkoisin 
klo 9–11 ja 12–15 numerosta 
029 525 0818

Aloitin EKL:n toimistolla Elinvoimaa -toiminnan järjestö-
suunnittelijana elokuun alussa Anu Kuikan työparina. 
Ikäihmiset, vapaaehtoisuus ja mielen hyvinvointi ovat 
 lähellä sydäntäni ja työni punainen lanka.

Toimin pitkään yrittäjänä ja sen jälkeen kartutin järjestökokemusta viisi 
vuotta MIELI ry:ssä, jossa kolme viimeistä vuotta työskentelin projekti-
suunnittelijana Liikkuva mieli ikääntyessä -hankkeessa.

Siinä kehitettiin vapaaehtoisten käyttöön Liikkuvan mielen tukija 
-toimintamalli ja materiaaleja. Niillä tuetaan ikäihmisten liikkeelle lähte-
mistä ja osallistumista kartoittamalla ja poistamalla liikkumisen estee-
nä olevia näkymättömiä kynnyksiä.

Koulutukseltani olen fysio terapeutti ja vapaaehtoistyön työn ohjaaja. 
Opiskelen edelleen vapaa ehtoistyön työnohjauksen kouluttajaksi. Olen 
myös Mielenterveyden ensiapu -ohjaaja. Vapaa- ajalla luen, lenkkeilen ja 
joskus saatan tarttua sukan kutimiinkin.

Olen aloittanut innolla tutustumisen Elinvoimaa-toiminnan moni-
puolisiin materiaaleihin ja koulutuksiin. 

Erityisesti Paas poiketen -toimintamallilla on iso tilaus tässä ajassa; 
sen myötä pystytään vähentämään yksinäisyyden kokemuksia ja tarjoa-
maan kiireettömiä kohtaamisia. Nestorit-toiminta taas tarjoaa ikämie-
hille mielekästä ja kiinnostavaa vertaistoimintaa.

Eläkeikäisten joukkoon kuuluu jo yli 1,6 miljoonaa erilaista yksilöä, 
joilla on erilaisia tarpeita ja voimavaroja.  Elinvoimaa -toiminnassa saan 
olla tukemassa ja kehittämässä monimuotoista vapaaehtoisuutta ja 
nostamassa esiin ikääntymisen voimavaroja.

Tulen näkymään muun muassa koulutuksissa ja tapahtumissa ja 
minuun saa ottaa rohkeasti yhteyttä soittamalla tai sähköpostilla ja 
 kertoa, miten voisin auttaa mielen hyvinvoinnin vahvistamisessa juuri 
teidän yhdistystänne. Tavataan kentällä!

Paula Noresvuo, järjestösuunnittelija, EKL Elinvoimaa -toiminta
Eläkkeensaajien Keskusliitto

Kotisivukoulutusvastaavat piireihin

Yhä useammat EKL-yhdistykset ovat rakentaneet omat kotisivunsa 
EKL:n tukemalla Yhdistysavain-ohjelmalla. Myös jo aiemmin koti-
sivunsa tehneet yhdistykset ovat hyvää vauhtia siirtymässä koti-

sivuohjelman uuteen versioon.
Kotisivukoulutusten tarve kasvaa, mutta hyviä ja sopuhintaisia kou-

luttajia ei juurikaan tahdo löytyä. EKL:n järjestämille kotisivukursseille 
voidaan ottaa mukaan vain 12–15 opiskelijaa kerrallaan. Liitto ei pysty 
kattamaan koko maan ja liki 300 yhdistyksen kotisivukoulutusten tar-
vetta, joten uudet toimintamallit ovat tarpeen. 

Tänä syksynä EKL kannustaa piirejänsä hankkimaan omat kotisivu-
koulutusvastaavansa, joiden ensisijaisina tehtävinä on

1) tukea omien jäsenyhdistystensä kotisivuvastaavia sekä
2) antaa keskitetysti kotisivukoulutuksia omissa piireissään.

Piirien järjestämät yhdistysten kotisivukoulutukset voivat saada EKL:n 
myöntämää kurssitukea, jos kullakin kurssilla on vähintään kuusi osal-
listujaa. EKL järjestää lokakuussa ylimääräisen hakukierroksen piirien 
kotisivukoulutuksiin.

Piirien nimittämille kotisivukoulutusvastaaville tarjotaan maksuton 
kotisivukurssi Rajaniemen lomakeskuksessa 10.–12.10. Tämän lisäksi 
koulutusvastaavat pääsevät mukaan Yhdistysavaimen järjestämään 
Teams-koulutukseen 15.11. EKL:n antamaan taustatukeen kuuluu koulu-
tusten ja viestinnän lisäksi vuosittain järjestettävä yhteinen tapaaminen.

Piirien kotisivukoulutusvastaaville suunnatuille kursseille otetaan 
mukaan yhdistyksen kotisivuvastaava vain, jos hän sitoutuu toimimaan 
oman yhdistyksensä lisäksi koko oman piirinsä kotisivukoulutusvastaa-
vana (nimettynä yhteyshenkilöinä piirin kotisivuilla).

Piirin oma kotisivukouluttaja ei ole mikään uusi ja ennen kokema-
ton asia. Muutamassa piirissä tämäntyyppistä toimintaa on jo ollutkin. 
Kokemukset toiminnasta ovat vaihtelevia, mikä näkyi kahden eri piirin 
kotisivukouluttajan antamissa vastauksissa.

Toisessa piirissä yhdistykset ovat käyttäneet piirin kotisivukoulutta-
jaa ahkerasti, toisessa taas kysyntä on ollut heikkoa. Kotisivukouluttajat 
kertoivat saaneensa paljon hyvää mieltä ja lisäoppia.

Kehitystoiveena oli yhdistysten asenteiden muuttaminen positiivi-
semmaksi kotisivuja kohtaan. Tärkeä ensiaskel olisi se, että piirien jo-
kaisella yhdistyksellä olisi omat kotisivunsa ja niistä vastaava yhteys-
henkilö. 

Jarkko Utriainen, kotisivukoulutus vastaavien ryhmän koordinaattori,
EKL, järjestösuunnittelija

A

HYVÄ IKÄ -MESSUT 
28.–29.9.2022 Helsingin Messukeskus

hyvaika.fi

Hyvän iän tekijät

Tule hakemaan tietoa ja ratkaisuja mm. asumisesta, 
esteettömyydestä, kuulon, muistin, nivelten ja koko kehon 
hyvinvoinnista sekä ikäasenteiden pöllyttämisestä.

Vanhustyön ja 
vanhuusiän oma 

messutapahtuma – 
tule sinäkin!

Avoinna ke-to klo 9-17, Liput 10€ (ovelta 12€)

Tutustu ohjelmaan netissä!

Paula aloitti 
Elinvoimaa-
toiminnassa

E L Ä K K E E N S A A J A - L E H T I  4/2022 11E L Ä K K E E N S A A J A - L E H T I  4/202210



Voi Elisa minkä teit?
Rakas mieheni kuoli tammikuun lopulla. Jo neljän päivän kulut-
tua Elisalta tuli kirje, jossa kerrottiin, että he tiesivät tämän.

Puhelinlaskujen tulo jatkui tasaiseen tahtiin. Minun olisi 
 pitänyt mennä heti Elisan myymälään kertomaan tilanteesta ja 
lopettamaan sopimukset, mutta ilman valtakirjoja ja kaikenlaisia 
papereita se ei olisi ollut mahdollista.

Helmikuun alussa kävin tyttäreni kanssa Elisalla, silloin lu-
vattiin, että puhelinlaskuja ei tule enää. Minulle tarjottiin sillä 
keikalla Elisan viihdepakettia, sanoin ettei viihde kiinnosta, enkä 
halua ostaa kyseistä palvelua, on suruaika.

Silti laskuja tuli, en saanut nähdä mieheni tilaushistoriaa. 
Laskujen perusteella yritin päästä kärryille, mitä kaikkea oli 
 sopimuksissa.

Vaikka Elisa tiesi mieheni kuolemasta, niin heiltä tuli kirje 
mieheni nimellä. Kirjeessä he pyysivät häntä palauttamaan ne 
viihdelaitteet. Sen sijaan, että olisivat kertoneet siitä liikkeessä 
käydessämme tai lähettäneet tuon kirjeen kuolinpesälle!

Oli taas aika mennä Elisaan ja palauttaa mieheni nimissä 
 olleet laitteet.

Samalla reissulla nuori innokas myyjä halusi tarkistaa liitty-
mäni ja sanoin että se sopii.

Hän kirjoitteli lukuja paperille lyijykynällä ja kertoi minkälai-
nen huoleton liittymäni olisi. Kotiin tultuani huomasin olevani 
Elisan viihdekanavan 24 kuukauden määräaikainen haltija, hinta 
537,60 euroa. Tuossa liikkeessä raapustetussa paperin palassa ei 
ollut viihdepaketin hintaa, eikä kuukausimaksua. Nämä tiedot 
tulivat jälkikäteen sähköpostilla ja luin sähköpostit kotona.

Tästä käytiinkin sitten kipakka keskustelu Elisalla, kun ilmoi-
tin että en halua, enkä tarvitse kyseistä viihdepakettia. Paikalle 
tuli myös pomo. Hän sanoi, että tuota viihdepaketin summaa ei 
ole tarkoituskaan näyttää asiakkaalle.

Sanoin, että siinä teettekin virheen, maksan laskut ja haluan 
tietää mitä ja mistä maksan. Minulle sanottiin myös tiukasti, 
että sopimusta ei voi purkaa. Kerroin, että taitaa olla aika vaih-
taa yhtiötä, kun näin vaikeaksi menee. Tuo oli pakkomyyntiä.

Olo oli todella kurja tuon keikan jälkeen, mikä onni, että ys-
täväni oli pyytänyt minut elokuviin juuri tuona päivänä. Sain pu-
huttua ja ajatukset siirtyivät muihin asioihin, verenpainekin laski 
normaaliin.

Kun tulin kotiin, oli tullut sähköpostia Elisalta. He olivat 
muuttaneet määräaikaisen sopimuksen ja se on nyt 12 kuukau-
den pituinen. Sopimuksessa ei ollut summaa, eli näen laskusta 
kuukausimaksun suuruuden.

Mutta mikä on sopimuksen hinta Elisa?
Mieheni on hoitanut nämä Elisan asiat. Nyt minun on otet-

tava haltuuni kaikki mahdolliset asiat ja olen päättänyt olla tark-
ka ja äänestää jaloillani, jos minua yritetään käyttää hyväksi.

Irma Marttila, Myllypuron Eläkkeensaajat

Kuva siitä reissusta, kun hermot meinasi mennä. Eli kun Elisan myyjä puhui 
kuin papupata, merkitsi tähän lappuun itselleen lukuja ylös. Tämän hän 
sitten antoi minulle, kun olin pois lähdössä. Kuva: Irma Marttila

Edunvalvontavaltuutuksella pidät  
elämän omissa käsissäsi

Sairaskohtaus, tapaturma tai onnettomuus voi yllättää kenet tahan-
sa. Siksi tulevaan on hyvä varautua. Edunvalvontavaltuutuksella 
määrittelet, kuka voi hoitaa asioitasi ja miten niitä hoidetaan, jos 

et pysty itse tekemään päätöksiä. Siinä voit ilmoittaa toiveitasi esimer-
kiksi terveydenhuoltoon, taloudenhoitoon tai omaisuuden hallintaan 
liittyen. Näin jatkat omannäköistä elämää myös vaikeina hetkinä. 

Tummia pilviä Pirkkalan Eläkkeensaajien kerhotilojen yllä

Pirkkalan Eläkkeensaajilla 
on ollut käytössään neljä 
huonetta Kyöstin kerho

talosta, mikä on mahdollista
nut yhdistyksen toiminta
ryhmien monipuolisen harras
tustoiminnan. Tilojen tehokas 
ja aktiivinen käyttö on luonut 
perustan yhdistyksen jäsenten 
verkostoitumiselle ja yhteisöl
lisyyden toteutumiselle. Tilat 
ovat tarjonneet kolmena päi
vänä viikossa aamusta ilta
päivään eläkeläisille mahdol
lisuuden kerho ja kurssi
toimintaan.

Säännöllinen ja vilkas 
 kerhotoiminta on auttanut 
 lievittämään jäsenten yksi
näisyyttä ja toimettomuutta. 
Varsinkin nyt koronaajan 
 jälkeen se on ollut todella 
 tarpeellista.

Pirkkalan paikallislehti 
Pirkkalainen uutisoi huhti
kuussa 2022 isosti, mitä ja 
 milloin tulee tapahtumaan 
Kyöstin kerhotalon tiloille ja 
sen ympäristölle. Yksi entisen 
Kyöstin tilan rakennuksista on 
jo purettu ja päärakennus on 
saanut uudeksi omistajakseen 
rakennusliikkeen.

Kyöstin tilan navetta, nykyi
nen Kyöstin kerhotalo, on suo
jeltu rakennus. Suojelu ei kui
tenkaan estä tilojen uusio
käyttöä, joten tilat on mahdol
lista remontoida asumisen tai 
palveluiden käyttöön. Puska
radiossa on väläytelty jopa 
 irkkubaarin perustamista 
 sinne.

Pirkkalan kunnan toimitila
strategian 2020–2025 mukaan 

Ryhdy vaikuttajaksi!
EKL järjestää Yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen kurssin. 
Siellä saat rutkasti käytännön 
tietoa ja voit kysyä vinkkejä 
juuri teillä ajankohtaisina 
oleviin asioihin. Esimerkiksi, 
miten voisit vaikuttaa oman 
kunnan maksuttomien 
kokoontumis- ja kerhotilojen 
saatavuuteen?

Kuntalaisaloite ja kansalaisaloi-
te ovat suoria keinoja vaikuttaa 
julkiseen sektoriin.

www.kuntalaisaloite.fi 
www.kansalaisaloite.fi

kerhotalo on myytävien koh
teiden joukossa ja sen luovu
tus on kytketty alueen tontin
luovutuksen ohjelmaan vuo
sille 2023 tai 2024.

Pirkkalan Eläkkeensaajien 
lisäksi tiloja on käyttänyt 
 Pirkkalan Muinaisaikayhdis
tys Birckalaiset ry. Heillä on 
 ollut siellä kerhotoimintaa, 
muinaisvaatekankaiden kuto
mista ja nahkatossujen valmis
tamista. Tiloissa on myös val
mistettu rekvisiittaa Pirkkalan 
Muinaismarkkinoiden toteut
tamista varten. Muinais
markkinat ovat olleet tauolla 
kahden koronavuoden ajan.

Myös Mannerheimin 
 Lastensuojeluliitto ja Pirkka
lan seurakunta ovat käyttäneet 
Kyöstin kerhotalon tiloja lapsi
kerhojen toimintaan.

Pirkkalassa rakennetaan 
uudiskohteita runsaasti. 
 Toivottavasti kunta pystyy 
osoittamaan uusia tiloja 

Tietoa edunvalvontavaltuutuksen teosta: 
www.omissakäsissä.fi

 yhdistysten käyttöön siitä 
 huolimatta, että Kyöstin 
 kerhotalon monimuotoinen 
kuntalaisia palveleva toiminta 
nykymuodossaan todennäköi
sesti tuhoutuu.

Soile Lönnqvist, puheenjohtaja,
Pirkkalan Eläkkeensaajat
Kuvat: Antti Jokinen

Kuntalaisaloitteella voi tehdä 
aloitteita suoraan kunnanvaltuus-
tolle, mikäli 2 % kunnan asukkais-
ta ilmoittautuu aloitteen tekijöiksi, 
se on otettava käsittelyyn 6 kk 
asian vireille tulosta.

Kansalaisaloitteen saaminen 
käsiteltäväksi edellyttää, että aloi-
te saa 50 000 kannatusilmoitusta 
kuuden kuukauden sisään ja että 
eduskunta hyväksyy esityksen.

Tiesitkö, että yhdistykset ja 
 yksityishenkilötkin voivat lobata 
omassa asiassaan? Päättäjille 
kohdennettua vaikuttamista 
 kutsutaan vaikuttajaviestinnäksi. 
Vaikuttamistyössä keskeistä on 
se, että pyrkii vaikuttamaan 
 oikeaan tahoon.

Näistä kaikista saatte vinkkejä 
kurssillamme. Tervetuloa!

YHTEISKUNNALLISEN 
VAIKUTTAMISEN KURSSI 
21.–23.11. Rajaniemessä Virroilla

Tällä kurssilla perehdytään 
edunvalvonnan ja vaikuttamisen 
saloihin. Kurssilla mm. kuullaan 
tuoreinta eläketietoa ja tietoa 
liiton edunvalvonnasta sekä pe-
rehdytään yhdistysten ja jäsenis-
tön mahdollisuuksiin vaikutta-
mistyössä ja kampanjoinnissa. 

Kurssi on sisällöltään pitkälti 
 samanlainen kuin parina edelli-
senä vuonna toteutettu vastaa-
va kurssi. Kurssi on Osuus kunta 
Tradekan tukemana maksuton.

www.ekl.f i > Jäsenille > 
Koulutus ja kurssituet > 
Kurssit > Syksy 2022

SIMO PAASSILTA ELÄKKEENSAAJA 
3/2022 PÄÄKIRJOITUKSESSA:

”Toinen tärkeä vaikuttamistyön 
kohde on vapaaehtoistyön 
puitteiden turvaaminen. 
Aktiivisten vapaaehtoisten 
tekemä työn tulee olla 
tulevaisuudessakin mahdollista. 
Kissakaan ei pelkällä kiitoksella 
elä eikä vapaaehtois työtä voi 
tehdä ilman toiminta-avustuksia 
ja ilmaisia toimintatiloja.”

 MAKSUTON

Mitä haluaisit nimissäsi tehtävän?  
Kun haluat keskustella testamenttilahjoittamisesta 
luonnonsuojelutyölle, ota yhteyttä tukij apalveluumme
puh. 040 192 3112 tai tukija@wwf.fi

JÄTÄ JÄLKESI
MAAILMAAN

Lisätietoja ja esitetilaukset: wwf.fi/testamentti
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14 TEEMA: HARRASTUKSET JA ITSENSÄ KEHITTÄMINEN

Irtiotto arjesta – kolme kuukautta kahden hengen opiskelijaboxissa
Heinäveteläiset Mikko Korho-
nen (65 v.) ja Kirsi Jaakkola 
(56 v.) ottivat kevätkaudella 2022 
irtioton arjestaan ja suuntasivat 
kolmen kuukauden pituiseen pari-
tanssikoulutukseen Länsi-Suomen 
opistoon Huittisiin.

– Puolisollani Kirsillä on ollut 
pitkäaikaisena haaveena 
 tanssikurssille osallistuminen. 
Tammikuussa 2022 päätimme, 
että nyt on aika. Päätöstä tuki 
se, että jäin työeläkkeelle 
 samana päivänä kuin Länsi 
Suomen opiston paritanssi
koulutus alkoi. Ajoitus oli siis 
loistava! Aktiivista työuraa oli 
takana siinä kohtaa yli 40 
vuotta. Eläkkeelle jääminen 
mahdollisti omaan itseen kes
kittymisen. Toiveena oli irti
otto arkirutiineista ja mahdol
lisuus viettää laatuaikaa oman 
puolison kanssa, kuvailee 
 Mikko päätöstä koulutukseen 
hakeutumisesta.

– Koulutuksen kesto oli so
piva, sillä pystyin irrottamaan 
itseni työelämästä sen ajaksi. 
Olen tosin tehnyt opiskelun 
ohella myös jonkin verran töi
tä. Tämä on onnistunut hyvin, 
koska opinnot jakautuvat nel
jälle päivälle, maanantaista 
torstaihin. Perjantait jäävät 
opinnoista vapaiksi, täydentää 
Kirsi.

Opistokampuksella on 
mahdollista paitsi opiskella ja 
asua, myös ruokailla.

– Aamupalat, lounaat, 
kämppä, sauna ja ohjelmat on 
valmiina, joten oleminen on 
huoletonta. Talon historia on 
mielenkiintoinen ja onkin tun
tunut hyvältä olla osa tuota 
historiallista jatkumoa. Muka
vaa on myös se, että täällä on 
kansainvälistä porukkaa. Se 
antaa olemiseen oman maus
teensa. Opiston arki on suju
vaa ja olemme nauttineet olos
tamme täällä, kuvailevat Mik
ko ja Kirsi.

Kansanopistossa opiskelu 
on yhteisöllistä. Kevään pari
tanssiopiskelijoista muodos
tuikin tiivis ryhmä. 

– Opiskeluporukka on ollut 
hyvä. Kaikki tulee erilaisella 
kokemuksella tanssin maail
maan, mutta meillä on hyvä 
ryhmähenki. Tuntuu, että me 
olemme Me, kehuu Mikko.

Tanssin opiskelu on Kirsin 
mukaan ollut ajoittain vaati
vaakin.

– Fokus on jatkuvasti 
 omassa kehossa ja joskus on 
haastavaa saada keho toimi
maan niin kuin haluaa. Täällä 
on onneksi kuitenkin mah
dollisuus opiskella niin, että 
ottaa opetuksesta vain ne 
asiat, jotka kokee itselleen 
 tarpeelliseksi.

Helsinkiläisyhdistyksessä harrastetaan 
kerrostalon rakennuttamista
Yli kolme vuotta Leena Näre-
kangas ja Harri Kallunki ovat tien-
neet, mihin kaikki liikenevä aika 
kuluu. Molemmat ovat käyttäneet 
vapaaehtoisesti uskomattoman 
määrän työtunteja, jotta  Helsingin 
Verkkosaareen saadaan rakennet-
tua uusi yhteisöllinen  kerrostalo.

Aktiiviset Seniorit yh
distyksen jäsenet ovat 
tehneet Verkkosaareen 

nousevan yhteisöllisen talon 
hyväksi vapaaehtoistyötä jo 
noin viiden vuoden ajan. Alku
vuosien suurin urakka oli 
 Hitastonttivarauksen saami
nen Kalasataman viereen 
 nousevalta merelliseltä asuin
alueelta.

Yhteisöllinen Pasaatihanke 
rakennutetaan ryhmäraken
nuttamiskohteena, mikä tar
koittaa asukkaille suurta pää
tösvaltaa oman asunnon rat
kaisujen suunnittelemisessa. 
Talohankkeen vapaaehtoisille 
aktiiveille rakennustapa tuo 
valtavan työmäärän. Ryhmä
rakennuttaminen on Suomes
sa vielä melko uutta. Sitä sää
televä lainsäädäntö on vuodel
ta 2015. 

Tuleva Pasaati-talo on yhdistyksen 
kolmas yhteisötalohanke

Ensimmäinen yhteisötalo 
 valmistui Arabianrantaan 
vuonna 2006 ja toinen Kala

satamaan 2015.  Pasaatihank
keessa hyödynnetään aiempia 
kokemuksia sekä yhteistilojen 
suunnittelussa että toimivan 
yhteisön rakentamisessa.

Asukkaiden ikärakenteesta 
tulee osin erilainen. Noin kak
si kolmasosaa pasaatilaisista 
täyttänee seniorikriteerit, 
mutta osa on nuorempia, sillä 
viime kesäkuussa asukas
kokous päätti luopua itse 
 asettamastaan alaikärajasta.

Leena Närekangas (66) ja 
Harri Kallunki (66) ovat mo
lemmat mukana talon johto
ryhmässä. Se on kilpailuttanut 
hankkeelle korvaamattoman 
ryhmärakennuttamiskonsul
tin, arkkitehdin ja kaikkien 
erikoisalojen suunnittelijoiden 
valinnat. Varsinainen raken
nusurakoitsija on vielä valitse
matta, mutta myös sen päätök
sen aika on pian. 

Talo rakennetaan samassa 
tahdissa kuin koko kortteli
kokonaisuus, ja työt aloitetaan 
ensi keväänä. Valmista on lu
vassa loppuvuodesta 2024.

Työläs, mutta monella tapaa  
antoisa harrastus

– Vankka usko yhteisöllisyys
ideaan on auttanut jaksamaan 
ja innostumaan tästä työstä 
nämä kolme vuotta. Yhteisölli
nen asuminen on todella hyvä 
idea vanheville ihmisille ja itse 
asiassa kaiken ikäisille. Vaikka 
työtä on paljon, silti askel as
keleelta on koko ajan menty 
eteenpäin, Leena Närekangas 
kertoo.  

Vuodesta 2019 rakennut
tamishankkeessa mukana 
 ollut Närekangas on erikois
tunut johtoryhmässä hallin
nollisiin töihin. Muun muassa 
kaikki asuntovaraussopimuk
set ja laskutukset kulkevat hä
nen kauttaan.  

– Jossakin vaiheessa laskin 
huvikseni työtuntejakin. Hul
luimpina aikoina tämä talon
rakennuttamisharrastus vei 
viikoittain noin 20 tuntia. 
Mutta olen samalla oppinut 
 aivan hirveän paljon uusia 
asioita ja tutustunut todella 
mukaviin ihmisiin, työelämäs
sään tvohjelmistoja suunni
tellut Närekangas sanoo.  

Harri Kallunki on rakennut
tanut, rakentanut ja saneeran
nut myös aiemmin, vaikka hä
nen päätyönsä on aina ollut 
myyntiä ja markkinointia.

–  Olen aina ollut tiimi
pelaaja niin joukkuepeleissä 
kuin työssä kokoamassa ja 
kouluttamassa erilaisia ryh
miä. Samalla yhteisöllisyys
ajatuksella olen hoitanut 
 Pasaatin hankettakin. Tästä 
olemme vaimoni Marian 
kanssa tekemässä itsellemme 
loppusijoituskohdetta, Kallun
ki naurahtaa.

Satoja neliöitä yhteisiä tiloja 

Taloon tulevista yhteisötiloista 
löytyy sekä Leena Närekan
kaan että Harri Kallungin mie
lestä jokaiseen makuun sopi
vaa mielekästä tekemistä ja 
yhdessäolomahdollisuuksia.

Tulossa on monikäyttöinen 
yhteinen sali ja suurtalous
keittiö, viherhuone, askartelu
huone, takkahuone ja laaja 
 ulkoterassi talon katolle, pesu

tupa ja kaksi saunaa. Erillinen, 
pieni yksiö rakennetaan asuk
kaiden vieraiden lyhytaikaista 
majoittamista varten.

Silti yksityisyys säilyy, sillä 
asunnot ovat ihan tavallisia 
kerrostalohuoneistoja. Oman 
oven saa aina lukkoon, ja osal
listua voi siihen yhteisöllisyys
aktiviteettiin, mihin haluaa ja 
silloin kun haluaa.

Seitsenkerroksinen ja kaksi
portainen kerrostalo on nyt jo 
valmiiksi suunniteltu, mutta 
asuntoja on yhä varattavissa ja 
tulevat asukkaat ehtivät vielä 
vaikuttaa oman kotinsa pohja
ratkaisuihin.

Tulevat naapurit tulevat tutuiksi  
jo ennen muuttoa

Nyt syksyllä hankkeen super
aktiivien työlistalla on urakka
tarjouspyyntöjen jättäminen 
rakennusurakoitsijoille. Myös 
yhteistilojen sisustussuunnit
telu on alkamassa. Ratkaisujen 
suuntaa valmistellaan asuk
kaiden ja sisustusarkkitehtien 
ryhmässä, ja lopulliset päätök
set tehdään kaikkien asukkai
den yhteisessä asukaskokouk
sessa. 

– On matkan varrella ollut 
tietysti myös hankalia asioita, 
mutta niistä on aina onnis
tuneesti selvitty, yhdessä. 

 Tätähän todella tehdään yh
dessä, joten ihmisistä täytyy 
pitää, omille kunnon sooloi
luille ei ole tilaa, Närekangas 
sanoo.  

– Yhdellä tavalla saman
laisia ihmisiä me saamme 
 naapureiksi. Sellaisia, jotka 
 vapaaehtoisesti ovat valinneet 
yhteisötalon asumismuodok
seen. Ja mehän tunnemme jo 
nyt tässä vaiheessa tulevat 
naapurimme aivan eri tavalla 
kuin normikerrostalosta kodin 
ostavat, Kallunki jatkaa.    

Parin viime vuoden 
 poikkeusaika on myös Pasaa
tin hankkeessa tarkoittanut 
tuntikausia kestäneitä Teams 
kokouksia. Mutta nyt ovat jo 
ensimmäiset asukastapaami
set, piknikit sekä elokuva ja 
teatteriesitykset toteutuneet, 
ja muut arjen tulevat yhteisöl
lisyyspäätökset muovautuvat 
pian. 

Myös suunnitelmat yhtei
söllisyyden yhdessä opettele
miseen ovat valmiina.   

Airi Vuolle

Vaikka Harri Kallungin ja Leena Närekankaan kuvaus-
rekvisiitta Pasaati-talon tulevalla tontilla Verkkosaares-
sa vähän viittaa rakennustöihin, niitä asukkaat eivät 
itse tee lainkaan. Vuonna 2024 pasaatilaiset muuttavat 
täysin valmiiseen kerrostalokotiinsa. Suunnittelutyötä 
sen sijaan sitä ennen riittää. Kuva: Airi Vuolle

Lue lisää: 
www.pasaatitalo.f i

Kolmessa kuukaudessa 
tanssijoiden taidoissa tapah
tuu huikeaa kehitystä.

– On hienoa, että yhdessä 
paikassa on useampi huippuo
pettaja. Ei tarvitse kiertää itse 
ympäriinsä, vaan opettajat tu
levat tänne. Sisältö on ollut 
monipuolista: tanssimisen li
säksi kehonhuoltoa, musiikin 
teoriaa ja tanssitietoa. Tansseja 
pääsee oppimaan sekä seuraa
jan että viejän roolissa, mistä 
on ollut paljon hyötyä tanssi

Länsi-Suomen opisto tarjoaa koulutusta eri elämänvaiheisiin. 
Tarjolla on muun muassa paritanssikoulutus, yli 50-vuotiaille 
suunnattu englannin kielen koulutus ja monenlaisia lyhytkursseja.
Lisäksi on suunnitteilla uusi, senioreille suunnattu, liikuntaan ja 
hyvinvointiin keskittyvä koulutus kevätkaudelle 2023. 
Kaunis kartanomainen kampusmiljöö majoitus-
mahdollisuuksineen houkuttelee opiskelijoita kauempaakin. 

Seuraava paritanssikoulutus järjestetään 1.2.–30.4.2023. 

Ilmoittautua voi nettisivujen kautta, sähköpostitse ja soittamalla:

www.lansisuomenopisto.fi
opisto@lsopisto.fi
02 560 7750 (toimistoaikoina)

taidon kehittymisen kannalta, 
kertoo Kirsi.

Myös Mikko on huoman
nut, että tavallisesti viejän roo
lissa tanssivan kannattaa eh
dottomasti kokeilla seuraajan 
roolissa tanssimista.

 – Siinä oppii valtavasti. 
Tanssiaskeleiden lisäksi olen 
oppinut paljon oman kehon 
hallinnasta, mikä varmasti 
 tukee hyvinvointia jatkossa, 
kuvailee Mikko.

Mikon ja Kirsin mielestä 
koulutus soveltuu eri ikäisille 
ja erilaisista tanssillisista 
 lähtökohdista tuleville.

– Opetustapa on ollut kan
nustava ja jokainen on voinut 
tulla omana itsenään. Kaikki 
on hyväksytty joukkoon eikä 

ketään ole lähdetty arvostele
maan. Asiaa on tullut paljon ja 
osa siitä on ainakin itseltäni 
varmasti mennyt ohikin, nau
rahtaa Mikko.

Parasta koulutukseen osal
listumisessa on Kirsin mukaan 
ollut paluu huolettomaan 
opiskelijaaikaan. Mikon mie
lestä parasta on se, että pääsi 
osallistumaan koulutukseen 
oman puolison kanssa ja 
 viettämään hänen kanssaan 
laatuaikaa.

– Olemme viihtyneet kah
den hengen opiskelijaboxissa 
oikein hyvin! Koulutus on an
tanut eväät yhteiselle harras
tukselle myös jatkoa ajatellen.

Jenna Ahonen, Länsi-Suomen opisto

E L Ä K K E E N S A A J A - L E H T I  4/2022 1514


	ES-0422_final-aukeamat 1
	ES-0422_final-aukeamat 2
	ES-0422_final-aukeamat 3
	ES-0422_final-aukeamat 4
	ES-0422_final-aukeamat 5
	ES-0422_final-aukeamat 6
	ES-0422_final-aukeamat 7
	ES-0422_final-aukeamat 8

