Pirkanmaan , Satakunnan ja Varsinais-Suomen kansallisten senioripiirien
Kulttuurijuhlaa
vietettiin Rantasipi Ikaalisten kylpylässä 12.10.2015
Juhlayleisön toivotti tervetulleeksi ja avaussanat lausui piirimme puheenjohtaja Sirkka
Juva. Juontajana toimi näyttelijä,teatterintekijä Esko Raipia.
Ikaalisten kaupungin tervehdyksen juhlaan toi kaupunginjohtaja Kalle Mäkelä. Hän
mainitsi, että Ikaalinen tunnetaan kylpylä-ja koulutuskaupunkina sekä
harmonikkakulttuuristaan. Seuraavana kuultiinkin harmonikkataiteilija Martti Petäjän
muistojen musiikkia, joista tunnetuimpana Ikaalisten tunnussävelmä Valkea Ruusu.
Politiikan polttopisteessä esityksen piti kokoomuksen puoluesihteeri Minna Arve.
Hänelle rakkaita asioita ovat kirjallisuus ja kulttuuri. Aleksis Kiven ja Väinö Linnan teokset
kertovat suomalaisten luonteenpiirteistä, lujasta tahdosta, sisukkuudesta ja vaikeista asioista
selviytymisestä. Minna Canth tunnetaan ennen kaikkea tasa-arvon puolustajana. Näitä
asioita tarvitaan nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa. Hyvinvointiyhteiskunnan
säilyminen on pelastettava kipeiltä tuntuvilla säästötoimilla ja leikkauksilla.
Turvapaikanhakijoille on saatava katto pään päälle ja järjestettävä heille suomalaisen
kulttuurin ja suomen kielen koulutusta.
Lopuksi ikääntymisen haasteista hän toi esiin, että vanhuus on myös voimavara. Suomessa
elää mailman tervein ja koulutetuin kansa. Hyvät terveyspalvelut on pystyttävä turvaamaan
edelleen vaikeasta taloustilanteesta huolimatta. Tutkimuksissa on todettu onnellisuuden iän
myötä kasvavan. Terveet elämäntavat, liikunta, ystävät ja harrastukset ovat avain hyvään
vanhuuteen.
Laulumuistoja sanoin ja sävelin esitti Pirkkalan kansallisten seniorien kuoro johtajanaan
Maria Kujanpää. Lausujana oli Liisa Tanni.
Kansallisen senioriliiton tervehdyksen juhlaan toi puheenjohtaja Tapani Mörttinen.
Hän totesi näkevänsä edessään yli 300 kulttuurinnälkäistä, iloista ja mukavuudenhaluista
senioria kiitellen myös järjestäjiä hyvällä maulla toteutetusta kulttuurijuhlasta. Tässä
toteutuu hyvällä tavalla vuoden teema ”seniorit-iloista ikääntymistä”.
Liiton 45-vuotis juhlaristeilylle hän toivoi runsasta osallistumista. ”Lähdetään porukalla
liikkeelle ja täytetään 1500 hengen laiva”.
Tämän jälkeen tämä 300-hengen juhlaväki lähti vaeltamaan kohti kylpylän maankuulua
runsasta buffee-pöytää. Tämä ei käynytkään ihan käden käänteessä, mutta aikaa oli varattu
riittävästi.
Miten ikääntyvä Suomi selviää? Juhlaesitelmän piti professori Erkki Vauramo.
Väestöennusteiden mukaan yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa jyrkästi lähivuosina ja
resurssit vastaavasti pienenevät. Eilinen ei auta! Ajattelu on siirrettävä tulevaisuuteen. Mitä
tehdään vuonna 2018, kun vanhuksia on 10% enemmän ja rahaa saman verran kuin nyt?
Näihin kysymyksiin esitelmässä saatiin vastauksia. Sote on rakenneuudistus- eikä
säästämisprojekti. Tarvitaan uusi horisontaalinen verkko-organisaatio, uusi
tulosyksikkörakenne. Päällekkäisyydet on poistettava. Toteutus on monimuotoinen ja
erilainen eri osissa maata. ENEMMÄN VÄHEMMÄLLÄ-MORE WITH LESS!

Keinot miten selvitään: Luodaan alueellinen tasalaatuinen kuntoutusjärjestelmä.Uudistetaan
hoivakotijärjestelmä. Rakennetaan eläkeläisille kotihoidon sallivia palvelukortteleita.
Panostetaan maakunnallisiin terveysohjelmiin jne. On päästävä pois kalliiksi tulevista
vuodepaikoista esimerkiksi dementiapotilailla. Ratkaisuna tähän ovat hyvin varustetut
palvelukorttelimallit taajamien keskusta-alueilla.
MUU YHTEISKUNTA TILAA SOTELTA PAREMPAA VANHUUTTA, MUTTA
VÄHEMMÄLLÄ RAHALLA.
Pentti ja Heini Hietasen musiikkiesitys tunteita ja tunnelmia muuttui Pentin valitettavan
sairastumisen takia siten, että häntä korvaamaan saatiin tyttäret Roosa ja Iina Hietanen.
Hyviä esiintyjiä hekin.
Kutsun Satakuntaan vuonna 2016 esitti Satakunnan kansallisen senioripiirin puheenjohtaja
Liisa Luomanen. Kolmen piirin kulttuurijuhla pidetään silloin Raumalla.
Päätössanoissaan Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Sirkka Juva kiitti esiintyjiä ja osallistujia
hyvin onnistuneesta kulttuurijuhlasta.
Tilaisuus päättyi yhteisesti laulettuun Pirkanmaan maakuntalauluun.
Hienon kulttuurijuhlan kokeneena!
Väinö Simola, tiedottaja

