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MUISTIO   
PEETUn ja kansanedustajien tapaamisesta 25.04.2022 
 

Aika: 25.04.2022 klo 14.00-15.30 
Paikka: Pirkanmaan kokoomuksen piiritoimisto, Kuninkaankatu 13B, Tampere 
 
1. PEETUn pj Antero Saksala toivotti paikalla olijat tervetulleeksi todeten 

yhteydenpidon alueen kansanedustajiin tärkeäksi. 
 

2. Todettiin paikalla olevan kansanedustajat Anna Kontula, Arto Satonen sekä 
keskustalaisten edustajana piirin vpj Raija Moilasen. SD:n kansanedustajia ei ollut 
päässyt paikalle.  
PEETUlaisista paikalla olivat: 
Vilho Ponkiniemi, Eläkeläiset, Mauri Tuominen, Eläkkeensaajat, Matti Päivärinta, 
Eläkkeensaajat, Pekka Ketonen, Kansallinen Senioriliito ja Antero Saksala, 
Kansallinen Senioriliitto. 

 
3. Kansanedustajien esiin nostamat aiheet  

Arto Satonen: Hän kertoi eläkeläisten oman indeksin käyttöönoton perusteluja ja 
siitä, miksi sen valmistelu ei ole edennyt. Samoin hän toi esiin voimakkaan 
inflaation luonteen eli sen, miten eri tavalla inflaatio voi vaikuttaa eri hyödykkeiden 
ja palvelujen hintoihin. Hän myös piti tärkeänä sitä, että eläkeläispiirit ovat 
yhteistyöelimensä kautta lähteneet hoitamaan ikäihmisten edunvalvontaa. 
Anna Kontula: Hän kertoi hyvinvointialueen yhden jaoston eli asiakkuus- ja 
laatujaoston toiminnasta ja tavoitteista. Tälle uudelle toimintamallille on asetettu 
korkeat tavoitteet ja aika näyttää, miten jaoston toiminta onnistuu. Ellei niin silloin 
katsotaan muita toimintamalleja. Hän korosti myös ikäihmisten palveluissa luonnon 
törkeää merkitystä ihmisen hyvinvoinnissa. 
Raija Moilanen: Hän kantoi huolta kunnan ja uuden hyvinvointialueen raja-pintojen 
tarkastelusta. Katveita ei pidä päästää syntymään. Muina aiheina hän nosti esiin 
yksinäisyyden torjunnan ja omaishoitajien aseman parantamisen. 

 
4. PEETUn näkökulmat 

Kerrottiin PEETUN vastanneen alueen strategiakyselyyn, samoin alueen 
luottamushenkilöjohdolle on annettu voimakas kannanotto sen puolesta, että 
vanhusneuvoston nimeämisessä on huomioitava myös lain sallima 
mahdollisuus ottaa mukaan eläkeläispiirien edustajia. 
 
Esille otettiin myös pankkipalvelujen hoitamisen vaikeus niiden ikäihmisten 
kohdalla, jotka eivät kykenen käyttämään digitaalisia palveluja. Toivottiin lain 
säätäjän tuovan tähän apua. KE:t totesivat asian olleen esillä useasti 
eduskunnassa. Merkittäviä parannuksia ei kuitenkaan ole näköpiirissä. 
 

5. Tapaamisten jatkaminen 
Todettiin, että näitä tapaamisia on hyödyllistä jatkaa. Toivottiin, että kukin 
neljästä eduskuntaryhmästä saa tapaamisiin yhden kansanedustajan vaikkapa 
henkilöä vuorotellen. Sovittiin seuraavan tapaamisen ajaksi ma 12.09. klo 14 
(varalle ma 19.9. klo 14). Paikkana Pirkanmaan Kokoomuksen piiritoimisto, 
Kuninkaankatu13 B. 

 
6. Tilaisuuden päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osallistuneita hyvästä keskustelusta ja uskoi tämän olleen 
rakentavan alun tulevalle yhteistyölle. 

 
Muistion vakuudeksi  
Sihteeri Pekka Ketonen  


