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Tulitko valituksi aluevaltuustoon Tulitko valituksi aluevaltuustoon – yhteystietoja– yhteystietoja
kaivataankaivataan

Historialliset aluevaalit on pidetty. Valitsimme aluevaltuustot, jotka käyttävät ylintä päätösvaltaa
Suomen uusilla hyvinvointialueilla. Ne päättävät alueen toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta.
Aluevaltuustojen vastuulla on keskeisimpinä toimintoina sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestäminen sekä pelastustoimi.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maakunnallisille hyvinvointialuille, on huolehdittava siitä,
että mm. ikäihmisille tärkeitä sosiaali- ja terveyspalveluja on riittävästi ja että ne ovat
laadullisesti korkeatasoisia sekä kohtuuhintaisia.

Valituilla valtuutetuilla on siis erittäin tärkeitä asioita päätettävänään. EKL haluaa osaltaan tukea
valittuja jäseniään heidän tärkeässä työssään. Lisäksi haluamme välittää heille tietoa
päätöksenteon tueksi. Jotta voisimme näin toimia, tarvitsemme vaaleissa läpimenneiden
jäseniemme yhteystiedot käytettäväksemme. Olemme kyselleet tietoja aiemmin yhdessä
uutiskirjeessä sekä edellisessä Eläkkeensaaja-lehdessä nro 1/2022. Liittoon on toimitettu tähän
mennessä yhden läpimenneen yhteystiedot.

Jos siis olet tullut valituksi hyvinvointialueesi valtuustoon, tai joku yhdistyksenne jäsen on
vaaleissa läpi mennyt, niin ilmoitattehan pikaisesti yhteystiedot liiton toimistolle osoitteella
sissi.kahkonen@elk.fi. Tarvitsemme valitun henkilön nimen, hyvinvointialueen ja
sähköpostiosoitteensa. Hyvä olisi saada myös puhelinnumero ja osoite.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, jonka jäsen EKL on, on myös pyytänyt jäsenjärjestöiltään
läpimenneiden henkilöiden yhteystietoja. Tulemme välittämään saamamme tiedot myös
SOSTElle.

Valtuustoon päässeiden tietojen keräämisellä on suuri merkitys siinä, että saamme yhdessä
vaikutettua aluevaltuustoihin ja vakiinnutettua sote-järjestöjen asemaa uudessa
hyvinvointialuemallissa. On tärkeää, että pystymme muodostamaan ”järjestöpuolueen”
jokaiselle hyvinvointialueelle, viemään keskeiset viestit suoraan päätöksentekoon ja sitä kautta
turvaamaan myös järjestöjen toimintaedellytykset uusien hyvinvointialueiden käynnistyessä
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https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/pdfdl/621390cfebf56
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/email/621390cfebf56
mailto:sissi.kahkonen@elk.fi
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Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
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