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Jäsenkirje 1/2022
Hyvä ystävä! Kirjoittaessani vastaavaa jäsenkirjettä vuosi sitten toivoin teidän odottavan vielä muutamia
kuukausia, että pääsisimme eroon tästä koronan kirouksesta. Siitä on kulunut reilu vuosi ja nyt alkaa
näyttää paljon paremmalta. Suomi avautuu ja palaamme normaaliin arkeen. Ensimmäinen keskiviikkokerho
kokoontui 23.2. ja pääsimme suunnittelemaan tulevaa kevään ja kesän toimintaa. Ilo näkyi myös jäsenten
kasvoista ja mikä parasta kävimme hyvän keskustelun mitä jäsenistö odottaa yhdistyksen toiminnasta.
Toiveita tuli teatteri- ja konserttimatkoista sekä tutustumisesta Rajaniemen lomakeskukseen Virroilla. Näitä
matkoja pyrimme järjestämään. Muut kerhot ovat toimineet normaalisti vuoden alusta alkaen korona
rajoitusten antamilla turvaohjeilla. Kerhoihin sopii myös uusia kokeilijoita.
Myös minulla puheenjohtajana on odotuksia, odotan, että saamme mielenkiintoisen vuoden. Toivon myös,
että saamme yhdistykseemme uusia jäseniä jotka tuovat uusia tuulia toimintaamme niin kuin tekin olette
tuoneet.
Liittomme täyttää 60v., tätä juhlitaan Joensuussa 15.- 16. 6. Olemme sopineet, että teemme retken juhlaan
16.6. jos asiaan löytyy kiinnostusta. Tämä tuo mielenkiintoisia kokemuksia ja elämyksiä kun saamme tavata
kanssasisaria ja - veljiä yhdessäolon merkeissä ja nauttia järjestäjien tarjoamasta ohjelmasta. Asiaan
palataan kevään kuluessa.
Kuluva vuosi on merkityksellinen siinäkin suhteessa, että kunta tuottaa viimeisen vuoden sote palveluja.
Vuoden 2023 alusta palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle. Tämä merkitsee sitä, että palvelut ja
maksut yhdenmukaistuvat koko hyvinvointialueella. Palvelujen siirtyminen hyvinvointi alueelle merkitsee
myös kunnan vanhusneuvoston roolin tarkastelua, että se vastaisi paremmin tulevia tarpeita. Sain käydä
keskustelua kunnan johdon kanssa vanhusneuvoston puheenjohtaja roolissa syntyneestä tilanteesta.
Näkemyksemme ovat yhtenevät, aloitamme kotikunnassamme jo tämän kevään aikana valmistelemaan
uutta vanhusneuvoston toimintasääntöä joka vastaa paremmin tuleviin ikäihmistä koskeviin haasteisiin.
Uskon, että tuleva uusi toimintasääntö lisää vanhusneuvoston arvostusta ja vaikutusmahdollisuutta
yhteistyöjärjestönä. Tähän meillä kaikilla eläkeläisjärjestöinä on mahdollisuus vaikuttaa.
Hyvä jäsen, olet meille tärkeä. Muistathan maksaa jäsenmaksusi, se on edelleen pieni 15€. Voit maksaa sen
kerhoissamme tai tilille FI62 5158 1520 0216 24 OP Ylä-Savo, käytä viitenumeroa 1009
Hyvää kesän odotusta ja terveyttä toivottaa puheenjohtaja Matti

