Lataa viesti (PDF) - Katso viesti selaimessa

Uutiskirje 4/2022, 20.5.2022

toukokuu 2022

Vaikuttamisen paikka
Vaaleista puhuttaessa tulee monen mieleen nyt, kun hyvinvointialueiden vaalit on takana, ensi
vuonna pidettävät eduskuntavaalit . Liitto haluaa muistuttaa, että ennen niitä on varsin tärkeät
seurakuntavaalit 20.11.2022. Ne ovat tärkeät etenkin yhdistyksiämme ajatellen, Vaalien
ennakkoäänestys on 8.–12.11.2022. No miksi nuo vaalit ovat tärkeät?
Viime aikoina on kunnissa suuntaus on pääsääntöisesti ollut, että säästöjä haettaessa on
leikattu nimenomaan järjestöjen avustuksia ja korotettu tiloista perittäviä maksuja. Tämä on
erittäin lyhytnäköistä politiikkaa ja säästöjen hakeminen kohdentuu toimiin, jotka iskevät
takaisin tulevaisuudessa kohonneina terveydenhoitokuluina.
Seurakuntavaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla
luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle 2023─2026. Valitut luottamushenkilöt päättävät monista
keskeisistä seurakunnan/seurakuntayhtymän asioista esimerkiksi seurakunnan
kirkollisveroprosentista, talousarvioista, monista työntekijävalinnoista ja tilojen käytöstä.
Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyy 15.9. ja nyt kannattaa ilmoittautua mukaan
vaikuttamaan ja hakea ehdokkuudelleen tukea omasta yhdistyksestä. Valituksi tulevat pääsevät
ajamaan eläkkeensaajien ja oman yhdistyksensä etua seurakunnissa esimerkiksi tilojen
käyttöasioissa ja niistä perittävistä maksuista seurakuntien jakamista avustuksista nyt
puhumattakaan.
Tätä asiaa kannattaa nyt ihan oikeasti pohtia yhdistyksissämme ja hakea aktiivisia jäseniä
ajamaan niiden etuja myös omassa seurakunnassa.
Timo Kokko

EKL Koulutus
Syksyn kurssit löydät kotisivuiltamme. Siellä voit myös tehdä ilmoittautumiset kursseillemme.
Rajaniemen lomakeskus, Virrat
14.-16.9 Järjestötoiminnan kurssi (120 €)
19.-21.9 Työväenlauluperinteen kurssi (120 €)
19.-21.9 Kalligrafian kurssi (120 €)
17.-19.10 Vanhusneuvostopäivät (maksuton)
21.-23.11 Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kurssi (maksuton)
21.-23.11 Kotisivut Yhdistysavaimella peruskurssi (120 €)
TSL-Opintokeskus, Helsinki
3.-4.10
Kotisivut Yhdistysavaimella peruskurssi (80 €)
Käpylän työväentalo, Helsinki
1.-29.9
Salsakurssi, koulutusajat 1., 15. ja 27.9. klo 10–15 (100 €)
Verkkokoulutus
Sukututkimuksen verkkokurssi syyskuussa. Kurssin laajuus on 10 oppituntia ja osallistumishinta
50 €. Kurssi toteutetaan Teams-sovelluksella. Koulutusajat 1.9. klo 17:00 - 20:30. sekä 8.9. ja
15.9. klo 17:30 - 19:45.
Maksuttomat verkkoseminaarit
30.8.
Suomen Hostellijärjestön edut EKL-yhdistyksille ja niiden jäsenille
11.10.
Puheeksi ottaminen
1.11
Kurssitukien hakeminen ja raportointi
17.11.
Varainhankinta, vapaaehtoisten vakuutukset ja liiton jäsenedut
1.12.
Kaatumisen ehkäisy

Eläkkeensaaja ilmestyy 9.6.2022
Lue seuraavasta Eläkkeensaaja-lehdestä,
mitä vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo vastasi
toiminnanjohtaja Timo Kokon esittämään
kysymykseen 28.4. pidetyssä EKL:n
valtuuston kokouksessa:
– EKL:n mielestä hyvinvointialueilla tarvitaan
nyt ikääntyneiden arjen tuntevat
vanhusasiamiehet. Mitä mieltä olet tästä

meidän kannastamme ja kannattaisitko
vanhusasiamiesten saamista jokaiselle
hyvinvointialueelle?
Lehdessä on myös valtakunnallinen lista Suomen kesäteattereista ja Leena-Maija Tuomisen
oivat vinkit kesälukemisiksi. Kulttuurikesä odottaa siis poimijoita!

Jaossa runsain mitoin positiivista
mielen hyvinvointia!
Elinvoimaa tähtää jo ensi syksyn koulutuksiin.
Tutustu kaikille ikääntyville tarkoitettuihin
koulutuksiin ja lähde mukaan. Koulutukset
ovat maksuttomia.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Tervakosken Eläkkeensaajat
Ukrainan sodan uhreja auttamassa
Tervakosken Eläkkeensaajat ry ja
Tervaleijonat-orkesteri järjestivät Seuratalolla
tangokonsertin 18.4 Ukrainan sodan uhrien
hyväksi. Tango soi komeasti, kun 10henkisen Tervaleijonat-orkesterin
konserttikokoonpanossa. Paikalla oli noin 70
henkeä.
Kuvassa Tervakosken Eläkkeensaajien
puheenjohtaja Reijo Löytynoja luovuttaa
keräysvarat SPR:n Tervakosken osaston puheenjohtajalle Lauri Kolisevalle.

Omissa käsissä -kampanja
Toukokuun alussa alkanut Digi- ja
väestötietovirasto DVV:n Omissa käsissä kampanja nostaa kymmenien suomalaisten
organisaatioiden voimin esille
edunvalvontavaltuutuksen, joka on meille
kaikille ajankohtainen. Samalle se on kuitenkin suurelle osalle valitettavan tuntematon.
Edunvalvontavaltuutus on tärkeä valtakirja, jolla itselleen luotetun henkilön voi valtuuttaa
hoitamaan esimerkiksi omaan talouteen tai terveyteen liittyviä asioita, jos itse menettää
toimintakykynsä joko tilapäisesti tai pysyvästi. Tyypillisesti toimintakyvyn menettäminen voi
tulla eteen iän ja esimerkiksi muistisairauden myötä, mutta yhtälailla sen voi kohdata
nuorempikin henkilö vakavan sairauden tai tapaturmaisen loukkaantumisen johdosta. Tarve voi
yllättää, mutta silloin asia pitää olla jo kunnossa.
Edunvalvontavaltuutusvaltakirjan laatiminen on onneksi helppoa ja tukea on tarjolla lukuisten
erilaisten tahojen kautta. Myös me Eläkkeensaajissa tarjoamme tukemme kampanjalle.
https://omissakasissa.fi/

Tervetuloa Rajaniemeen!
Kesä ja syksy tuovat tullessaan monta
hauskaa lomaviikkoa, uutuuksia sekä
tarjouksia! Tutustu tarjontaan ja löydä
omasi! Teemalomat | Eläkkeensaajien
Keskusliitto EKL ry
Ryhmät! Rajaniemessä tarjolla ohjelmallisia
päiväkäyntipaketteja ja virkistyslomia läpi
vuoden!
Rakennetaan yhdessä mieluisa paketti ja
sovitaan ryhmällenne sopiva ajankohta.
Ota yhteyttä ja varataan ryhmänne
aikatauluihin sopiva ajankohta ihanalle lomalle tai päiväkäynnille! Ryhmälomat |
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Kaiken lomatarjonnan ja tarkemmat tiedot lomista löydät uusimmasta eläkkeensaaja-lehdestä
ja osoitteesta www.rajaniemenlomakeskus.fi
Piia Lamberg, Rajaniemen lomakeskus
toimisto@rajaniemenlomakeskus.fi
p. 050 4783 909

Ajankohtaista
Suomi ilmoitti kiinnostuksensa liittyä
Natoon
Tasavallan presidentti päätti tiistaina 17.
toukokuuta valtioneuvoston esityksestä, että
Suomi ilmoittaa Pohjois-Atlantin liitolle (Nato)
kiinnostuksensa käydä keskustelut Natoon
liittymisestä, ja on asettanut valtuuskunnan
Suomen liittymisestä käytäviin keskusteluihin
Naton ja sen jäsenvaltioiden kanssa.
Suomen kiinnostuksenosoitus liittymisestä ja
liittymiskeskusteluiden käynnistämisestä
annettiin Naton pääsihteerille ulkoministerin allekirjoittamalla kirjeellä 18.5. Kirjeen
vastaanottamisen jälkeen Nato käsittelee asiaa ja päättää Suomen kutsumisesta
liittymiskeskusteluihin, joissa katetaan viisi osa-aluetta: poliittiset kysymykset, oikeudelliset
kysymykset, resurssikysymykset, tietoturvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä puolustus- ja
sotilaalliset kysymykset.

Kampanjasta kaivataan palautetta
Huhtikuussa olimme mukana tässä Ikiliikkuja innostaa liikkeelle -viestintäkampanjassa.

Haluamme kuulla ajatuksesi kampanjasta. Jos sinulla on muutama minuutti aikaa, niin klikkaa
linkkiä ja vastaa neljään lyhyeen kysymykseen:
https://link.webropolsurveys.com/S/2064CBBA40D65271
Iso kiitos vastauksesta!

Pertti Rajalan kirjanjulkistustilaisuus
Porissa
Eetu – Kertomuksia työväenjohtaja Eetu
Salinin elämästä
Tietokirjailija Pertti Rajala, joka on Porin
Seudun Eläkkeensaajien jäsen, kertoo
teoksessaan työväenliikkeen alkuaikojen
merkittävän vaikuttajan, työväenjohtaja Eetu
Salinin elämästä. Salin oli työväenliikkeen
alkuaikojen voimamies ja sen värikkäimpiä,
mutta myös kiistellyimpiä johtajia. Osa
arkistomateriaalista julkaistaan nyt
ensimmäistä kertaa.

Aika: Lauantai 21.5.2022 klo 11
Paikka: Porin Kirjakauppa, Antinkatu 15, Pori
Lisätietotoja teoksesta kustantamon kirjauutuuksien sivulla 20:
https://warelia.fi/index.php/2021/11/15/kevaan-2022-uudet-kirjat/

KUTSU Eläkkeen- ja palkansaajien
kultturelli kesäpäivä Ilmajoella
perjantaina 17.6.2022
”Hiljaiset perivät maan” -oopperan
merkittävänä aiheena on lapualaisuudesta
huolimatta väkivallattomuus, koska
oopperassa on rauhan teema.
Työväenyhdistys on oivaltanut yhdistää nämä
kaksi eli työmarkkinapaneelin ja oopperan
samalle päivälle, siis samalle yleisölle.
klo 13.00 Mahdollisuus oopperaan: Hiljaiset perivät maan -oopperaan Ilmajoen Musiikkijuhlien
ooppera-areena (katettu).
ww.musiikkijuhlat.fi/ohjelmisto/hiljaiset-perivat-maan
klo 16.00 Maittava päivällinen Ilmajoen Työväentalo, Asematie 2, Uuden kunnanjohtajan, AriPekka Laitalaisen tervehdys.
klo 17.00 "Työelämän ja eläkeläisten tulevaisuus työväentalojen varjossa " Ilmajoen
Työväentalolla
- Työmarkkinapaneelissa STTK:n Antti Palola , PAM:n Jaana Ylitalo, JHL:n Päivi Niemi-Laine ja
Tampereen apulaispormestari Pekka Salmi. Paneelin juontaa Ilkka-Pohjalaisen päätoimittaja
Markku Mantila.
Osallistuminen 25 € (sisältää paneelin ja päivällisen). Se maksetaan työväenyhdistyksen tilille
FI76 4108 0010 6555 31 viimeistään ke 25.5. Ilmoita nimesi ja yhteystietosi pikaisesti Toive
Tynjälälle (yhteystiedot alla). Lippuja saa ostettua myös paikan päältä.
klo 20.00 Mahdollisuus konserttiin: Vanhoja poikia – miehet, unelmat ja J Vainion laulut.
www.musiikkijuhlat.fi/konsertti/vanhojapoikia
Jokainen voi itse varata liput oopperaan ja konserttiin. Lippuja saa ostettua myös paikan
päältä. Ryhmälipun hinta on voimassa 31.5.2022 saakka. Ryhmä saa 1 vapaalipun, kun
maksullisten määrä on vähintään 20 lippua. www.musiikkijuhlat.fi
Annan mielelläni lisätietoja: Toive Tynjälä, sihteeri-tiedottaja, Ilmajoen Työväenyhdistys ry, 040
066 2471, tynjala.toive@gmail.com

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Haapaniemenkatu 14, PL 168, 00531 Helsinki

Linkit
» www.ekl.fi

Toimistoaika ma 8.30–16.00, ti 9.30–16 ja
ke–pe 8.30–16.00

» Päivitä tilaustietosi
Sähköposti

Puhelinpalvelu ma–pe klo 10–15, puh.
(09) 6126 840

ekl@ekl.fi

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
Tietosuojaseloste

