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Simo Paassilta, kunnallisneuvos, EKL:n puheenjohtaja
Tervehdys Korson Eläkkeensaajien 55 v juhlassa 17.9.2022

Arvoisa juhlaväki
(Ekl:n perustaminen)
Tämä vuosi on EKL:n juhlavuosi. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 60 vuotta liiton perustamisesta. Suunnitteilla oli pitää kesäkuussa suuret juhlat Joensuussa, mutta koronan takia
juhlaan ilmoittautui niin vähän väkeä, että juhlat jouduttiin peruuttamaan. Siksi lienee paikallaan, että nyt kerron lyhyesti liiton perustamisvaiheista.
Eläkkeensaajien järjestöllinen toiminta Suomessa on vielä varsin nuorta. Nykymuotoisten
eläkejärjestöjen edellä kävijöinä voi pitää seurakuntia ja Vanhustyön keskusliittoa.
Eläkkeelle oli 60-luvun taitteessa siirtynyt ja siirtymässä sukupolvi, joka oli elänyt monenlaisten poliittisten vääntöjen keskellä. Sosialidemokraattinen aktiiviväki oli kokenut äärioikeiston valtapyrkimysten ajan 30-luvulla ja kamppailun kommunismin ja demokraattisen
järjestyksen välillä toisen maailmansodan jälkeen.
Eläkkeensaajina alkoi olla runsaasti ihmisiä, jotka olivat olleet aktiivisesti mukana järjestötoiminnassa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Näin ei ollutkaan yllättävää, että
kommunistien uusi aktiivisuus eläkeläisten keskuudessa synnytti sekä kentällä että SDP:n
johtoportaassa tarpeen perustaa omia yhdistyksiä.
Puolueveteraanit lähtivät Tuomas Bryggarin johdolla liikkeelle. Bryggari kävi kysymässä
SDP:n puheenjohtaja Väinö Tannerin mielipidettä eläkkeensaajien järjestäytymisestä. Tanner ei pitänyt sitä voimien hajottamisen pelossa tarpeellisena, vaan katsoi eläkkeensaajien
voivan yhtä hyvin liittyä suoraan puolueeseen.
Puuhamiehet eivät kuitenkaan lannistuneet puheenjohtajan mielipiteestä, vaan jatkoivat
lähellä sosialidemokraattista puoluetta olevan eläkkeensaajajärjestön perustamismahdollisuuksien tutkimista. Eri puolille maata perustettiin yhdistyksiä ja ne kehittyivät sangen ripeästi, mutta silti kattojärjestön luominen katsottiin tärkeäksi. Lankojen oli pysyttävä yksissä
käsissä.
Liiton perustava kokous pidettiin Helsingissä 18.2.1962. Kansaneläkkeensaajien Keskusliitto (KKL) perustettiin yksimielisesti neljän paikallisjärjestön edustajien päätöksellä. Paikalla olivat Helsingin, Turun, Tampereen ja Kuopion Kansaneläkkeensaajien yhdistysten
täysivaltaiset edustajat.
Kansaneläkkeensaajien Keskusliitto lähtikin toimimaan aktiivisena edunvalvojana. Se otti
kantaa ja vaati parannuksia eläkkeensaajien asemaan. Liiton vaatimuksia ei voitukaan sivuuttaa olan kohautuksella, vaan epäkohtia saatiin korjatuksi.
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Liiton nimi kuitenkin oli ongelma, olivathan työeläkelait astuneet voimaan samanaikaisesti
liiton perustamisen kanssa. Nimen muutos, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:ksi, saatiin
aikaan liittokokouksessa 1967.
Myös muut puolueet ovat perustaneet itseään lähellä olevat eläkeläisjärjestönsä. Vuosikymmenten saatossa on järjestöjen puoluepoliittinen leima kuitenkin vähentynyt ja kaikki
järjestöt ilmoittavat tänään olevansa puolueisiin sitoutumattomia, eivät tee puoluepolitiikkaa vaan tekevät määrätietoisesti eläkepolitiikkaa.
(EETU ry)
Kuusi valtakunnallista eläkeläisjärjestöä perustivat keskenään v. 2006 Eläkeläisliittojen
etujärjestö EETU ry:n, jonka toiminta keskittyy järjestöjen yhteiseen edunvalvontaan. Sen
jäseninä ovat Eläkeliitto, Eläkeläiset, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL, Kansallinen senioriliitto, Kristillinen Eläkeläisliitto ja Svenska pensionärsförbundet.
Sääntöjensä mukaan Eetu toimii eläkettä saavien valtakunnallisena edunvalvojana, tekee
aloitteita ja antaa lausuntoja poliittisille päättäjille ja viranomaisille, pitää yhteyttä eläke- ja
sosiaalialan sidosryhmiin, harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää kokouksia ja seminaareja
sekä toimii eläkkeellä olevien yhteiskunnallisen arvostuksen kohottamiseksi.
Eetun jäsenjärjestöissä on n. 250 000 henkilöjäsentä. Sen hallinto on kevyt. Sillä ei ole
omaa toimistoa, ei omaa henkilökuntaa. Toiminta keskittyy hallitukseen, jonka muodostavat jäsenliittojen puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat. Puheenjohtajuus kiertää vuosittain.
Tänä vuonna puheenjohtajuus on EKL:llä. Puheenjohtajajärjestö huolehtii asioiden valmistelusta ja viestinnästä. Työläs vuosi EKL:n väelle!

Eetun päätöksenteossa noudatetaan yksimielisyyden periaatetta, eli Eetun
kannanotot edellyttävät sitä, että jokainen mukana oleva järjestö hyväksyy ne.
Siksi kannanotot eivät aina ole niin ärhäköitä mitä moni toivoisi.
(Eetun teettämä tutkimus Huomisen kynnyksellä 2022)
Eetu teettää kolmen vuoden välein laajan mielipidetutkimuksen, jossa
tutkitaan 55–84 vuotiaiden mielipiteitä. Pari päivää sitten julkaistiin uusin Huomisen kynnyksellä 2022- tutkimus. Siitä muutama havainto.
Eläkkeiden pienuus nousee selvästi suurimmaksi tämän päivän harmin
aiheeksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus on toiseksi suurin
probleema.
55–84-vuotiaat suomalaiset pitävät hoivapalveluidemme laatua luvattoman heikkona. Valtaenemmistö, 91 prosenttia, oli sitä mieltä, että hoivapalveluiden laaturikkomuksiin pitäisi puuttua nykyistä herkemmin.
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Tänä päivänä eläkkeiden pienuus on johtanut siihen, että suuri osa eläkkeensaajista on nyt todellisessa pulassa hintojen viimeaikaisen nousun
takia. Se iskee rajusti juuri pienituloisiin eläkeläisiin, joilla menee suuri
osa kulutuksesta asumiseen ja energiaan. Tilanteen vakavuus korostuu
yksin asuvilla, kun kustannuksia ei voi jakaa kenenkään kanssa.
Eläkeläisten hätähuuto tulee ilmi järjestölle tulevissa, lähes jokapäiväisissä, yhteydenotoissa sekä eri tahojen teettämissä selvityksissä. Tähän hätähuutoon on maamme hallituksen nyt reagoitava.

Arvoisa juhlaväki
Eläkkeensaajien keskusliitto EKL kiittää juhlivaa yhdistystä ja sen jäseniä ja
onnittelee teitä adressin sanoin
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