Vantaan kaupungin tervehdys 17.9.2022
Korson eläkkeensaajat 55 vuotta

Arvoisat eläkkeensaajat,
hyvät ystävät!

On ensiarvoisen tärkeää, että Korsossa pyörii aktiivinen ja vireä
eläkkeensaajayhdistys, jolla on perinteitä ja osaamista toiminnassaan. Ei se ole
hyväntekijä, joka odottaa vastapalvelusta, vaan se, joka auttaa vapaasta tahdosta.
Mikään taho, julkinen tai yksityinen, ei pysty samaan kuin te.
Merkityksenne vantaalaisina kansalaistoimijoina on todella suuri, korvaamaton. Te
olette se ääni, joka pitää eläkkeensaajat mukana päätöksenteossa. Pidätte
toiminnallanne huolen siitä, että heikoinkin viesti tulee kuulluksi.
Jokainen yhdistysaktiivi puhuu samalla useiden niiden eläkkeensaajien puolesta,
jotka syystä tai toisesta eivät osallistu yhdistystoimintaan. Vantaalla tätä on pidetty
arvossa.

Arvoisa juhlaväki,
Tänä syksynä olemme jälleen eläneet suurten kysymysten äärellä. Politiikka on tullut
iholle, se on tullut työpaikoille, harrastuksiin, kuppiloihin ja koteihin. Turvallisuus,
hyvinvointi, työ ja tulevaisuus ovat puhuttaneet. Me päättäjät olemme miettineet,
miten turvata ihmisten toimeentulo energiakriisin ja inflaation luomien uhkakuvien
varjostamassa ajassa.
Jokainen tässä salissa on saanut tuntea nahoissaan, miten korona pandemia rikkoi
turvallisen arjen rutiineja ja pakotti ihmiset sulkeutumaan koteihinsa. Tämä yhdistys
on tullut pandemiasta ulos entistäkin ehompana. Yhteisön rooli on tärkeä, erityisesti
niille, jotka taudissa menettivät eniten. Yhdessä, olemme enemmän kuin yksin.

Hyvät ystävät,
Tänään meillä on paljon syytä kokoontua yhdessä juhlimaan, mutta emme voi
myöskään unohtaa Ukrainan ja sen kansan taistelua vapaudesta, demokratiasta ja

elämästä. Venäjän raaka hyökkäys Ukrainaan on täysin tuomittava ja jotain sellaista,
mitä emme osanneet odottaa todistavamme enää Euroopassa. Ne kauhut, joita on
paljastunut Venäjän joukkojen valtaamilta alueilta ja kaikki hyökkäykset
siviilikohteisiin ovat järkyttäviä rikkomuksia sodankäynnin sääntöjä vastaan. Näistä
vastuussa olevat on saatava vastuuseen teoistaan.
-Putinin hyökkäyssota on saatava loppumaan. Sodassa pelinappuloiksi, ja sodan
suurimmaksi kärsijäksi joutuvat ihmiset, joilla ei ole siihen osaa eikä arpaa.
Ukrainassa siviiliväestö ottaa vastaan sodan surullisimmat seuraukset, ja
kertomukset sodan jalkoihin jääneiden kohtaloista ovat järkyttäneet meitä syvästi.
Niihin kohtaloihin kiteytyy sodan mielettömyys ja julmuus.
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut koko kansainväliseen tilanteeseen.
Eurooppa ja muu länsi reagoi nopeasti ja yhtenäisesti vahvoilla pakotteilla, joilla
pyritään Venäjän ja sen johdon eristämiseen ja pakottamaan sodankäynnin
lopettamiseen. Tilanteen tiivistämä Euroopan unioni on myös toiminut
määrätietoisesti Ukrainan tukemiseksi taloudellisesti, aseellisesti ja
humanitaarisesti.
Nämä toimet näyttäisivät nyt purevan ja tilanne Ukrainassa kehittyy nopeasti.
Ukrainalaiset pakolaiset on otettu vastaan avosylin myös meillä Vantaalla. Vantaan
kaupunki on linjannut, että kaikki ukrainasta tulevat lapset pääsevät meillä kouluun
ja varhaiskasvatukseen. Me tulemme olemaan mukana myös Ukrainan uudelleen
rakentamisessa, kun Ukraina voittaa sodan. Kuten pääministerikin on todennut,
sydämissämme he ovat jo voittaneet.

Hyvä juhlayleisö,
Elämä Vantaalla on luovaa ja aktiivista – yhdessä tekemällä syntyy kukoistava
kaupunkikulttuuri.
Meillä Vantaalla on otettu seniorikansalaisten kohdalla uusi näkökulma. Kun
työelämä jää taakse, viikkoon tule yhtäkkiä vapaita tunteja noin 40 lisää. Ja
tiedättekö mitä palveluita ihmiset käyttävät, kun pääsevät eläkkeelle?
Kulttuuripalveluita!
Vantaa on huomannut tämän, ja siksi kulttuuriin onkin nyt panostettu tosissaan,
järjestämällä myös erityisesti ikäihmisille kohdistettua kulttuuritoimintaa.

Erityisesti juuri nyt ajankohtainen valtakunnallinen Armas-festivaali täyttää Vantaan
kaupungin kulttuurielämyksillä. Festivaali juhlistaa ikääntymistä ja kokoaa senioreille
suunnattuja monipuolisia kulttuuritapahtumia kahden viikon ajan lokakuun alusta.
Festivaaleilla pääsee nauttimaan niin teatterista, musiikista kuin katutaiteestakin.
Vantaalla on myös loistavat mahdollisuudet liikkua! Vantaan kaupungin ohjatussa
liikunnassa on huomioitu seniorit niin virtuaalijumppien palvelutarjonnassa ja
ohjatuissa ryhmissä. Täällä voi alkaa liikunnan vertaisohjaajaksi ikätovereilleen,
nauttia liikuntakaverin kanssa kävelylenkeistä tai kulttuuriluotsin kanssa vaikkapa
museokierroksesta.
Asukastilat tarjoavat yhteistä tekemistä ikäihmisille: asukastiloissa on mahdollisuus
yhdessäoloon, harrastamiseen tai esimerkiksi korttelikerhoihin osallistumiseen.
Korttelikerhot ovat avoimia kohtaamispaikkoja, joista löytyy juttukavereita ja
kahvitteluseuraa.
Arvoisa juhlaväki,
Suomen sivistyksen mitta on se, miten me pidämme huolta heistä, jotka ovat tämän
maan meille rakentaneet. Usein tästä asiasta minulle tulevat puhumaan nuoret.
Aivan kuten ukit ja mummit toivovat lapsenlapsilleen hyvää elämää, samoin
lapsenlapset haluavat isovanhemmilleen onnellista ja arvokasta vanhuutta.
Vantaalla on tehty isoa kulttuurin muutosta esimerkiksi hoiva-asumisessa, jossa
tärkeimpänä tavoitteena on, että jokaisella asukkaalla on merkityksellinen ja
omannäköisensä arki. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asukas pääsee
hoivakodista harrastamaan, vaikkapa uimaan. Hoivakodeissa työskentelee
moniammatillinen tiimi (hoitajia, fysioterapeutteja, lääkäreitä ynnä muita), joka
mahdollistaa omannäköisen arjen toteutumisen.
Vantaan kaupunki noudattaa palveluiden järjestämisessä yhdenvertaisuuden
periaatetta. Se tarkoittaa, että Omassa ja ostopalveluissa palvelut toteutetaan
saman laisina – olipa asukas sitten yksityisessä tai kunnallisessa hoidossa.
Uutena palveluna olemme erikoisasumisen ja kotihoidon avuksi saaneet LiiSan –
liikkuvan sairaalan. LiiSan ansiosta asukas saa tarvitsemansa hoidon kotonaan ja
välttyy rasittavilta kuljetuksilta ja odotuksilta päivystyksessä. Jos ikäihmisellä on
kotihoidossa tai hoivakodissa hoidon tarve, Liisa-partio tulee paikalle auttamaan.

On selvää, että soteala tulee vielä tarvitsemaan lisärahoitusta ja työoloja tulee
kehittää. Pidemmällä aikavälillä tarvitaan kattava suunnitelma, jolla
pienipalkkaisten, pääosin naisvaltaisten, alojen palkkoja voidaan parantaa
suhteellisesti.

Hyvät ystävät,
Vapaaehtoistyö on suomalaisen yhteiskunnan voimavara. Järjestöt tekevät
korvaamatonta työtä ihmisten hyvinvoinnin eteen. Tämän työn taloudellinen ja
inhimillinen arvo on mittaamaton. Monenlainen ja monien toimijoiden yhteistyössä
edistämä hyvinvointi tuottaa tälle yhteiskunnalle paljon hyvää. Täällä oleva väki
tietää varmasti hyvin millainen vaikutus yhdistyksen toiminnalla voi olla
yksittäisenkin ihmisen hyvinvointiin. Järjestötoiminnan merkitystä ei voi
hyvinvoivassa yhteiskunnassa voi liikaa korostaa.
Kaikki eivät ole poliittisesti itse aktiivisia, eikä kaikkien tarvitsekaan. Mutta
järjestötoiminnan kautta olette vaikuttamassa yhteisön omiin asioihin. Vantaalaisten
on parempi olla teidän ansioistanne – olette osaltanne huolehtimassa siitä, ettei
kukaan putoa kyydistä
Järjestötoiminnan menestyksen avain on yhteishenki, ja sitä täältä löytyy. Ihmisistä
huolehtiminen on paras menestyksen resepti myös tulevaisuudessa.

Arvon eläkkeensaajat,
Olen jo monta kertaa saanut mahdollisuuden tulla puhumaan Teille ja voin
sydämestäni sanoa, että teidän aktiivisuutenne ja energisyytenne on aina käsin
kosketeltavaa. Voitte onnitella siitä itseänne.
Toivotan omasta ja Vantaan kaupungin puolesta teille lämpimästi onnea ja kiittää
teitä siitä työstä, mitä teette vantaalaisten eteen. 55 vuoden perinteet jatkuvat
varmasti vielä vahvoina.
Toivon teille kaikille hyvinvointia, terveyttä ja iloa elämään!

