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Arvoisat eläkkeensaajat,
hyvät ystävät!
Me tiedämme, että vapaaehtoistyö on suomalaisen yhteiskunnan voimavara. Monenlaiset järjestöt
tekevät korvaamatonta työtä ihmisten hyvinvoinnin ja hyvän elämän eteen. Tämän työn
taloudellinen ja inhimillinen arvo on mittaamaton. Myös hyvinvoinnin eteen työtä tekevien yritysten
määrä sekä uudenlainen yhteisöllisyys on ollut kasvussa. Monenlainen ja monien toimijoiden
yhteistyössä edistämä hyvinvointi tuottaa tälle yhteiskunnalle paljon hyvää.
On ensiarvoisen tärkeää, että Korsossa pyörii aktiivinen ja vireä eläkkeensaajayhdistys, jolla on
perinteitä ja osaamista toiminnassaan. 1960-luvulla eläkeläisiä oli Korsossa jo niin paljon, että oma
yhdistys oli tarpeen perustaa. Koko Vantaalla ikäihmisten määrä tulee edelleen
lähitulevaisuudessa kasvamaan, mikä korostaa kaikkien eläkkeensaajayhdistysten sekä
vapaaehtoistoiminnan tärkeyttä.
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.
On myös hienoa ja mainitsemisen arvoista, että Vantaan kaupunki tukee tällaisia asukkaiden
yhteisiä tilaisuuksia. Niin myös tässä tapauksessa, kun Korson aluetoimikunta, jota täällä edustaa
Anneli Koskinen, on tehnyt myönteisen päätöksen tämän tilaisuuden tukemisesta hyväksyttäviä
tilityksiä vastaan.
Hyvät ystävät,
Mielikuva Vantaasta on viime vuosina muuttunut positiiviseksi. Maine velkaantuvasta ja
pysähtyneestä kaupungista on muuttunut dynaamiseksi ja työllistäväksi kaupungiksi. Vantaa on nyt
houkutteleva asuinpaikka. Meille muuttaa uusia asukkaita ja työpaikkoja syntyy vinhaa vauhtia.
Positiiviset uutisotsikot ovat kääntäneet Vantaan imagon vetovoimaiseksi, olemme tulevaisuuden
kaupunki.
Vantaalle viime vuodet ovat olleet käänteentekeviä. Suuret liikenneratkaisut ovat valmistuneet ja
lisänneet kaupunkimme sujuvuutta. Vastuullinen taloudenpito on tuottanut tulosta, laajoista
investoinneista on selvitty veroja korottamatta.
Hyvät tulokset eivät ole sattumaa, vaan määrätietoisen työn tulosta. Vantaalaiset päättäjät ovat
tehneet kauaskantoisia päätöksiä, joiden hedelmistä voidaan nyt alkaa nauttia. Näinä vaikeina
aikoina voi olla ylpeä vantaalainen päättäjä, vaikka haasteitakin on valtavasti.
Vantaa on toteuttanut massiiviset ja rohkeat investoinnit, olemme satsanneet erityisesti
pitkäaikaistyöttömyyden sekä nuorisotyöttömyyden hoitoon sekä panostaneet lasten- ja nuorten
koulutukseen. Näillä oikeiksi osoittautuneilla satsauksilla olemme pärjänneet.
Kehäradan ja muiden investointien johdosta lentokentän alue ja Aviapolis ovat nyt alueita, joissa
syntyy eniten työpaikkoja koko Suomessa. Itse asiassa Aviapolis on Suomen vetovoimaisin
yrityskeskittymä.

Olemme saaneet erinomaisia tuloksia panostamalla pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon sekä nuorten
työllistämiseen. Vantaa on onnistunut useissa työllistymistä tukevissa hankkeissaan. Nuorten
Petra-hanke jatkuu vakiintuneena toimintana. Pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilu onnistui
erinomaisesti.
Koulutukseen satsaaminen on ollut Vantaan prioriteetti. Se on lisännyt Vantaan houkuttelevuutta
asuinkuntana ja antanut lapsille hyvät valmiudet elämään. Koulujen digiloikka on Vantaalla jo
toteutettu, kun päätimme hankkia kaikille koululaisille omat taulutietokoneet.
Arvoisa juhlayleisö,
Hallitus on onnistunut omalla toiminnallaan pitämään huolen ainakin siitä, että me
oppositiopuolueiden edustajat olemme pysyneet jatkuvasti kiireisinä.
Hallituksen lupauksista huolimatta valtion velkaantuminen kasvaa ja julkisen talouden alijäämä
paisuu entisestään. On yhä ilmeisempää, että hallituksen motiivit ovat aivan muualla, kuin
suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastustalkoissa. Toiminnan tarkoituksena on vaikea nähdä
muuta motiivia kuin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan romuttamisen.
Edelliset sukupolvet rakensivat Suomelle hyvinvointiyhteiskunnan siinä muodossa, jollaisena
olemme tottuneet sitä pitämään. Kyse on kansainvälisestikin ainutlaatuisesta projektista, jonka
hedelmistä ovat eri-ikäiset kansalaiset päässeet nauttimaan tasapuolisesti.
Koko ajatukseen hyvinvointiyhteiskunnasta on kuulunut lähtemättömästi niiden arvostaminen, jotka
ovat oman kortensa kantaneet yhteisen hyvän eteen. Eläkeläiset ovat juuri niitä miehiä ja naisia,
jotka tästä työstä ansaitsevat tulla huomioiduiksi.
Eläkkeellä olevat ihmiset vaikuttavat kaikkialla yhteiskunnassamme. Emme tulisi toimeen ilman
isovanhempien lastenhoitoapua tai eläkeläisten yleishyödyllistä talkootyötä. Eläkeläiset auttavat
naapureitaan, osallistuvat ystävätoimintaan ja toteuttavat monenlaista vapaaehtoistoimintaa.
Meillä nuoremmilla sukupolvilla olisi paljon opittavaa tästä toiminnasta ja elämänasenteesta.
Yksinäisyyttä kaikissa muissakin kansanosissa voitaisiin vähentää sillä samalla
yhdistystoiminnalla, jota myös eläkeläiset tekevät. Siinä sivussa kasvaa myös koettu hyvinvointi ja
kyky kohdata arjen haasteita.
Eläkeläiset ansaitsevat siten kaiken arvostuksemme. Erityisesti meidän päättäjien tulisi kunnioittaa
ja vaalia eläkeläisten suurta panosta ja ponnisteluja yhteiskunnan hyväksi.
Joskus tuntuu kuin vanhemmat ikäihmiset nähtäisiin pelkkänä yhteiskunnan menoeränä. Heistä
puhutaan numeroina ja prosentteina, tehokkuusvaatimusten ja kustannusten onttojen fraasien
kautta. Tämä on täysin väärä ajattelutapa.
Ikäihmiset ja eläkeläiset ovat valtava voimavara. Päättäjien tulisi ymmärtää tämä jokaisena
päivänään niissä luottamustehtävissä, joihin kansalaiset ovat heidät valinneet yhteisiä asioita
ajamaan. Arvostus täytyy antaa niille, joille se kuuluu muutenkin kuin juhlapuheina ja kurjina
päätöksinä.
Arvon eläkkeensaajat,
Toivotan teille kaikille virkeyttä ja voimaa arkeenne! Teistä eläkkeensaajista riittää esimerkkiä
nuorelle sukupolvelle, olkaa siitä ylpeitä.

Näillä sanoilla haluan toivottaa onnea omasta ja Vantaan kaupungin puolesta 50 vuotta täyttävälle
Korson eläkkeensaajayhdistykselle.

