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Sosiaalineuvos Arja Ojala

ARVOISA JUHLIVA YHDISTYS , KUTSUVIERAAT JA MUU JUHLAYLEISÖ
Minulla on ilo saada tuoda teille Eläkkeensaajien Keskusliiton onnittelu toimintanne
50 vuotta kestäneestä työstä. Se on hieno saavutus ja olette omalla toiminnallanne
erinomainen esimerkki siitä mittavasta ja laajasta niin henkisestä kuin fyysisestä
toiminnasta, jota liittomme yhdistykset tekevät vapaaehtoisvoimin eri puolilla
Suomea. Vuoden 2015 toimintaa koskeneen järjestökyselymme mukaan
jäsenyhdistyksissämme teki vapaaehtoistyötä noin 6300 henkilöä ja he käyttivät
aikaa toimintaansa noin 81 000 tuntia/kk! Miettikää, miten mahtava tuki ja apu
monen kunnan sosiaali- ja terveystoimelle toimintamme on.
Tekin täällä Korsossa voitte aivan aiheellisesti olla ylpeitä omasta toiminnastanne.
Olettehan te suurin ja kaunein, kuten sanonta kuuluu. Sitähän se meidän
toimintamme on, että pidämme huolta toinen toisistamme ja tunnemme
yhteenkuuluvuutta, joka auttaa huonoina päivinä ja ilahduttaa hyvinä. Lapsetkin
tietävät, että vanhat ihmiset ovat tärkeitä. Marian mielestä heitä voi käyttää
halausihmisinä. He voivat kertoa satuja, paistaa vohveleita ja tehdä lasten olon
turvalliseksi. Näitä halausihmisiä olen nähnyt tänäänkin todella monta! Lasse
toteaa, että vanhat ihmiset ovat hyviä lattioiden pesemisessä. Mistähän Lasse tuon
on huomannut?!
Hyvä juhlayleisö!
Tutkimuksen mukaan 34 prosenttia yli 65-vuotiaista kansalaisistamme kärsii
toisinaan yksinäisyydestä. Ikäihmisistämme 5 prosenttia kertoi kärsivänsä
yksinäisyydestä jatkuvasti. Kahden tulevan vuosikymmenen aikana 65 vuotta
täyttäneiden määrä maassamme kasvaa yli puolitoistakertaiseksi ja 80 vuotta
täyttäneiden määrä kaksinkertaistuu. Ikääntyneiden määrän noustessa myös
yksinäisyyttä kokevien määrä tulee nousemaan. Eläkkeensaajien Keskusliitto on
Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana pyörittänyt Elinvoimaa-projektia, jonka
yhtenä tavoitteena on rakentaa valtakunnallisesti kattava kokonaisuus verkostoja,
jotka kannattelevat syrjäytymisuhan alla olevia ikääntyviä. Keinoina tähän on
varhainen puuttuminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Projektimme on
lanseerannut uuden hieno ”Käskynkkä” -toiminnan. Itse toiminta ei ole uutta, mutta
tuo nimi on mielestäni erinomainen. Käskynkässähän me kaikki olemme toinen
toisemme kanssa. Myös hyvä kokeilu on ollut Paas poiketen-reissuvihko, johon
kesän aikana on kerätty juttuja vierailusta toinen toistemme luona. Sen avulla on
ollut helppo käydä poikkeamassa juttusilla, ilman että on laitettu pöytää koreaksi,
niin kuin meillä on nykyisin valitettavasti tullut tavaksi.

Meille on myös erittäin tärkeää saada kaikki eläkkeelle jäävät kiinnostumaan
toiminnastamme ja liittymään omien yhdistystemme jäseniksi. Liittomme
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jäsenmäärä on ollut reippaassa kasvussa ja jäsenmäärämme on jo ylittänyt 80 000
rajapyykin. Toimintaamme mukaan lähtijöiltä on yksinäisyys pois pyyhkäisty
kertaheitolla. Edellinen liittokokouksemme linjasikin, että tehostettua
jäsenhankintaa jatketaan liiton kaikilla toimintatasoilla myös koko tulevan
liittokokouskauden aikana ja että kauden aikana järjestetään suuri
jäsenhankintakampanja, johon kaikki piirit ja yhdistykset osallistuvat. Nyt on tuon
jäsenhankintakampanjamme loppukirin paikka. Uskon, että tekin täällä Korsossa
sen vanhimpana EKL:n yhdistyksenä toteutatte syksyllä paljon uusia jäseniä tuovan
kampanjan!
Hyvät ystävät
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry on saanut valtavasti julkisuutta hallituksen
budjettiriihen julkistamisen jälkeen. Olemme olleet näkyvyydessä maamme
järjestökentän kärjessä ottamiemme nopeiden kannanottojen vuoksi. Kiitos tästä
kuuluu aktiiviselle toiminnanjohtajallemme Timo Kokolle. Olemme oman
tehtävämme mukaisesti pitäneet ääntä väestönosaamme kohdistuvista suurista ja
epäoikeudenmukaisista leikkauksista. Ensi vuoden talousarvioesitykseen sisältyy
hallituksen aikaisemmin päättämiä säästötoimia. Merkittävin on indeksiin
sidottuihin menoihin kohdistettavia, kevään julkisen talouden suunnitelmassa
sovittu noin 195 miljoonan euron säästö. Päätös on epäreilu. Se on koskemassa
lähes 30 sosiaaliturvaetuutta, joukossa mm. kansaneläkkeet, vammaistuki ja
asumistuki, joka on mukana jälleen kerran. Harkinnan käyttäminen siitä, miten näitä
säästöjä voitaisiin kohdentaa muihin kuin kaikkein heikommassa asemassa oleviin
ihmisiin, olisi todella toivottavaa. Etujahan ollaan pienentämässä jo toista vuotta
peräkkäin. Tämän vuoden alussa etuudet jo laskivat 0,4 prosenttia. Ikääntyneen
väestömme toimeentulo, terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut ovat
hallitusohjelmakirjausten toteutuessa ensi vuonnakin suurten heikennysten edessä.

Hallituksen leikkausinto koskee myös lääkekorvausjärjestelmää. Maksajina ovat
tietysti eläkkeensaajat. Säästöt koskevat nyt erityisesti eri sosiaaliturvan
heikennyksiä. Esillä on ollut terveydenhuollon asiakasmaksujen nosto, Kelan
matkakustannusten omavastuuosuuden nosto ja lääkekorvattavuuksien aiempien
omavastuuosuuksien nosto. Kakkostyypin diabeteksen lääkkeet esitetään
siirrettäväksi ylemmästä erityiskorvattavasta luokasta eli 100% alempaan
erityiskorvausluokkaan 65%. Yli puolet näistä lääkkeiden käyttäjistä on yli 65vuotiaita ja noin kolmasosa yli 75- vuotiaita Heikennys kohdistuu siis suoraan
eläkkeensaajiin ja tämä on kyllä kohtuutonta. Muitakin keinoja on olemassa kuin
ainaiset leikkaukset. Monisairaiden lääkehoidon läpikäyminen ja arviointiin
panostaminen saisivat mittavia säästöjä aikaan ja mikä parasta hyvinvointia
ihmisten arkeen. Se auttaisi myös kotihoidon onnistumista.
Ymmärrämme, että maamme talouden kuntoon saattamiseksi on kaikkien ryhmien
osallistuttava ,mutta omilla mahdollisuuksillaan. Kuitenkin mielestämme nyt
suunnitellut säästöt iskevät täysin kohtuuttomasti maamme pienituloisiin
eläkkeensaajiin. Mielipidettämme ei ole kysytty vaan osallistuminen tulee kuin
Manulle illallinen, mutta suurpääoma saa osallistua, jos sattuu huvittamaan.
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Hallituksen raippa viuhuu nyt oikein Siperian lailla heikommassa asemassa olevien
selkänahassa! Pian meillä on kaikilla sama tilanne kuin eräällä vanhalla
pariskunnalla, kun he menivät ravintolaan syömään. Ruoka oli tuotu pöytään ja mies
alkoi syödä hyvällä ruokahalulla, mutta rouva vain istui mitään ottamatta. Tarjoilija
huolestui ja kysyi, että, puuttuuko jotain. Tähän mies vastasi, että ei, kaikki hyvin.
Vaimo vain odottaa, että saan syötyä, kun meillä on samat hampaat. Toivotaan ,ettei
ihan noin huonosti kenellekään käy, vaikka vaikealta näyttää.
Hyvät eläkkeensaajat
Hallituksen suunnitelmiin kuuluu normipurun nimissä heikentää monia voimassa
olevia lakeja. Yksi meitä oleellisesti koskeva on heikentää vasta 3 vuotta voimassa
ollutta Vanhuspalvelulakia. Senhän yksi tärkeimmistä aiheista on vastuutyöntekijän
olemassa olo ja sekä asiakkaan että omaisten tieto ,kuka on se henkilö, joka osaa
vastata hoitoa koskeviin kysymyksiin. Nyt tämä ollaan poistamassa
vanhuspalvelulaista. Toinen on henkilömitoituksen minimin pienentäminen 0,4. On
itsestään selvää, että yksityiset hoitolaitokset, joiden on pakko tuottaa voittoa
omistajilleen sanovat väkeään irti. Tällä tavallako työllisyys paranee? Tiedämme,
että nytkin on vaikeuksia saada yksityiseltä kunnollista hoitoa. Onneksi kuitenkin on
poikkeuksia ja hyviä taloja löytyy, erityisesti yleishyödyllisten yhdistysten joukosta,
koska he eivät kerää voittoa. On siis katsottava tarkasti, mihin omaisemme viemme.
SOTE –uudistus olisi pitkän puheenvuoron paikka, jos vain tietäisi, mitä se hallitus
tosissaan aikoo ja ovatko he edes keskenään yksimielisiä. Nythän on ilmestynyt
lausuntokierrokselle 800 -sivuinen sotelakipumaska, jota en ole vielä ehtinyt tutkia,
joten siitä en sano mitään. Mutta kerron, millainen terveydenhoito olisi minusta
todella erinomainen. Matti huomasi Maijan olevan kovin huonossa kunnossa. Hän
soitti lääkärille ja sai ajan iltapäiväksi. Autonkin sai ihan hoitopaikan viereen eikä
maksanut mitään. Hoitaja otti Maijan heti ystävällisesti vastaan ja pahoitteli, kun
lääkäri oli leikkauksen vuoksi hieman myöhässä. Kahvia tarjottiin ja nisuakin sai.
Pian lääkäri kuitenkin saapui ja oli erinomaisen ystävällinen ja antoi helpottavan
pistoksen. Lääkkeet saatiin samasta paikasta ja hoito-ohjeet myös. Lääkärin suora
numero oli kuin piste iin päällä ja lupa soittaa, jos jotain ongelmaa vielä löytyy.
Eikös kuulostanut hienolta. Tällaisen kohtelun minäkin haluan sitten kun SOTE on
voimissaan. Ai, niin taisin unohtaa kertoa, että Maija oli koira!

Arvoisa juhlayleisö

Hallituksen talousarvioesitykset lisäävät tuloeroja ja leikkaavat lisää perusturvamme
ostovoimaa. Suomen perusturvan taso ei tälläkään hetkellä täytä Euroopan
neuvoston sosiaalisen peruskirjan vaatimuksia. Lisäksi Suomi on Eurooppa 2020 strategian mukaisesti sitoutunut vähentämään köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla
elävien ihmisten määrää huomattavasti vuoteen 2020 mennessä. Jos
hallitusohjelman kirjaukset toteutuvat, tämä tavoite jää kyllä kirkkaasti
saavuttamatta. Köyhien ja köyhyysuhan alla elävien suomalaisten määrä tulee
päinvastoin kasvamaan.
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Vanhusköyhyysasteen lasketaan nousevan hallituskauden aikana 18,65:een
prosenttiin . Ei siis mikään ihme, että Hurstin ruokajonossa on suurin ryhmä eli
39% eläkeläisiä ja työttömät ovat seuraavina.
Lapsetkin tietävät, että poliitikot ovat usein hölökorvaisia. He lupaavat enemmän
kuin kuulevat. Ne ottavat yhdellä kädellä ja lupaavat toisella. Toteaa Sami 8v.Näin ne
pienet lapsetkin ovat asian oivaltaneet!
Hyvä juhlaväki
Ilmeisesti meidän tulee tehdä kuten professori Vappu Taipale kehottaa. On
murrettava ikääntymiseen liittyvät myytit. Vanhuus ei todellakaan ole sairautta vaan
valtava voimavara niin ihmiselle itselleen kuin koko yhteiskunnalle! Eivät vanhat
ihmiset mitään paapomista tai onttoa kunnioitusta tarvitse vaan toimintaa,
osallistumista, harrastamista, toinen toistemme seuraa! Siis juuri sitä, mitä te teette
omassa 50-vuotiaassa yhdistyksessänne.
Taipaleen ohje on; Naurakaa! Nauru todella pidentää ikää. Se vähentää stressiä,
laskee verenpainetta ja jopa nostaa vastustuskykyä! Vanhoilla ihmisillä on lastenkin
mielestä tärkeä tehtävä. Jos vanhoja ihmisiä ei olisi, olisivat kaikki keppitehtaat ja
ne, joissa tehdään tekohampaita, menneet konkurssiin!
Jäsenyhdistyksemme ovat upporikkaita, vaikka ne eivät rahassa kylvekään. Sitä
rikkautta, joka toiminnastamme kumpuaa, ei nimittäin rahassa voi mitata eikä se näy
tilinpäätöksissä. Rikkautemme on yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemisen iloa ja
toisista huolehtimista. Se on sitä kuuluisaa sosiaalista pääomaa. Voimia teille, hyvät
puuhanaiset ja -miehet, tekemässänne arvokkaassa järjestötyössä Eläkkeensaajien
jäsenten hyväksi.
Lopuksi haluan toivottaa myös omasta puolestani nyt juhlaansa viettävälle Korson
Eläkkeensaajille ja koko sen jäsenistölle onnea juhlapäivänne johdosta ja samalla
kiitän teitä hyvästä yhteistyöstä Eläkkeensaajien Keskusliiton kanssa. Myötätuulta
ja -puhuria toiminnallenne ja tuokoon se toiminta paljon uusia ja aktiivisia jäseniä
joukkoonne. Teille kaikille, arvoisa juhlaväki, haluan toivottaa hyvää syksyä sekä
kaikesta huolimatta parempaa tulevaisuutta. Pidetään toisistamme huolta!

