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Aina heikomman
puolella ja puolesta

N

äillä sanoilla avattiin Eläkkeensaajien
XXI liittokokous Turussa 3.11.2021.
Näihin sanoihin tiivistyy myös EKL:n
toiminnan ydin. Liittokokous vahvisti sen
monilla kannanotoillaan.
Liittokokous oli hyvähenkinen, keskusteleva
ja eteenpäin katsova. Kokous käsitteli liiton
vuosien 2019–23 strategiaa ja antoi ohjeita
sen edelleen kehittämiseksi.
Keskustelussa painotettiin, että liiton
strategiaa pitää toteuttaa kaikilla toiminnan
tasoilla. Strategian eri osatavoitteet pitää
vielä aiempaa tarmokkaammin viedä myös
piiri- ja yhdistystasolle.
Eläkkeensaajien
Keskusliitto EKL ry:n
XXI liittokokous
kokoontui Turun Messu
keskuksessa 3.–4.11.2021.
Kokous oli siirretty korona
pandemian vuoksi alkuperäisestä ajankohdastaan
kesäkuulta.

TOIMINNANJOHTAJALTA n TIMO KOKKO
veytensä paremmaksi
kokevilla eläkeläisillä oli vä
hemmän vaikeuksia meno
jen kattamisessa.
Välttämättömistä
menoeristä tyypillisin,
jossa eläkeläiset kokevat
vaikeuksia, on terveyden
hoitomenot. Lähes joka
kymmenes (8,5 prosenttia)
eläkeläinen kertoo, että
heillä on erittäin vaikeaa tai
vaikeaa k attaa näitä meno
ja. Eläkeläisistä 3,8 prosent
tia on joutunut karsimaan
usein terveydenhoito
menoista. Muutama pro
sentti eläkeläisistä oli joutu
nut turvautumaan taloudel
liseen apuun läheisiltä, kir
kon tai järjestöjen apuun,
toimeentulotukeen tai jopa
pikavippeihin selviytyäk
seen välttämättömyys
menoistaan.

Esittämämme vaatimuk
set sote-keskusmaksuista
luopumisesta koko maas
sa sekä palvelu-, matka- ja
lääkemaksukattojen yhdis
tämisestä yhdeksi maksu
katoksi, jonka tason tulee
olla korkeintaan takuu
eläkkeen suuruinen, ovat
edellä mainitun valossa
mitä tärkeimpiä. Toivotta
vasti noiden asioiden hoi
tamiseksi löytyy poliittista
tahtoa tulevaisuudessa.

Toivotan kaikille
mitä parhainta
joulunaikaa sekä
entistä parempaa
tulevaa vuotta.

Yksi merkittävimpiä liittokokousasioita oli
tulevaisuustyöryhmän perustaminen.
Tulevaisuustyöryhmän tehtäväksi annettiin
kartoittaa, millaisia pitkäkestoisia, hitaasti
tapahtuvia muutoksia, megatrendejä, on
aluillaan. Eli pohtia sitä, millaisia uhkia ja
mahdollisuuksia meillä saattaa olla tulevai
suudessa edessämme. Näiden havaintojen
pohjalta työryhmän tulee analysoida,
miten ne saattavat vaikuttaa ikäihmisiin ja
eläkeläisjärjestöihin.
Järjestötoiminnassa eletään suurta murrok
sen aikaa. Selkeimpinä merkkeinä siitä on
jäsenten uudenlainen tapa tulla mukaan
järjestötoimintaan. Mukaan tullaan nopeas
ti, mutta toimintaan sitoutuminen on lyhyt
kestoisempaa. Uudet jäsenet ovat enene
vässä määrin keräilijöitä, jotka poimivat
tarjolla olevista mahdollisuuksista itselleen
mieluisimmat ja parhaat palat. He eivät ole
laajasti valmiita yhteiseen tekemiseen ja
vastuunkantoon.
Tämän kaltaista tulevaisuuspohdintaa tulisi
tehdä myös piireissä ja yhdistyksissä.
Liittokokouksessa hyväksytyssä julkilausu
massa otettiin jämäkästi kantaa SOTE-
uudistukseen. Kun sosiaali- ja terveyspalve
lut siirtyvät hyvinvointialueille, on huoleh
dittava tinkimättä siitä, että ikäihmisille tär
keitä sosiaali- ja terveyspalveluja on riittä
västi ja että ne ovat laadullisesti korkeata
soisia ja kohtuuhintaisia. Toimivat lähipalve
lut on taattava kuntalaisille ikään ja asuin
paikkaan katsomatta.

Alltid för de svagare
och på deras sida

M

ed dessa ord öppnades Pensions
tagarnas XXI förbundskongress i Åbo
3.11.2021. Med de orden kan också
kärnan i EKL:s verksamhet sammanfattas.
Förbundskongressen bekräftade dem i många
av sina ställningstaganden.
Förbundskongressen präglades av god anda,
var diskuterande och framåtsträvande. Mötet
behandlade strategin för åren 2019–23 och 		
gav riktlinjer för hur strategin ytterligare ska
utvecklas.
I diskussionerna underströks att förbundets
strategi ska tillämpas på alla nivåer i verk
samheten. De olika delmålen i strategin bör
på ett ännu effektivare sätt också tillämpas på
distrikts- och föreningsnivån.
En av de mest betydande kongressfrågorna var
grundandet av en framtidsarbetsgrupp.
Framtidsarbetsgruppens uppgift gäller att kart
lägga vilka långsiktiga, långsamt framskridande
förändringar, megatrender, som är aktuella. Eller
med andra ord att överväga vilka hot och möj
ligheter vi eventuellt kan stå inför i framtiden.
Utgående från de bedömningarna ska arbets
gruppen analysera hur de påverkar de äldre och
pensionstagarorganisationerna.
I organisationsverksamheten lever vi i en stor
brytningstid. Det tydligaste tecknet på det är
medlemmarnas nya sätt att komma med i orga
nisationsverksamheren. Man kommer med
snabbt, men att förbinda sig till verksamheten
går betydligt långsammare. De nya medlem
marna är i ökande grad så kallade samlare, som
väljer bland till buds stående möjligheter och
bestämmer sig för de trevligaste och bästa bi
tarna. De är inte i allmänhet redo för gemensam
verksamhet och gemensamt ansvar.
Framtidsbedömningar av det här slaget borde
ske också i distrikten och föreningarna.
I den resolution som antogs av förbundskon
gressen tog man skarp ställning till vårdrefor
men. Då social- och hälsovårdsservicen överförs
på välfärdsområdena, bör vi kompromisslöst
värna om att den för de äldre så viktiga socialoch hälsovårdsservicen är adekvat samt kvalita
tivt högtstående och erbjuds till rimliga priser.
Fungerande närservice bör tryggas för kommin
vånarna, oberoende av ålder eller boningsort.

Turun liittokokous oli kaikin puolin onnis
tunut. Kokous oli hyvin valmisteltu, kiitos
liiton toimiston taitavan väen. Turun Messu
keskuksen kokoustilat olivat toimivat ja
järjestelyt kaikin puolin sujuvat. EKL:n
Varsinais-Suomen piiri ansaitsee erityis
kiitokset talkootyönä toteutetuista aula
palveluista ja viehättävästä iltajuhlasta his
toriallisesti arvokkaassa Turun VPK:n talossa.

Förbundskongressen i Åbo var lyckad på alla
sätt. Mötet var välarrangerat, tack vare för
bundskontorets kompetenta personal. Åbo
Mässcenters mötesutrymmen fungerade väl
och arrangemanget likaså. Egentliga Finlands
disrtikt i EKL förtjänar ett särskilt tack för servi
cen i aulan och den fina kvällsfesten i det histo
riskt värdefulla FBK- huset i Åbo, båda förverkli
gade med frivilliga krafter.

Toivotan kaikille lukijoillamme Hyvää
Joulua ja uskoa parempaan huomiseen.

Jag tillönskar alla våra läsare en God Jul
och en tro på en bättre morgondag!

