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keskiviikko 23.9.2020 klo 12:30 - 14:30
WPK.n talo, Kymenkartanonkatu 2, Heinola
Paikalla 57 osallistujaa
Aluksi nautittiin maittava lounas ja kahvit

Tervehdykset
Heinolan Eläkkeensaajien pj. Riitta Lehtinen toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.
Heinolan kaupungin hallituksen puheenjohtaja Kirsi Lehtimäki toi kaupungin
tervehdyksen.
Hän kertoi, että Heinola Hämeen toiseksi ikääntynein kunta. Ikääntyneiden
palvelut ovat varsin hyvällä mallilla Heinolassa. Koronavirus rajoitukset ovat
olleet tarpeelliset ja oikein mitoitetut vanhusväestön osalta. Eläkeläiset ovat
suuri voimavara.
1 Päivän avaus Ulla Pullola.
Pullola toivotti läsnäolijat tervetulleeksi Heinolaan ja kiitti Heinolan yhdistystä
Kahden peräkkäisen kokouksen järjestelystä. Hän kiinnitti myös huomiota
vallitsevaan poikkeusoloon ja siitä johtuvaan toiminnan muutoksiin.
Ensivuoden toimintasuunnitelmaan toivotaan ehdotuksia yhdistyksiltä lokakuun
puoleenväliin mennessä ja niitä käsitellään Rajaniemessä pidettävässä
hallituksen kokouksessa 21.10. Tapahtuma ja kilpailulistaa täydennetään syys
piirikokouksessa.
2 Yhdistyksien lyhyt esittely
Yhdistysten edustajat esittelivät läsnäolijat yhdistyksittäin.
Paikalla olivat edustajat 19 yhdistyksestä ja piirin sihteeri.
3 EKL.n tilannekatsaus
EKL.n sosiaalipoliittinen asiantuntija Eero Kivinen piti PowerPoint esityksen,
josta tässä poimintoja.
Eläketietoa 2020. Täysi takuueläke v.2020 on 834,52€, nousua v.2019 on 50€.
Eläkeläisiä v.2019 lopussa n. 1 495 000 henkeä. Keskimääräinen kokonaiseläke
1716€/kk, mediaanieläke 1497€/kk. Lähes 40% eläkkeensaajista eläke jäi alle
1250€ kuukaudessa.
Kauniainen, Espoo ja Helsinki kärjessä kunnista, eläkkeen koossa/kk.
Vuosikymmenessä eläkeläisten määrä on kasvanut 200 000 henkilöllä eli 14
prosenttia.
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Yli 65 vuotiaiden maksuhäiriöt
Noin 1,6 miljoonaa uutta maksuhäiriömerkintää v.2018.
Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä kasvaa
nopeasti eläkeikäisten ryhmässä, lähes 34 500 yli 65-vuotiaalla on
maksuhäiriömerkintä.
Määrä kasvanut edellisvuodesta yhdeksällä prosentilla.
Tapahtumia edellisellä eduskuntavaalikaudella
Juha Sipilän hallitus teki kansaneläkkeisiin seuraavat leikkaukset:
• 0,85 prosenttia vuodelle 2017
• 0,4 prosenttia vuodelle 2016
Indeksit jäädytettiin myös vuosille 2018 ja 2019.
Hallitus nosti takuueläkettä kolmessa budjetissaan yhteensä 37,95 eurolla.
Indeksin kautta takuueläkettä leikattiin 0,85 % vuodelle 2017.
Kokonaisuutta katsoen pelkkä takuueläkkeen korottaminen oli siis täysin mitätön
toimi eläkkeensaajien selkänahasta revittyjen säästötoimien sekä indeksien
leikkausten ja jäädytysten rinnalla.
Sosiaali- terveysturvan asiakasmaksujen enimmäismääriä nostettiin
2015 maksuja nostettiin 9,4 %
2016 maksuja nostettiin 27,5 %
Samaan aikaan hallituskaudella työn verotusta kevennettiin vuoden 2018
loppuun mennessä noin 1,5 miljardilla eurolla
Tapahtumia aiemmilta vuosilta
Eläkkeisiin tehdyt jäädytykset ja leikkaukset leikkaavat heti eläkkeensaajien
reaalista ostovoimaa ja alentaa heidän tulotasonsa pysyvästi alemmalle
kehitysuralle myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.
Valtava määrä eläkkeensaajia elää köyhyydessä
Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvia henkilöitä oli 640 000 eli 11,8 prosenttia
kotitalousväestöstä vuonna 2018 (Tilastokeskus 12.3.2020).
Sosioekonomisista ryhmistä lukumääräisesti eniten pienituloisia on nimenomaan
eläkkeensaajien ryhmässä. Vuoden 2018 lopussa heitä oli 217 000 henkeä.
Vuoden 2017 lopussa heitä oli heitä noin 194 000 henkilöä.
Pienituloisuus on Suomessa erittäin yleistä 75 vuotta täyttäneillä, joista
enemmän kuin joka viides (21,5 %) kuului pienituloiseen kotitalouteen.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus
Esitys laiksi julkaistu 15.6.2020
Tavoitteena saada syksyksi eduskunnalle
Uudistuksen keskeiset sisällöt
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Maakuntauudistus, 21+1 (Helsinki) maakuntaa
Maakunnat jatkossa palvelujen järjestäjiä ja pääasiallisia tuottajia
Hoitotakuu
Uusi rahoitusmalli, jossa valtioneuvosto ensisijaisesti päättää maakuntien
rahoituksesta
• Maakuntavero?
EKL:n kanta uudistukseen
Liitto antanut lausuntonsa 22.9. yhdessä Eläkeläiset ry:n kanssa
EETUssa on päädytty erillisiin lausuntoihin
Pääasiassa positiivinen kanta, kunhan asiat tehdään oikein
Tulevaisuuden sote-keskus positiivinen uudistus
Moniammatilliset palvelukeskukset, yhden luukun periaate
Hoitotakuu
Huolena pääasiassa samanlaiset haasteet kuin nytkin
Ikääntyneiden asumispalveluilla vaara jäädä jalkoihin
Ikääntyneiden osallisuus palveluiden suunnittelussa
Maakunnan demokratia, jos rahoituksen painopiste valtioneuvostossa
Henkilökunnan kohtelu ja jaksaminen
Etäpalveluiden järjestäminen niin, etteivät korvaa kohtuuttomasti lähipalveluita.
PowerPoint esitys toimitettu yhdistysten käyttöön.

4 Georg Ots-konsertti siirretty keväälle 2021
Aiheesta lisätietoa alkuvuodesta 2021.
5 Kurssit
5.1 Järjestökurssi Rajaniemessä 21 – 23.10.2020
Rajaniemen kurssille ilmoittautumisia vastaanottaa Pauli Tolvanen lokakuun
puoleenväliin asti.
Mukana oleville yhdistyksille toimitetaan yhteiskuljetuksen aikataulu ja
kuljettajan yhteystiedot. Linja-autolla tulijat ilmoittavat myös kuljettajalle miltä
pysäkiltä ovat tulossa kyytiin
6 Syyspiirikokous Humppilassa 25.11
6.1 Tilaisuudesta tulee erikseen tarkempaa tietoa. Kokouskutsu Eläkkeensaaja
lehdessä 6/20. Kokousmateriaali yhdistyksiin marraskuun alkupuolella.
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7 Sovitaan vuoden 2021 piirin toiminnasta syyskokouksessa, kokousten,
tapahtumien ja kilpailujen osalta
Toiveina on Yhdistysavaimen koulutusta vanhasta uuteen versioon.
Kirkkopäivä Forssassa, Karaoke Forssassa ja Laituripilkki Sysmässä syksyllä.
Koulutustoiveet Koulutusvastaavalle Sirpa Kinnari.
8 Muut esille tulevat asiat
8.1 Yhdistysten esittämät asiat
Esityksenä on, ettei osallistumismaksuja kerättäisi paikan päällä, vaan ne
maksettaisiin järjestävän yhdistyksen tilille. Arpajaiset toteutetaan entiseen
malliin, käteisellä.
8.2 Arvottiin kuntoilukampanjan rahapalkinnot 3 x 150€.
Arpaonni suosi tänä vuonna Hollolan, Lopen ja Kärkölän yhdistystä.
Valtakunnallisessa kilpailussa Lappilan Eläkkeensaajat oli paras suhdeluku 38.61.
ja Hämeen piiri jaetulla viidennellä sijalla suhdeluku 8.14.
9

Päivän päättäminen
Ulla Pullola kiitti kokousväkeä, sekä tilaisuuden järjestäjää Heinolan
Eläkkeensaajia hyvin toteutusta tilaisuudesta.
Muistion kokosi Pauli Tolvanen
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