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Kokous takana, työ jatkuu!
Niin se on sitten liittokokouksemme takanapäin. Olo on helpottunut koska kokous pystyttiin
toteuttamaan turvallisesti ja mallikkaasti kokoussalin eturivien äänenkuuluvuusongelmista
huolimatta. Erittäin suuret kiitokset toteutuksesta liiton henkilökunnalle, Varsinais-Suomen piirin
vapaaehtoisille, kokouksen puheenjohtajistossa sekä valiokunnissa toimineille unohtamatta
tietysti suuremoista kokousväkeä kokonaisuudessaan!
Olo on myös haikea. Niin moni hallintomme jäsen siirsi osaltaan kapulan seuraaville ja pakko
myöntää, että heitä jää ikävä. Suuret kiitokset Teille kaikille ja samalla tervetulotoivotukset
uusille, nyt luopuneiden tilalla työtä jatkaville!
Liittokokous valitsi uuden hallituksen sekä valtuuston liittokokousten väliseksi ajaksi. Liiton
puheenjohtajana jatkaa kunnallisneuvos Simo Paassilta. Liiton valtuuston puheenjohtajaksi
valittiin Mirja Janérus Uudenmaan piiristä, valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Risto
Örling Oulun piiristä ja valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi Eira Väänänen Pohjois-Karjalan
piiristä. Liittokokouksen valitseman hallituksen kokoonpanon löydätte liiton nettisivuilta täältä ja
valtuuston täältä. Kehotan piirejä ja yhdistyksiä nyt viestimään oman alueensa lehdille
liittokokousvalinnoista. Eli kerrotaan tieto omalta alueelta liiton hallintoon valittujen henkilöiden
nimet ja yhdistystiedot. Tiedotteen mukaan voisi laittaa myös liittokokouksen julkilausuman joka
löytyy täältä.
Julkilausuman liitteenä julkistettiin Eläkkeensaajien Keskusliiton teesit aluevaaleihin 2022. Täyttä
elämää hyvinvointialueilla -asiakirja löytyy täältä. Suoraan asiakirjan tulostusversioon pääsette
tästä.
Liittokokous on siis taputeltu mutta työ jatkuu. Pidetään ensin huolta siitä, että nuo
vaalitavoitteemme menevät alueillanne kaikkien ehdolla olevien tietoon. Sitten varmistetaan se,
että äänestysprosentti ei vaaleissa jää huonoksi ainakaan maamme ikäihmisten toimesta.
Oikein hyvää loppuliittokokouskautta toivotellen
Timo Kokko

Yhdistyksen uudet mallisäännöt
Liittokokous Turussa hyväksyi yhdistykselle uudet mallisäännöt. Yhdistyksillä on nyt
mahdollisuus valita kahden mallisäännön väliltä. Kysymys on siis, mikä on teidän
yhdistyksellenne parasta, valita puheenjohtaja ja hallitus vuosittain vai kahdeksi vuodeksi

kerrallaan. Valitsettepa kumman vaihtoehdon tahansa on nyt syytä tehdä PRH:lle
sääntömuutosilmoitus, jotta kaikki yhdistykset viimein toimisivat säännöillä, jotka ovat
nykyaikaiset ja mahdollistavat yhdistyksen toiminnan parhaalla mahdollisella tavalla.
Ennen sääntömuutosilmoitusta on kuitenkin muistettava hyväksyä uudet säännöt yhdistyksen
kokouksessa. Jos teillä ei ole vielä pidetty syyskokousta, ehditte vielä valmistella hallituksessa
esityksen sääntömuutoksesta. Kokouskutsussa tulee olla maininta sääntömuutoksesta
päättämisestä ja asialista on hyvä rakentaa niin, että sääntömuutoksesta päättäminen on listalla
ennen puheenjohtajan ja hallituksen valintaa. Tämä siksi, että muutoksen hyväksymisen jälkeen
voidaan ryhtyä välittömästi toimimaan uusien sääntöjen mukaan ja tehdä sääntöjen mukaiset
valinnat jo vuodelle 2022.
PRH:lle tehtävä sääntömuutoksen netti-ilmoituksen ohjeet ovat tässä.
Lisätietoja Petra Toivonen 050 306 8816 tai petra.toivonen@ekl.fi

Ilo asuu eläkkeensaajissa ja ensi
kesänä Pohjois-Karjalassa!
Eläkkeensaajien Keskusliiton 60-vuotisjuhlaa vietetään
Joensuussa 15.-16.6.2022. Tervetuloa mukaan
rentohenkiseen tapahtumaan!
Tutustu ohjelmaan ja majoitusvaihtoehtoihin täällä
Koska paikkoja on rajoitetusti kannattaa hotellit ja osallistujapaketit varata mahdollisimman
pian.
Esiintyjähaku 60-vuotisjuhlan katselmukseen on käynnissä. Ilmoittautumiset 28.2.2022
mennessä.

EKL:n järjestökysely 2021
EKL:n järjestökysely lähetetään sähköpostitse yhdistysten sihteereille viikolla 48. Kysely on
sähköinen ja se koskee vuoden 2021 toimintaa.
Verkkoseminaari järjestökyselyyn liittyen järjestetään 7.12.2021 klo 10 - 10:45.
Ilmoittautumiset: jarkko.utriainen@ekl.fi / 050 436 3449.

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n perinteinen
Eläkeläisparlamentti järjestetään 17.11. kello 11-15

Helsingissä.
Tervetuloa seuraamaan tapahtumaa suorana verkkolähetyksenä! Lähetystä pääset katsomaan
EETUn kotisivuilta.
Eläkeläisparlamentin teemoja ovat eläkejärjestelmän ajankohtaiset haasteet sekä
aluehallintouudistuksen myötä korostuva eläkeläisten alueellinen yhteistyö. Tilaisuudessa
kuullaan sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen puhe.
ELÄKELÄISPARLAMENTIN SUORAN LÄHETYKSEN OHJELMA
keskiviikkona 17.11. kello 11-15
Linkki suoraan verkkolähetykseen osoitteessa: www.eetury.fi
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Tilaisuuden avaus: EETU ry:n puheenjohtaja Matti Huutola
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen
Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto
Työeläkevakuuttajat TELA: eläkejärjestelmän ajankohtaiset haasteet
Tauko
EETU-järjestöjen alueellinen yhteistyö (teetetyn kyselyn tulokset)
Eläkeläisparlamentin keskustelu
Tilaisuus päättyy

Eläkkeensaaja-lehden numero 5.2021
ilmestynyt!
Voit lukea lehdestä mm.
Vapaaehtoistyötä rennolla otteella ja värikkäällä
porukalla
Eetu kysyi, eduskuntaryhmät vastasivat
Piirien sivut: Lappi, Mikkeli ja Oulu
Täältä pääset tutustumaan lehden 15 ensimmäiseen sivuun!

Miesten Viikon Nestorittapahtumassa keskityttiin miehiin
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n ensimmäinen
Miesten Viikon Nestorit-tapahtuma toteutui Yläneen
työväentalolla 10.11.2021. Tapahtuma oli tarkoitettu
vain miehille ja se kokosikin mukavan joukon
ikämiehiä nauttimaan yhdessäolosta, tarjoiluista,
mainiosta ohjelmasta ja jutustelusta. Miesten
hyvinvointi muodostuu arjen pienistä teoista ja kuulluksi tulemisesta. Lue lisää tapahtuman
tunnelmista täältä.
Elinvoimaa-toiminnan verkkosivut

Kevään 2022 koulutukset
Kurssit Rajaniemessä
14.-16.3 Kotisivut Yhdistysavaimella peruskurssi ja Järjestötoiminnan kurssi
11.-13.4 Paritanssikurssi ja Stand up ja improvisaatiokurssi
17.-20.5 Kuorokurssi
18.-20.5 Luontoliikunta- ja retkeilykurssi
TSL-Opintokeskus, Helsinki
28.2.
Älypuhelin puhtaaksi ja turvalliseksi
27.-28.4 Kotisivut Yhdistysavaimella jatkokurssi
30.-31.5 Pilvipalvelutallennus omassa ja yhdistyksen käytössä
Käpylän työväentalo, Helsinki
30.-31.3
Ukulele-kurssi
Maksuttomat verkkoseminaarit
Muutokset mahdollisia.
27.1 Teams – kokouksiin ja koulutuksiin osallistuminen
3.2. Yhdistyksen uudet mallisäännöt
8.2. Jäsenhankinta ja jäsenhuolto
17.2. Ikäihmisen sosiaaliturva 1. Toimeentulo
10.3. Ikäihmisen sosiaaliturva 2. Asuminen ja liikkuminen
7.4. Ikäihmisen sosiaaliturva 3. Asiakasmaksut
5.5. Hyvinvointilomat
Kurssien hinnat ja ilmoittautumiset kotisivuillamme.

Lue
lisää

Tervetuloa Rajaniemeen!
Talven tunnelmasta sekä ihanasta seurasta pääset
nauttimaan Rajaniemessä! Alkuvuodelle tarjolla monta
mielenkiintoista lomapakettia.
Tutustu tarjontaan ja löydä oma lomasi!
Teemalomat | Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Kaikki teemalomat sopivat mainiosti myös ryhmille, ota yhteyttä ja suunnitellaan ryhmällenne
ikimuistoinen matka Rajaniemeen!
Kaiken lomatarjonnan ja tarkemmat tiedot lomista löydät uusimmasta eläkkeensaaja-lehdestä
ja osoitteesta www.rajaniemenlomakeskus.fi
Piia Lamberg
Rajaniemen lomakeskus
toimisto@rajaniemenlomakeskus.fi
p. 03 4755 648 tai 050 4783 909

Uutisia
Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan 2,1 %
Kela on vahvistanut vuoden 2022 kansaneläkeindeksin pisteluvun. Indeksitarkistuksen vuoksi
esimerkiksi yksinasuvan täysi kansaneläke suurenee 665,29 eurosta 679,50 euroon,
takuueläkkeen täysi määrä suurenee 837,59 eurosta 855,48 euroon ja eläkettä saavan
hoitotuen perusmäärä suurenee 71,48 eurosta 73,00 euroon.
Täysi listaus etuuksien määristä ja tulorajoista vuodelle 2022 löytyy tästä linkistä.
***
Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2022
Työeläkeindeksi on ensi vuonna 2691. Työeläkeindeksi nousee noin 2,28 prosenttia vuoteen
2021 verrattuna. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä
laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.
Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,501. Vuoteen 2021 verrattuna palkkakerroin nousee noin 2,46
prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan
vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on
80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.
Työeläkeindeksiin on sidottu yksityisten alojen työeläkelakien mukaiset maksussa olevat ansioja perhe-eläkkeet sekä julkisten alojen eläkejärjestelmien mukaiset maksussa olevat ansio- ja
perhe-eläkkeet, sotilasvammalain mukaiset eräät korvaukset sekä luopumiseläkkeet ja
luopumistuet.
Lisätietoja STM:n indeksitarkistuksista löydät täältä.
***
Yli 3 550 työeläkkeelle jääneellä saattaa olla oikeus lisäksi kansaneläkkeeseen
Kela selvitti, kuinka monella työeläkkeelle jääneellä olisi oikeus saada työeläkkeen lisäksi
kansaneläkettä. Suurin osa selvityksessä löytyneistä kansaneläkkeeseen oikeutetuista on 65
vuotta täyttäneitä, mutta mukana on myös nuorempia työkyvyttömyyseläkkeelle jääneitä. Kela
ottaa yhteyttä asiakkaisiin, joilla voi olla oikeus kansaneläkkeeseen. Lue lisää klikkaamalla tästä.
Toimeentulotuen päätös uudistuu
Uusi päätös on aiempaa selkeämpi ja silmäiltävämpi. Uudennäköisiä päätöksiä tehdään Kelassa
marraskuun alusta alkaen. Tuen maksamiseen ei tule muutoksia. Lue lisää klikkaamalla tästä.
***
Eläkepolitiikan mittarit uudessa lukijaystävällisessä julkaisussa
Uudistunut Työeläkeindikaattorit tarjoaa eläkepolitiikasta kiinnostuneille ajankohtaisen kuvan
eläketurvan nykytilasta ja ennakoidusta kehityksestä. Aikaisempaa havainnollisempi julkaisu on
entistä selkeämpi lukupaketti.
Julkaisuun on valittu työeläketurvan nykytilan ja tulevan kehityksen kannalta tärkeimmät
tunnusluvut, joita havainnollistetaan graafein ja taulukoin.
Tutustu pakettiin klikkaamalla tästä.
***

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Haapaniemenkatu 14
PL 168

Linkit
» www.ekl.fi
» Päivitä tilaustietosi

00531 Helsinki
Avoinna ma, ke - pe klo 8.30 - 16.00
ti klo 9.30 – 16.00
Puh. (09) 612 6840

Sähköposti
ekl@ekl.fi

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
Tietosuojaseloste

