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Järjestökirje 3/2018, 4.9.2018 syyskuu 2018

 

 

Oikeudenmukaisuus kadoksissaOikeudenmukaisuus kadoksissa

Maan hallitus sai 29.8.2018 päätökseen neuvottelunsa valtion ensi vuoden talousarviosta ja EKL antoi
oman näkemyksensä asiasta heti samana iltana. Pettymyksemme oli suuri, kun hallitus piti kiinni
vuodelle 2019 kaavailemastaan kansaneläkeindeksin jäädytyksestä. Lisäksi hallitus ei kompensoinut
aiempia kansaneläkeindeksiin tekemiään leikkauksia ja indeksin jäädytyksiä. Tämä leikkaa
kansaneläkettä saavien reaalista ostovoimaa ja alentaa heidän sosiaaliturvan tason pysyvästi alemmalle
kehitysuralle myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ilman hallituskaudella tehtyjen indeksien leikkaamista ja
jäädyttämistä siihen sidotut edut olisivat ensi vuonna 3,3 prosenttia suuremmat kuin mitä ne nyt
tulevat olemaan. Esimerkiksi täyttä kansaneläkettä saavan kohdalla se tarkoittaa reilua 20 euroa
kuukaudessa.

Nyt, jos koskaan, tarvitaan Suomeen EKL:n vaatima kattava toimenpideohjelma eläkeläisköyhyyden
torjumiseksi ja keskeinen osa tuota ohjelmaa on oltava kansaneläkkeisiin tehtävät reilut
tasokorotukset. Asia on saatava ensi keväänä käytävien eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan
hallituksen hallitusohjelmaan.

Hyvän ja lämpimän syksyn jatkoa toivotellen

Timo Kokko

P.S. Tämä järjestökirje lähtee paperiversiona postitse yhdistyksiin ja piireille tänään 4.9.2018.

 

 

Toimistolla uusi työntekijäToimistolla uusi työntekijä

Toimistolla on aloittanut 1.9.2018 työskentelyn toimistosihteeri Ulla Nissinen.

Hänen tehtäviinsä kuuluvat mm. liiton rekisterin ylläpito, yhteydenpito yhdistysten jäsenasioiden
hoitajiin, toimihenkilötietojen ylläpito, puhelimeen vastaaminen sekä HVL-yhteistyö.

Hänet tavoitat puhelinnumerosta 09 6126 8432 tai sähköpostitse ulla.nissinen@elakkeensaajat.fi

 

https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/pdfdl/5b863993eb4de
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/email/5b863993eb4de
https://www.elakkeensaajat.fi/edunvalvonta/tiedotteet-2018/29-8-hallitus-halusi-hukata-mahd/
mailto:ulla.nissinen@elakkeensaajat.fi


Lue lisää

Lue lisää

 

Vuoden 2018 viimeinen jäsenjärjestöavustustenVuoden 2018 viimeinen jäsenjärjestöavustusten
hakukierroshakukierros

Vuoden kolmas jäsenjärjestöavustusten haku loppuu syyskuun lopussa. Avustusta voi hakea myös jo
aiemmin tänä vuonna avustusta saaneet yhdistykset. Avustusta voi saada kalenterivuoden aikana
kuitenkin enintään 1 300 euroa.

Hakemuksen voi tulostaa EKL:n kotisivuilta ja siellä on myös tarkemmat hakuohjeet ;
http://www.elakkeensaajat.fi/ekl/lomakkeet/

Lue lisää alla olevasta linkistä.

 

  

 

Matkapakettilaki on uudistunut: lakimuutoksesta voiMatkapakettilaki on uudistunut: lakimuutoksesta voi
olla vaikutuksia myös matkoja järjestävilleolla vaikutuksia myös matkoja järjestäville
yhdistyksilleyhdistyksille

Valmismatkalain korvaava laki matkapalveluyhdistelmistä tuli voimaan 1.7.2018. Samanaikaisesti
korvattiin laki valmismatkaliikkeistä lailla matkapalveluyhdistelmien tarjoajista. Laki koskee myös
yhdistyksiä, sillä laissa mainittu termi ”elinkeinonharjoittaja” voi tarkoittaa myös yhdistystä, mikäli
tämä välittää tai toteuttaa matkoja ja/tai niihin liittyviä palveluja.

Lue lisää alla olevasta linkistä.

 

  

 

Kotipalvelujen saanti on mahdollista saada myösKotipalvelujen saanti on mahdollista saada myös
arvonlisäverottomastiarvonlisäverottomasti

Julkisen toimijan asiakkailta perimät maksut sosiaalihuollosta ovat verottomia. Yksityisen
palveluntuottajan palvelut on mahdollista saada myös ilman arvonlisäveroa. Edellytyksenä on palvelun
tarvitsijan sosiaalihuollon tarve eli toimintakyvyn alentuminen sairauden tai iän vuoksi.

Kotipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä
muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista. Kotipalvelujen tukipalveluilla
tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista
kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Lisätietoa ja tulostettavan ohjeen löydät liiton Edunvalvonta -sivulta

https://www.elakkeensaajat.fi/edunvalvonta/kotipalvelua-ilman-arvonlisavero/

 

 

Upea syysretkikohde – marraskuussa EKL:n omaanUpea syysretkikohde – marraskuussa EKL:n omaan

http://www.elakkeensaajat.fi/ekl/lomakkeet/
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/assets/uploads/507cf8c85d9df4c183f0612cd54a051a90a0ac5c/shared/files/vuoden-2018-viimeinen-jasenjarjestoavustusten-hakukierros.pdf
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/assets/uploads/507cf8c85d9df4c183f0612cd54a051a90a0ac5c/shared/files/matkapakettilain-uudistus-ja-vaikutukset-yhdistyksille-tiedote-1682018.pdf
https://www.elakkeensaajat.fi/edunvalvonta/kotipalvelua-ilman-arvonlisavero/


Lue lisää

 

kulttuurikatselmukseen!kulttuurikatselmukseen!

Joutsenon liikuntahallilla koetaan 15. marraskuuta monipuolinen ja iloa tuottava iltapäivä, kun
eläkkeensaajat ympäri Suomen valloittavat estradin! Päivän ohjelmisto koostuu laulusta ja musiikista,
sketseistä, lausunnasta ja tanssista. Tilaisuuden juontaa Kansanradiosta tuttu toimittaja JukkaJukka
A rvassaloA rvassalo  ja tervehdyssanat lausuu kansanedustaja Annel i  Ki l junenAnnel i  Ki l junen .

Kerätkää porukka ja lähtekää mukaan vaikka isommallakin kannustusjoukolla! Joutsenon liikuntahallilla
tila ei lopu kesken, katsomopaikkoja riittää 300 katsojalle. Nälkäkään ei pääse yllättämään, tarjolla on
maistuva keittolounas edulliseen 7 euron ennakkohintaan, kun teette ruokalippujen tilaukset 10.9.–
10.10. välisenä aikana.

Lisätietoja kirjeen alla olevasta linkistä ja Marja Raitoharju, p. 040 4506565,
marja.raitoharju@elakkeensaajat.fi
www.elakkeensaajat.fi/toiminta/elinvoimaa-toiminta/kulttuurikatselmus-2018/

 

  

 

 

Joulutervehdykset Eläkkeensaaja-lehteen 7/2018Joulutervehdykset Eläkkeensaaja-lehteen 7/2018

Nyt on aika kerätä joulutervehdyksiä vuoden viimeiseen numeroon. Listat tulisi toimittaa liittoon
viimeistään 31.10.2018, ja mieluiten sähköpostitse. Myöhässä saapuneet tervehdykset julkaistaan
lehdessä numero 1/2019.

Tästä löydät ohjeetohjeet   ja jou lutervehdysl istatjou lutervehdysl istat .

---

Eläkkeensaaja-lehden ilmestymisaikataulu 2019Eläkkeensaaja-lehden ilmestymisaikataulu 2019

Tästä löydät lehden i lmestymisaikatau lunlehden i lmestymisaikatau lun  ensi vuodelle.

 

 

 

PikkujoulutPikkujoulut

Vietä unohtumattomat pikkujoulut Rajaniemessä, lue lisää tästä l inkistätästä l inkistä.

---

Rajaniemen lomatarjontaa loppusyksylläRajaniemen lomatarjontaa loppusyksyllä

Rajaniemessä järjestetään monenlaisia teemalomia, lue lisää tästä l inkistätästä l inkistä.

 

Kilpailut 2019Kilpailut 2019

Alustava aikataulu

Liiton valtakunnallista kilpailutoimintaa järjestetään vuonna 2019 seuraavissa lajeissa:

25.–27.2. Boccian mestaruussarja, Virrat, liikuntahalli   

27.2.–1.3.   Boccian Suomi-sarja, Virrat, liikuntahalli                            

mailto:marja.raitoharju@elakkeensaajat.fi
http://www.elakkeensaajat.fi/toiminta/elinvoimaa-toiminta/kulttuurikatselmus-2018/
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/assets/uploads/507cf8c85d9df4c183f0612cd54a051a90a0ac5c/shared/files/kulttuurikatselmus-jarjestokirje1.pdf
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/assets/uploads/507cf8c85d9df4c183f0612cd54a051a90a0ac5c/shared/files/joulutervehdys-kirje-2018.pdf
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/assets/uploads/507cf8c85d9df4c183f0612cd54a051a90a0ac5c/shared/files/joulutervehdykset-nimilista-2018.pdf
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/assets/uploads/507cf8c85d9df4c183f0612cd54a051a90a0ac5c/shared/images/elakkeensaaja-ilmestymisaikataulu2019-yhdistysten-kayttoon.pdf
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/assets/uploads/507cf8c85d9df4c183f0612cd54a051a90a0ac5c/shared/files/pikkujoulu-2018-ra.pdf
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/assets/uploads/507cf8c85d9df4c183f0612cd54a051a90a0ac5c/shared/files/rajaniemi-lehti-5-2018.pdf


 

maaliskuu   Pilkki                                                               

maaliskuu   Hiihto                                                               

huhtikuu     Boccian henkilökohtainen sisäkilpailu, Porvoo, Kokonhalli  

huhtikuu     Karaoke                                         

3.–5.6.       Boccian henkilökohtainen ulkokilpailu, Virrat, urheilukeskus                 

kesäkuu      Frisbeegolf                                     

elokuu        Mölkky                                                             

19.–21.8.    Boccian joukkuekilpailu, Virrat, urheilukeskus/Rajaniemi

elokuu        Tikkakilpailu, Virrat, Rajaniemi                        

elokuu        Rannaltaonginta           

syyskuu      Golf                                                                                    

syyskuu      Laituripilkki                                                                        

lokakuu      Shakkikilpailu, Virrat, Rajaniemi    

lokakuu      Keilailu   

lokakuu      Lentopallo  

14.–16.10. Boccian parikilpailu, Virrat, liikuntahalli

Boccian mestaruussarjassa pelaavat vuonna 2019 Eurajoen Eläkkeensaajat 1, 2 ja 3, Kuopion
Varhaiseläkkeensaajat KVES 1 ja 2, Lapin Eläkkeensaajat 1 ja 2, Lempäälän Eläkkeensaajat 1 ja 2,
Mäntän Eläkkeensaajat 1 ja 2, Rauman Eläkkeensaajat 1, Pietarsaaren Eläkkeensaajat, Pomarkun
Eläkkeensaajat, Seinäjoen Seudun Bocciayhdistys, Säynätsalon Eläkkeensaajat, Vaasan Eläkkeensaajat
1 ja 2, Viialan Eläkkeensaajat sekä Virtain Eläkkeensaajat.

EKL:n vuoden 2019 kilpailuihin saavat osallistua kaikki henkilöt, jotka ovat kilpailupäivänä
yhdistystensä jäseniä. Henkilön pitää edustaa kussakin lajissa koko vuoden samaa yhdistystä, jota
edustaa ensimmäisessä kilpailussaan.

Piirien tulee hyväksyä tämän lisäksi omassa mahdollisessa kilpailutoiminnassaan noudatettavat
säännöt.

Uusia lajeja otetaan mukaan kilpailutoimintaan, jos jäsenistöltä tulee tarve ao. kilpailun järjestämiseen.
Vastaavasti nykyisistä lajeista luovutaan, jos niiden osallistujamäärä putoaa liian alhaiseksi.

 

 

Kevään 2019 TSL-kurssitukien hakuaika on 15.11.–Kevään 2019 TSL-kurssitukien hakuaika on 15.11.–
31.12.201831.12.2018

Tukien hakuohje ja hakulomakkeet on saatavilla tässä kirjeessä ja pian myös EKL:n kotisivustoilla.

---

Osuuskunta Tradeka tukee EKL:n syksyn 2018Osuuskunta Tradeka tukee EKL:n syksyn 2018
koulutuksiakoulutuksia



Lue lisää

 

Alennetut hinnat koskevat Järjestötoiminnan syventävää kurssia (17.–19.10., 50 €) ja
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kurssia (29.–31.10., maksuton). Kurssit järjestetään Rajaniemen
Lomakeskuksessa Virroilla.

---

Syksyn muita maksuttomia tilaisuuksia ovat Turval l i sesti  yl i  Dig iku i lun -in fo ti laisuus 10 .10 .Turval l i sesti  yl i  Dig iku i lun -in fo ti laisuus 10 .10 .
Helsingissä ja TSL-kurssi tuen hakeminen -verkkoseminaari  13 .11TSL-kurssi tuen hakeminen -verkkoseminaari  13 .11 . Nämä tilaisuudet tarvitsevat
ilmoittautumisen.

Liitteet

Kevään 2019 TSL-kurssitukien hakuilmoitus
Kevään 2019 TSL-kurssitukien hakulomake
Mainos Osuuskunta Tradekan tukemista koulutuksista
EKL:n tietotekniikkakoulutus uudistuu!

 

 

 

StarttipäivätStarttipäivät

Suositut Starttipäivät ovat jälleen tilattavissa. Yhdistysten uusille, marraskuun loppuun mennessä
valittaville, hallituksille tarkoitettuja Starttipäiviä toteutetaan 20.11.2018–28.2.2019 välisenä aikana.
Tutustukaa päivän esittelyyn ja tilatkaa oma päivänne!

Hyvän Mielen Kulttuurikerho ®Hyvän Mielen Kulttuurikerho ®

Seuraava Hyvän Mielen Kulttuurikerhojen ohjaajakoulutus järjestetään 28.–30.11.2019 Rajaniemen
Lomakeskuksessa.

Koulutus tuo esiin uusia ajatuksia mielen hyvinvoinnista ja sen tukemisesta. Se antaa ideoita oman
kerhon käynnistämiseen ja toimintaan. Koulutuksessa käydään läpi Hyvän mielen kulttuurikerho -
käsikirjassa kuvattu monipuolinen toimintamalli, sisältö sekä erilaisia osallistavia ja innostavia
toimintatapoja.

Lue lisää tästä l inkistätästä l inkistä.

---

Tulossa kaikille eläkkeensaajille tarkoitettuTulossa kaikille eläkkeensaajille tarkoitettu
Kulttuurikilometrit-tapahtuma 2019,Kulttuurikilometrit-tapahtuma 2019,

joka on melkein ilmaista, helposti toteutettavissa ja siten myös helposti saavutettavissa.

Lue lisää alla olevasta linkistä.

 

  

 

Tule Verkosta virtaa -toiminnan vertaisopastaja-Tule Verkosta virtaa -toiminnan vertaisopastaja-
koulutukseen!koulutukseen!

https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/assets/uploads/507cf8c85d9df4c183f0612cd54a051a90a0ac5c/shared/files/kurssituntien-hakuohje-kevat-2019.pdf
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/assets/uploads/507cf8c85d9df4c183f0612cd54a051a90a0ac5c/shared/files/kurssituntien-hakulomake-kevat-2019.pdf
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/assets/uploads/507cf8c85d9df4c183f0612cd54a051a90a0ac5c/shared/files/tradekan-tukemat-syksy-2018.pdf
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/assets/uploads/507cf8c85d9df4c183f0612cd54a051a90a0ac5c/shared/files/tietotekniikan-koulutukset-uudistuvat.pdf
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/assets/uploads/507cf8c85d9df4c183f0612cd54a051a90a0ac5c/shared/files/startti-ja-hmkk-jarjestokirjeeseen.pdf
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/assets/uploads/507cf8c85d9df4c183f0612cd54a051a90a0ac5c/shared/images/kulttuurikilometrit-tapahtuma-2019.pdf


 

Jos pärjäät hyvin tietokoneesi kanssa, osaat hoitaa asiasi myös sähköisesti ja oppisit mielelläsi nykyistä
varmemmaksi koneen ja netin käyttäjäksi, tule tietotekniikan vertaisopastajakoulutukseen oppimaan
lisää.

Koulutus on maksuton (majoitus, ruuat, matkat), mutta edellytyksenä osallistumiselle on, että
koulutuksen käyneet si toutuvatsi toutuvat  opastamaan omi l la paikkakunni l laan muita ikäihmisiäopastamaan omi l la paikkakunni l laan muita ikäihmisiä
d ig iasio issad ig iasio issa. Vapaaehtoisia vertaisopastajia tuetaan myös koulutuksen jälkeen mm. järjestämällä
heille kohtaamispäiviä, joissa vertaisopastajat voivat tavata toisia vertaisopastajia, vaihtaa kokemuksia
ja oppia uutta. Myös lisäkoulutusta tarjotaan.

Pohjanmaan peruskurssi  Pohjanmaan peruskurssi  järjestetään Rajaniemessä, Virroilla 26.–28.9.2018.
Kaakko is-Suomen peruskurssi  Kaakko is-Suomen peruskurssi  järjestetään Marjolassa, Lappeenrannassa 1.–4.10.2018.
V al takunnal l inen peruskurssiV al takunnal l inen peruskurssi  järjestetään Rajaniemessä, Virroilla 12.–15.11.2018.

Koulutukset on tarkoitettu tietotekniikkaa jonkun verran hallitseville. Toivomme kolmea
osallistujaa/paikkakunta. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.verkostavirtaa.fi/koulutukset

 

 

E läkkeensaajien Keskusl i i tto  EKL ryE läkkeensaajien Keskusl i i tto  EKL ry
Haapaniemenkatu 14
PL 168
00531 Helsinki
Avoinna ma 9.30 - 16.00 
ti – pe 8.30 – 16.00
Puh. (09) 612 6840

 

Linki tLinki t
» www.elakkeensaajat.fi
» Päivitä tilaustietosi

SähköpostiSähköposti
ekl@elakkeensaajat.fi

 

 

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

Tietosuojaseloste

http://www.verkostavirtaa.fi/koulutukset
http://www.elakkeensaajat.fi
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/user-settings/5947a1f051e5e/882d0685c81df34147db319dae825f78
mailto:ekl@elakkeensaajat.fi
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/unsubscribe/5947a1f051e5e/5b863993eb4de
https://www.elakkeensaajat.fi/ekl/tietosuojaseloste/
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