Lataa viesti (PDF) - Katso viesti selaimessa

Uutiskirje 4/2021, 3.9.2021

syyskuu 2021

Edessä jännittävä viikko
Maan hallitus kokoontuu ensi viikolla budjettiriiheensä. Siellä käsitellään myös järjestöjen
kannalta elintärkeää rahoitusmallia, jolla edunsaajien tärkeää työtä tulevaisuudessa tuetaan.
Veikkausvoittovarojen tulevaisuutta pohtinut Liikasen työryhmä ehdotti aiemmin
kokonaisuudistusta, jossa veikkausvoittovarojen korvamerkintä irrotetaan edunsaajista, ja
tuotot siirretään yleiskatteellisesti valtion budjettiin. Tämän on viime aikoina näyttänyt saavan
kannatusta ainakin osassa hallituspuolueita.
Olemme aiemmin, yhdessä Eläkeläiset ry:n kanssa vaatineet, että valittavasta mallista
riippumatta järjestöjen toimintaedellytykset sekä riittävä ja vakaa perusrahoitus on turvattava
kunnioittaen vahvaa järjestöautonomiaa.
Mielenkiinnolla seuraamme myös sitä, että ottaako hallitus vaatimuksemme mukaisesti myös
maamme vähävaraiset mukaan tulevaan kotitalousvähennyksen kokeiluun.
Olin viime lauantaina puhumassa pitkään aikaan ensimmäisessä fyysisesti toteutuneessa
jäsentilaisuudessa Pihtiputaan Eläkkeensaajien juhliessa 50-vuotista taivaltaan. Olipa mahtavaa
tuntea ihmisten ilo ja yhteisöllisyys kun voidaan taas tavata toisiaan, sitä ei Teamsit eikä
Zoomit voita. Suuret kiitokset sinne Pihtiputaalle, että sain olla mukana!
Hyvää ja toiminnantäyteistä syksyä toivotellen
Timo Kokko

Tiedoksi jäsenhankintakampanjasta
Liiton suuri jäsenhankintakampanja
käynnistyi virallisesti ystävänpäivänä
14.2.2020. Kampanjan tuloksiin luettavien uusien jäsenten kirjaus aloitettiin kuitenkin tuolloin jo
heti alkuvuodesta.
Tarkastelun mukaan jäsenmäärä lähtikin heti alkuvuodesta todella reippaaseen kasvuun mutta
se törmäsi koronamuuriin 16. maaliskuuta 2020, jolloin maan hallitus totesi Suomen olevan
poikkeusoloissa. Tätä on nyt, enemmän tai vähemmän, jatkunut aina näihin päiviin asti.
Liiton hallitus päätti jo kauan aikaa sitten, että kampanjaa jatketaan tänä vuonna 15.11.2021

saakka, joten siihen asti liittoon toimitetut jäsentiedot ovat kampanjan tuloksissa mukana.
Aiemman suunnitelman mukaan piti kampanjan palkitsemiset tapahtua liittokokouksessa
kesäkuussa, mutta koska kokousta jouduttiin siirtämään marraskuun alkuun jää tämä nyt
Turussa toteutumatta.
Erinomaisen alun jälkeen on meille käynyt valitettavasti niin, että jäsenmäärämme on
pienentynyt hurjasti kahden kampanjavuoden aikana. Toki tähän on selvät syynsä ja jäljet
johtavat sylttytehtaalle (lue koronatehtaalle). Jäsenhankinta on vaikeaa, jos et voi tavata
ihmisiä.
Jäsenhankinnan tuloksissa otetaan huomioon kaikki EKL-yhdistysten uudet jäsenet, jotka on
ilmoitettu liiton rekisteriin 2.1.2020 ja 15.11.2021 välisenä aikana. Sen jälkeen selvitetään, että
löytyykö jäsenyhdistyksistä niitä, jotka ovat saaneet jäsenmääräänsä kasvatettua koronasta
huolimatta. Kun selvitykset ovat valmistuneet tiedotetaan niistä, ja mahdollisista
palkitsemisista, erikseen.

Syksyn kilpailukausi on käynnistynyt
Vielä ehtii mukaan seuraaviin mestaruuskilpailuihin:
Karaoke 21.9. Forssassa. Kysy vapaita paikkoja!
Keilailu 12.-14.10. Salossa
Sisäboccian parikilpailut 20.-22.10. Virroilla
Shakki 28.-29.10. Virroilla
Lentopallo 19.11.2021 Salossa
Lue lisää täältä.

Nyt ollaan miesten asialla!
Uusi NESTORIT-vertaistoiminta tukee
miesten aktiivisuutta, vertaisuutta, sosiaalista
hyvinvointia ja hyvää ikääntymistä. Nestorit
on tarkoitettu erilaisten ja eri kokoisten
miesten ryhmille.
Nestorit-koulutus kannustaa ja motivoi
miehiä käynnistämään monipuolista ja
mielekästä toimintaa. Lue toiminnasta lisää täältä.
Tästä Elinvoimaa-toiminnan elokuun uutiskirjeeseen

Kurssit Rajaniemessä alkavat

Digitarinani - syksyn ensimmäinen kurssi
Rajaniemessä 20.-22.9.
Tällä kurssilla voit luoda ohjatusti ensimmäisen
digitarinasi yhdessä muiden kanssa. Kurssilla opit
uuden tavan yhdistää kuvaa, sanaa ja ääntä. Voit
osallistua kurssille kannettavalla tietokoneella,
tabletilla tai vaikkapa omalla älypuhelimellasi. Kurssi
maksaa majoituksineen 120 €. Kaverin kanssa kurssin
hinta kahdelta on 200 €. Ilmoittautumisaika kurssille päättyy 5.9.
Muut syys-lokakuun kurssit:
Järjestötoiminnan peruskurssi 6.-8.10. Rajaniemi
Kotisivut Yhdistysavaimella peruskurssi 6.-8.10. Rajaniemi
Kotisivut Yhdistysavaimella peruskurssi 18.-19.10. TSL-Opintokeskus, Helsinki
Puhe- ja esiintymistaidon kurssi 28.-29.10. Käpylän työväentalo (80 €)
Tämä ja muut syksyn kurssimme EKL Koulutuksen kotisivuilla.

Syksyn maksuttomat verkkokoulutukset
Tässä syksyn maksuttomat verkkoseminaarimme:
SOTE-uudistus - missä mennään? 7.9. klo 13-13:45
EKL:n kirjanpito-ohjelma 14.9. klo 13-14:30
Liiton jäsenhankintakampanja 21.9. klo 10-10:45
Edunvalvontavaltakirja, hoitotahto ja ennakointi 23.9. klo 10-10:45.
Pilvipalvelut tallennuksen tukena 26.10. klo 13-13:45.
Liiton järjestökysely 2021 7.12. klo 10-10:45.
Lisäksi Viestinnän koulutuskokonaisuuden verkkokoulutukset
Eri viestintäkanavat ja sosiaalinen media yhdistyksen toiminnassa 15.9. klo 9-15:45
Visuaalinen ilme tukemassa yhdistyksen viestintää 12.10. klo 9-15:45
Verkkokoulutuksiimme ehdit ilmoittautua vielä koulutusta edeltävänä päivänä. Katso lisää
täältä.

Verkosta virtaa -toiminnan
kuulumisia
Tietotekniikan vertaisopastuksia tarjolla
Verkosta virtaa -toiminnan tietotekniikan
lähiopastukset käynnistyvät pikkuhiljaa eri
paikkakunnilla. Päivitämme opastustietoja syksyn
aikana sivullemme:
www.verkostavirtaa.fi/opastuspaikat/
Tai voit soittaa tai lähettää sähköpostia Juhalle tai Pekalle ja kysyä, onko paikkakunnallasi
opastuksia.
Kiinnostaisiko sinua toimia vertaisopastajana?
Jos hallitset älylaitteiden ja netin käytön ja haluaisit auttaa ikätovereitasi vapaaehtoisena
tietotekniikan vertaisopastajana, ota yhteyttä Juhaan tai Pekkaan, niin kerromme lisää.

Seuraava vertaisopastajien peruskurssi järjestetään näillä näkymin vasta ensi vuonna, mutta
mukaan opastajaksi pääsee jo aiemmin, kun keskustelet asiasta Juhan tai Pekan kanssa.
Seuraa nettisivujamme tai ota yhteyttä!
Seuraa nettisivujamme www.verkostavirtaa.fi tai lähetä sähköpostia juha.viitanen@ekl.fi tai
pekka.vartiainen@ekl.fi tai soita meille: Juha, 050 408 3376 tai Pekka 050 472 3978.
Verkosta virtaa -toiminta auttaa ehkäisemään ikääntyneiden syrjäytymistä yhteiskunnasta. Yli
65-vuotiaita henkilöitä opastetaan tietokoneiden ja muiden älylaitteiden ja netin sekä vaikkapa
sähköisten palvelujen käytössä – kokemuksesta riippumatta. Sekä pidempään tietokoneita
käyttäneitä että henkilöitä, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta digilaitteista. Opastajana toimii
koulutettu vertaisopastaja, joka tekee opastuksen vapaaehtoistyönä. Verkosta virtaa -toiminta
tarjoaa vapaaehtoisille vertaisopastajille maksuttomat koulutukset ja tukea vapaaehtoistyöhön.
Toimintaa rahoittaa STEA.

Lomatarjous!
Hyvinvointia Virtain järvimaisemissa 22.–25.9.
Jäsenhinta 229,- (ei-jäsenet 259,-)
Rentouttavalla lomalla panostetaan mielen ja kehon
hyvinvointiin. Liikutaan sisällä ja ulkona luonnossa,
harjoitetaan lihashuoltoa sekä saadaan vinkkejä oman
terveyden ylläpitoon. Kokeillaan mm. Lavis@lavatanssijumppaa. Nautitaan syksyn tuoksuista, rantasaunan löylyistä ja herkutellaan
Rajaniemen kokkien loihtimista herkuista. Illanvietoissa hauskaa ohjelmaa, tanssia ja
yhdessäoloa.
HUOM! Loman hinta sisältää rentouttavan 30 minuutin niska-hartiahieronnan!
Loma sisältä myös puolihoidon; aamiainen, runsas päiväkahvi, päivällinen ja iltapala, kaiken
ohjatun ohjelman sekä majoituksen.
Rajaniemessä loppuvuodelle myös muita ihania lomapaketteja!
Tutustu lomiin ja varaa omasi: Lomat | Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Uutisia
EKL antoi yhdessä muiden EETU ry:n jäsenjärjestöjen kanssa kaksi lausuntoa 27.8.2021.
Lausunnot voi lukea täältä.
***

Kelan uudet ohjevideot ja verkkosivut avuksi verkossa asioinnin opetteluun
Kela on julkaissut uudet ohjevideot ja verkkosivut, joiden avulla asiakas voi rauhassa tutustua
OmaKelaan eli Kelan asiointipalveluun. Myös digitukea antavat kumppanit saavat apua uusista
videoista ja verkkosivuista.
Uudet ohjevideot ja verkkosivut on julkaistu kela.fissä ja Youtubessa. Ohjevideot ja verkkosivut
on suunniteltu selkeyttä silmällä pitäen, jotta verkossa asioinnin opettelu olisi niiden avulla
mahdollisimman helppoa.
Lue lisää klikkaamalla tästä.
***
Ajanvaraus verkossa uudistuu – jatkossa asiakkaan täytyy tunnistautua

Kela uudistaa syyskuussa verkkopalvelun, jossa asiakas voi varata ajan Kelaan. Uusi palvelu on
selkeä, helppokäyttöinen ja mukautuu mobiililaitteisiin. Tietoturvan varmistamiseksi asiakkaan
pitää tunnistautua, ennen kuin hän voi varata ajan.
Tutustu asiaan tarkemmin klikkaamalla tästä.

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Linkit

Haapaniemenkatu 14
PL 168

» www.ekl.fi
» Päivitä tilaustietosi

00531 Helsinki
Avoinna ma, ke - pe klo 8.30 - 16.00

Sähköposti

ti klo 9.30 – 16.00
Puh. (09) 612 6840

ekl@ekl.fi

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

