
 Lataa viesti (PDF) - Katso viesti selaimessa

 

Olen v. 1943 Porissa syntynyt eläkkeellä oleva
kunnanjohtaja, jolle Tasavallan Presidentti Tarja
Halonen myönsi kunnallisneuvoksen arvonimen v.
2002. Naimisissa olen Anitan kanssa ja meillä on kolme
lasta ja viisi lastenlasta. Asumme Salossa.

Työurani olen tehnyt kunnallishallinnon tehtävissä.
Puolet siitä on ollut sairaalakuntayhtymissä ja toinen
puoli peruskunnissa. Ensimmäinen vakituinen virka oli
Tuusulassa Kellokosken sairaalassa 1967–71. Sieltä
siirryin Halikon sairaalan talousjohtajaksi v. 1971. Kun

sairaanhoitopiirit perustettiin, tulin valituksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin rahoitusjohtajaksi v.
1991. Halikon kunnanjohtajana olin vuodet 1993–2008.

Virkatyön ohella olen ollut mukana luottamustehtävissä kunnallishallinnossa, yrityksissä ja kolmannella
sektorilla. Valtuustotyöskentelyn aloitin, kun tulin valituksi Tuusulan kunnanvaltuustoon vuoden 1968
kuntavaaleissa. Halikon valtuustossa olin vv. 1973–93. Halikon kunnanhallituksen puheenjohtajuutta
hoidin vuodesta 1981 aina vuoteen 1993 saakka, jolloin tulin valituksi Halikon kunnanjohtajaksi.
Vuonna 2013 palasin kunnallisiin luottamustehtäviin, kun tulin valituksi Salon kaupunginvaltuustoon ja
valtuustotyö jatkuu edelleen. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksessa olen nyt ollut kaksi
vaalikautta. Antoisa näköalapaikka, kun on valmistauduttu sote-uudistukseen.

Kunnallisalan eläkeasiat tulivat tutuiksi ollessani jäsenenä Kunnallisen eläkelaitoksen, sittemmin Kevan,
valtuuskunnassa lähes parin vuosikymmentä.. Kolmannen sektorin toimista voisi mainita
Kehitysvammaliiton ja Vates-säätiön hallitusten puheenjohtajuudet ja yrityspuolelta Salon Seudun
Sanomat Oy:n hallituksen jäsenyys, Salon Seudun Puhelin Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtajuus,
Kunta-asuntojen hallituksen jäsenyys ja Länsirannikon Työterveys Oy:n hallituksen puheenjohtajuus,
joka työ jatkuu edelleen.
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Tervetuloa vaikuttamaan ja päättämään!Tervetuloa vaikuttamaan ja päättämään!

Liiton hallitus kokoontui 7.10.2021 liittokokouskauden viimeiseen viralliseen kokoukseensa. Nyt on
kaikki liittokokoukseen liittyvät päätökset ja esitykset tehty ja Turkuun 3. - 4.11.2021 kokoontuvat
yhdistystemme edustajat niitä käsittelemään ja niistä päättämään.

Muistutamme vielä, että virallisten kokousedustajien on hyvä ottaa mukaansa kopio valtakirjastaan.Muistutamme vielä, että virallisten kokousedustajien on hyvä ottaa mukaansa kopio valtakirjastaan.

Määräaikaan mennessä tehtyjä esityksiä liiton johtopaikoille tuli seitsemän (7) kappaletta. Tästä
erikoisuutiskirjeestä löydätte ehdolla olevien henkilöiden esittelyt.

Tervetuloa liittokokoukseen!
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Salon Eläkkeensaajien puheenjohtajaksi tulin v. 2010 ja vuotta myöhemmin EKL:n V-S:n piirin
puheenjohtajaksi. Vuonna 2011 kävi kutsu EKL:n hallitukseen ja sen varapuheenjohtajaksi. Ekl:n
puheenjohtajaksi tulin valituksi v. 2017 liittokokouksessa. Eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin EETUN
hallituksen jäsen olen ollut vuodesta 2017.

EKL:n tulevista tehtävistä nostan esille neljä asiaa. Valtakunnan tasolla tärkeimmän asiakokonaisuuden
muodostaa edunvalvontatyö, jossa keskeisimpiä ovat eläkeläisten taloudelliset asiat, eläkkeiden
riittävyys kohtuulliseen elämiseen. Erityisesti meidän tulee tehdä työtä eläkeläisköyhyyden
nujertamiseksi.

Kunta- ja maakuntatasolla sote-uudistuksen valmisteluun osallistuminen on nyt ajankohtaista. Tässä
työssä eläkeläisjärjestöjen tulisi hakeutua nykyistä tiiviimpään yhteistyöhön. Meidän on tinkimättömästi
tehtävä vaikuttajatyötä, jotta ikäihmisille tärkeitä sosiaali- ja terveyspalveluja on riittävästi, ne ovat
laadullisesti korkeatasoisia ja kohtuuhintaisia.

Yhdistystason toiminnasta nostan esille ikäihmisten yksinäisyyden. Sen torjumisessa
eläkkeensaajayhdistyksillä on haastava tehtävä. Yhdistysten tulee tarjota monipuolista toimintaa ja sitä
kautta yhdessäolon mahdollisuuksia, jotka edesauttavat niin henkistä kuin myös fyysistä hyvinvointia.
Vierivät kivet eivät sammaloidu!

Neljäntenä asiakokonaisuutena nostan esille sen, että eläkeläisjärjestöissä eletään suurta murroksen
aikaa. Selkeimpänä merkkinä siitä on jäsenten uudenlainen tapa tulla järjestötoimintaan. Mukaan kyllä
tullaan, mutta toimintaan sitoutuminen on aikaisempaa löysempää. Vuosikymmeniä jatkunut
jäsenmäärän kasvu on pysähtynyt. Tulevan liittokokouksen ehkäpä tärkein päätös on perustaa
tulevaisuustyöryhmän, joka analysoisi järjestömme nykytilan ja etsisi keinot, joilla liittomme saadaan
taas veto- ja pitovoimaiseksi.

  

  

 

Olen Mirja Janérus, 75-vuotias Lohjan Eläkkeensaajien
jäsen. Olen ollut Eläkkeensaajissa vuodesta 2007. Olen
oman yhdistykseni hallituksen jäsen ja ollut kaksi kautta
EKL:n valtuustossa.

Olen syntynyt ja käynyt kouluni Lohjalla, mutta muutin
Helsinkiin opiskelemaan lopetettuani koulun 1964.
Helsingissä lähdin myös järjestötoimintaan. Liityin SDP:n
jäseneksi 1970, en suinkaan opiskelijajärjestöön, vaan
Helsingin sos.dem. naisyhdistykseen ja Helsingin
Eteläiseen Työläisnuoriso-osastoon. Olinkin muutamia
vuosia aktiivisesti mukana SNK:n piiritoiminnassa.

Elämäni ja työurani lähti muotoutumaan, kun minut 1975 valittiin toimitsijaksi Tekstiili- ja
Vaatetustyöväenliittoon ja muutin Tampereelle. Kotini oli 20 vuotta Kangasalla. Olin järjestötoimitsija,
mutta sosiaalipoliittiset asiat olivat erityisalaani. Valtiotieteellisessä tiedekunnassa oli sosiaalipolitiikka
pääaineeni ja siinä suuntautumisala työpolitiikka.

TEVA:ssa ollessani Suomi tuli tutuksi. Liitolla ei ollut piiritoimistoja, joten me toimitsijat kuljimme ympäri
maata, kuten Pirkko Oksa hyvin varmasti muistaa. Siinä oppi niin murteet kuin erityispiirteetkin.

Olin liiton edustajana SAK:n sosiaalivaliokunnassa ja sitä kautta tuli seuraava askel. Kesällä 1989 minua
pyydettiin määräaikaiseksi toimitsijaksi SAK:n sosiaalipoliittiselle osastolle. Markku Hyvärisestä oli tullut
puhemies Sorsan avustaja, Toropaisesta hänen sijaisensa osaston johtoon ja minut otettiin seuraavaksi
ketjuun. Neljän määräaikaisuuden jälkeen minut vakinaistettiin ja olin SAK:n palkkalistoilla eläkkeelle
siirtymiseeni saakka. Välillä oli 3,5 vuotta Tukholmassa Pohjolan Ammatillisessa Yhteisjärjestössä (PAY).
Siellä ollessani kirjoitin mm. sihteerinä PAY:n koulutuspoliittisen ohjelman, jonka esittelin Brysselissä, ja
SAMAKin tasa-arvo-ohjelman.   

SAK:ssa aloitin mielenkiintoiseen aikaan. Neuvottelut EY:n kanssa yhteistyöstä olivat käynnistymässä.
Minulla lankesi sopivasti EY:n sosiaalikysymyksiin perehtyminen. Se olikin alue, joka tarjosi muiden
asioiden ohella työtä loppuun asti. Yksi alkuvuosien työläistä sopeutettavista oli meidän
kansaneläkelakimme yhteensovittaminen EY:n sosiaaliturva-asetuksen kanssa, siis se, miten eri maissa
ansaitut kaudet kerryttävät kansaneläkettä. Suomalaisen perinteen mukaan meillä kaikki
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sosiaaliturvalainsäädännön muutokset valmisteltiin kolmikantayhteistyössä. Mukana olivat STM:n tai
TM:n virkamiesten lisäksi työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajat. Myöhemmin kun olimme EU:n
jäseniä ja olin kokouksissa Brysselissä, huomasin, että olimme poikkeuksellisessa asemassa. Suomessa
työmarkkinajärjestöt saivat tiedon valmisteltavana olevista säädöksistä reaaliajassa. Saimme myös
neuvottelujen kuluessa luonnosesitykset. Työn luonteeseen tämä luottamuksellisuus vaikutti. Jos
halusimme kommentoida, se oli tehtävä heti. Ellet kommentoi ylihuomiseen mennessä, juna meni.

Sosiaaliturva-asiain muutoksenhakulautakunnan jäsen olin 1998 – 2013 ja opin konkreettisesti
eläkevalitusten perustelun tärkeyden. Lohjan vanhusneuvostoon tulin nyt valituksi kolmannelle kaudelle.

  

 

Olen antanut EKL:n Pirkanmaan piirille suostumuksen
liittovaltuuston puheenjohtajan vaaliin ehdokkaaksi.

Kesän helteillä vietin 70-vuotispäivääni. Elämää kanssani
jakaa mieheni, yli 50 vuoden kokemuksella. Lapset (3) ovat jo
aikuisia ja lastenlapsetkin (7) kaikki rokotettuja ja rippikoulun
käyneitä.

EKL:n Kangasalan yhdistykseen liityin heti eläkkeelle
siirtyessäni. Hyvän Mielen Kerhon ohjaajana olen löytänyt iloa
itselle ja muille. Toimin yhdistyksen sihteerinä kolmatta vuotta
ja sain kutsun Pirkanmaan piirin tiedottajaksi
vuodenvaihteessa.

Kotikaupungissa olen varavaltuutettu ja keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja. Luottamustoimissa olen
saanut olla vaikuttamassa ja myös oppimassa hyvin erilaisissa yhteisöissä. Ensimmäinen on tärkeä;
silloin joko saa palon jatkaa tai luovuttaa. Aloitin Turun Nummenmäen yhdistyksen naisjaoston
sihteerinä kahden lapsen äitinä 70-luvun alussa. Sieltä on ollut hyvä jatkaa ja pakan vanhojen viisaiden
naisten tuella ja eväillä tie on jatkunut. Vuosikymmenien aikana luottamusta on ollut niin seurakuntien,
kuntien kuin erilaisten yhteisöjenkin tehtävissä taloudenhoitajana, sihteerinä, opintosihteerinä ja
jäsenenä. 90-luvun alussa olin Tampereen Kirjatyöntekijäin puheenjohtaja ja sieltä avautui Suomen
Kirjatyöntekijäin liiton ensimmäinen naisvarapuheenjohtajuus.

Työkokemusta on kertynyt kunnanviraston pöytäkirjojen kirjoittajasta kirjapainon
painopinnanvalmistajaksi. Projektisihteerinä työttömien parissaTampereen alueella siirryin uuteen
työtehtävään josta Kangasalan työttömien toimintakeskuksen toiminnanjohtajan tehtävistä siirryin 13
vuoden työskentelyn jälkeen eläkkeelle. Olen toiminut painopinnan-valmistuksen taitto-ohjelmien sekä
työvoimapoliittisten työnhakuvalmennusten vastuukouluttajana.

Vapaaehtoistyössä olen aloittanut jo työelämässä ja se jatkuu koronarajoitusten sallimissa rajoissa
kehitysvammaisten kerhotyön avustajana ja vanhusten hoivakodissa ulkoiluttajana.

Kangasalan ohella minut tavoittaa Ylöjärven kaupungin Kurun erämaasta, jossa viihdyn kalaverkkoja
kesällä kokien ja talvella lumikenkäillen.

Vapaa-aikaani täyttää myös rakkaus luontoon, jossa lataan akkuja tai kerään luonnon antimia niin
itselle kuin muillekin. Kotityötkin maistuvat ruoanlaitto, leivonta ja käsityöt sekä lukeminen. Minkä
lapsena oppii sen vanhana taitaa pätee näissäkin asioissa.

En rasita teitä, ystävät, pitkillä luetteloilla menneisyydestä. Katse kohti tulevaa ja yhteisiä ponnistuksia
jäsenistömme parhaaksi. Naamakirjasta minua ei tavoita, mutta instragramissa löytyy merjapaivarinta,merjapaivarinta,
jossa näkyy minkälaisilla silmillä katselen maailmaa.

Ota rohkeasti yhteyttä: p4547@kolumbus.fi, puh. 050 368 4735 (jos en vastaa tuntemattomaan
numeron, laita viesti, soitan takaisin).

 

Raija Hukkamäki, 78 v junantuoma helsinkiläinen.
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Pasilan Eläkkeensaajien puheenjohtaja, Helsingin piirin
ja Helsingin Eläkeläiset HEJ ry varapuheenjohtaja. HEJ
ry on kahdeksan helsinkiläisen eläkejärjestön
yhteistoiminta elin. EKL: n liittovaltuustossa olen ollut
nyt päättyvän kauden ja ehdokkaana valittavaan
liittovaltuustoon.

Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työtä tein 22
vuotta Joensuussa. Toimin luottamusmiehenä ja
ammattiosastossa puheenjohtajana. Valtakunnallisella
tasoilla, Sairaanhoitajaliitossa, Tehyssä, STTK:ssa eri
tehtävissä noin 30 vuotta. Eläkkeelle jäin Suomen
Mielenterveysseuran (nykyään Mieli ry)
kuntoutusyksikön koordinaattorin työstä.

EKL: n liittokokouksessa valitaan päättäjät ja linjataan
tulevaa toimintaa. Valtuuston vuonna 2019
hyväksymää strategiaa arvioidaan. Siinä todetaan muun muassa että elämme suurta murroskautta. Se
tulee varmasti jatkumaan elämän eri alueilla ja se pitää ottaa huomioon myös EKL: n toiminnassa.

Entistä enemmän joudumme pohtimaan liitto-, piiri ja yhdistystasolla mitä tulevaisuuden toiminnan
pitää olla käytännössä jotta sääntöjen edellyttämä toiminta eläkkeensaajien edunvalvojana, ilon ja
virkistyksen tuojana toteutuu.

Liiton jäsenmäärä on voimakkaasti alentunut liittokokouskauden aikana. Syitä on useita. Ne varmaan
vaihtelevat alueittain. Kansalaisjärjestöt kilpailevat ihmisten mielenkiinnosta ja ajasta. Arvelen, että
useissa yhdistyksissä ja myös piireissä pohditaan toiminnan sisältöä ja muotoja. Miten saada uusia
jäseniä ja miten saamme heidät sitoutumaan toimintaan. Ja miten yhdistysten ja piirien toiminta tukee
ja kehittää yhteistä toimintaa. Miten saamme toiminnasta elävää, ihmisläheistä!

Liiton on edelleen oltava valtakunnallisesti kuuluva ja näkyvä. On pidettävä vahvasti heikompien puolta:
eläkeläisten köyhyys lisääntyy, julkisissa sote-palveluissa on monenlaisia ongelmia jne,

Liiton toiminnan sisällöllä mutta myös jäsenmäärällä on merkitystä. Koronan vuoksi keskeytynyttä
jäsenhankintakampanjaa jatketaan.

Olisiko meillä valmiutta, rohkeutta, innostusta toimintatapojen muuttamiseen! Voisiko yhdistysten
organisointia muuttaa, jotta aktiivisia toimijoita olisi riittävästi! Tekijöistäkin on puutetta.

Toivottavasti Tervakosken Eläkkeensaajien esittämä tulevaisuustyöryhmän työ saadaan pikaisesti
käyntiin.

Mutta nyt meillä on erinomainen mahdollisuus liittokokouksessa käydä vilkasta tulevaisuus myönteistä
keskustelua, jota sitten valtuusto jatkaa!

 

  
 

Tervehdys!

Olen Kari Turunen Haminanseudun Oloneuvoksista
Kymen piiristä.

Olen syntynyt 25.09.1946 ja siis 75v. Asun vaimoni
kanssa omakotitalossa Haminan esikaupunkialueella.
Meillä on 2 lasta,4 lastenlasta ja 2 lastenlasten lasta.

EKL:n jäseneksi ole liittynyt 11.01. 2008. Liittymisestä
alkaen ole ollut Haminan yhdistyksen hallituksessa eri
toimissa mm. jäsenrekisteri hoitaja,kalastus jaostossa,
matkavastaava ja useissa muissa tehtävissä. EKL:n
valtuustossa olen toiminut 2 kautta.

Koulutukseni on ammatillinen koulu. Työurani on pääasiassa koneahtaaja Haminan satamassa 43
vuotta. Ammattiyhdistysliikkessä olen toiminut Haminan Ahtaustyöntekijöiden toimikunnassa n. 39
vuotta. Työsuojelutoimikunnassa 28 vuotta . Auto-ja kuljetustyöntekijöiden satama jaostossa 8 vuotta
valtuustossa 12 vuotta joista 8 vuotta valtuuston 1.varapuheenjohtajana. Osuustoiminnassa satamassa
useita vuosia. Nuorena myös mukana urheiluseuratoiminnassa.
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Harrastan liikuntaa eri muodoissa kunnon ylläpitämiseksi. Kirjallisuus kiinnostaa myös, varsinkin erilaiset
muistelmateokset.

  

 

Ikä: 74 v. Ammatti: eläkeläinen, työelämässä
aikuisopettaja/ohjaaja

EKL:n Pohjois-Karjalan piiri ry esittää EKL:n
liittokokoukselle 2021 Eira Väänästä ehdokkaaksi
valtuuston varapuheenjohtaksi.

ToimintahistoriaToimintahistoria

- Reijolan Eläkkeensaajat ry:ssä jäsenenä
vuodesta 1999 lähtien, josta puheenjohtajana 11
vuotta.
- Eläkkeensaajien edustajana Joensuun kaupungin vanhusneuvoston vpj. 2017-2021 ja jäsen edelleen.  
- EKL ry:n liiton hallituksen jäsen 2013–2017
- EKL ry:n liiton hallituksen varajäsen 2018–2021
- EKL ry:n liiton hallituksen sääntötoimikunnan jäsen 2016–2017
- Eläkkeensaajalehden toimitusneuvoston jäsen 2017-2021
- EKL:n Pohjois-Karjalan piiriin puheenjohtajana 2012-2017 ja hallituksen jäsenenä 2018 vpj.2020. Piirin
tiedottaja 2017-2021. EKL:n Pohjois-Karjalan piirin edustajana Pohjois-Karjalan maakuntaliiton
eläkeläisneuvottelukunnassa, jäsenenä vuosina 2014 – 2017 ja 2019 sekä puheenjohtajana vuonna
2018, ja vuosina 2020 ja 2021,varajäsen.

Haluaisin vaikuttaa kaikkien hyvinvointiinHaluaisin vaikuttaa kaikkien hyvinvointiin

Suomessa ikääntyvien ihmisten määrä lisääntyy tulevina vuosina voimakkaasti. Hoidettavia ja apua
tarvitsevia vanhuksia on aina vaan vuosi vuodelta enemmän. Maamme on laaja, eri alueilla palvelujen
tarve ja saatavuus on erilaista. Suurissa kaupungeissa ja vauraammilla hyvin toimeen tulevilla alueilla
palvelujen saanti on helpompaa, ja eläkkeetkin parempia.

Edunvalvojien tulisi huolehtia että kaikki saisivat tasavertainen hoivan ja huolenpidon riippumatta siitä
missä päin suomea sattuvat asumaan.

Erityisesti tällä hetkellä tulisi tarttua hoitajamitoituksiin. Tehostettujen hoitopaikkojen vähyyteen,
vanhukset joutuvat usein liian kauan jonottamaan asianmukaista hoitopaikkaa. Kotihoidossa on paljon
huonokuntoisia ja muistisairaita vanhuksia joiden paikka yksin kodeissaan ei ole monestikaan enää
turvallista. Huomiota on kiinnitettävä hoidon laatuun, ravinnon monipuolisuuteen, ulkoilun ja muiden
virikepalvelujen puutteeseen. Omaishoitajien asema vaatisi nopeaan korjausta.

Harvaan asutuilla alueilla julkisen liikenteen puute ja iäkkäiden vanhusten ajokiellot aiheuttavat
muuttotarvetta, muutetaan usein omasta mökistä johonkin asutuskeskuksen vuokra-asuntoon, kun
mökkiä ei saa myydyksi, kohtaapa monella tiukan talouden kausi, onpa tiukasti mietittävä ostaako
lääkkeitä vai ruokaa, vuokrakulujen lisäksi.

Digipalvelujen saanti syrjäseuduilla tai osaaminen on vielä puutteellista, väliinputoajia on paljon, se
tulisi huomioida palveluja suunnitellessa.

Eläkeläisköyhyys, asiakasmaksukatot, niissä työtä riittää.

Ikärasismiin, eriarvoisuuteen ja turvattomuuteen on viimeaikoina törmätty erilaisissa yhteyksissä, se on
harmittavaa ja niihin tulee tarttua kiireellisesti.

Onko meillä vielä tavoitteena, hyvä, turvallinen ja virikkeellinen arvokas vanhuus kaikille, asuinpaikasta
ja maksukyvystä riippumatta.

Olen ehdolla liiton hallintoon, edustan ja puolustan vahvalla kokemuksella ja näkemyksellä ikääntyvän
väestön hyvinvointia, erityisesti harvaan asuttujen seutujen ikääntyvän väestön selviämistä nyky-
yhteiskunnan pyörteissä.  

Eira Väänänen, Joensuu
Os. Reijolantie16,80330 Reijola
vaananeneira@gmail.com
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Olen 78-vuotias Oulun Eläkkeensaajien jäsen Oulusta.

EKL:n Hallituksessa 10 vuotta samoin Oulun Piirin
puheenjohtajana. Lisäksi Oulun Vanhusneuvostossa aloitin 2013 ja
siitä on jatkettu nyt 3 kautta, nykyisin varapuheenjohtajana.

Työelämässä olen ollut Kaunotar Turku 4 v, Hyvon Kudeneule
Haukipudas 6 v, yksityisyrittäjänä7 v ja 23 v. Isku Oy:n Oulun
myymälässä tarjousmyyjänä ja suunnittelijana.

Vuodesta 1983 -2007 PAM-Liikealan Oulun yhdistyksen sihteeri ja
puh.johtaja, ollen myös 10 v Pamin hallituksessa.

Eläkkeensaajien toiminnassa olen tärkeänä pitänyt toiminnan
saamista ihmisläheiseksi, kaikki huomioon ottavaksi. Haluan päästä
vaikuttamaan eläkeläisten asemaan myös EKL:n valtuuston kautta. Pidän valtuuston työtä erittäin
tärkeänä vaikuttajana, sen ollessa korkein päätöksen tekijä. Valtuuston työ on olla EKL:n ja kaikkien
eläkeläisten asioiden näkyvänä ajajana ja kehittäjänä. Tämä olisi minulle mieluisa työkenttä.

Lupaan omalta osaltani olemaan valmis työskentelemään näiden asioiden eteen ja korjaamaan
epäkohtia eläkeläisten asemassa.

Vanhusneuvosto työn koen tärkeänä asiana jonka kautta pääsemme parantamaan kaikkien eläkkeellä
olevien ja ennen kaikkea vanhusten asemaa sekä olosuhteita. Olen tehnyt aloitteilla parannuksia niin
hoitoon kun asumiseenkin. Yhteistyöllä EETU järjestöjen kanssa olemme saaneet eläkeläisten
toimintaan useita hyviä parannuksia aikaiseksi. Tätä työtä pidän erittäin tärkeänä ja se antaa
mahdollisuuden parantaa nykyisiä oloja ja eläkkeensaajien toimintaa.

Jos valitsette minut valtuuston varapuheenjohtajaksi, tulen tekemään työtä että yhdistykset ottaisivat
vanhusneuvostotyön tärkeäksi toimintamuodoksi.

Vanhustyössä tulee olemaan nyt tärkeintä että kunnat ja maakunnat ottavat vanhusneuvostot vakavasti
ja kuuntelevat sitä tietoa mitä meillä on.

Olen syntynyt Salossa ja Haukiputaan kautta tullut Ouluun. Naimisissa ja lapset lentäneet maailmalle.
Eläkkeensaajien jäseneksi olen liittynyt heti eläkkeelle jäätyäni.

Mottoni on, että aina kannattaa kokeilla uutta.

 

 Risto ÖrlingRisto Örling  
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