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Kutsu ystävä ulos -kampanja alkaa tänään!  

Eläkeliitto, Pohjola Vakuutus, Ikäinstituutti ja Vanhustyön keskusliitto toteuttavat 7.-20.9.2020 Kutsu 

ystävä ulos -kampanjan, jonka avulla kannustetaan, ulkoiluapua tarvitsevia ikäihmisiä lähtemään ulos 

kodeistaan turvallisesti ystävä-vapaaehtoisen kanssa. 

Kampanjassa Eläkeliiton ystävä-vapaaehtoinen hakee retkelle ikäihmisen, joka ei kykene ilman apua 

itsenäisesti poistumaan asunnostaan. Vapaaehtoisille jaetaan Pohjola Vakuutuksen lahjoittamat 

taksikortit, joilla he pääsevät matkustamaan ikäihmisen toivomaan paikkaan. Tarkoitus on, että taksikortit 

käytetään vanhukselle iloa tuottavaan, merkitykselliseen tekemiseen. 

Onko sinulla mielessä ystävä, jonka haluaisit kutsua ulos? Vielä ehdit hakemaan mukaan, ole yhteydessä 

Annika Toivoniemi-Matsiseen: annika.toivoniemi(at)elakeliitto.fi 

  
Lue lisää  

  
 

  

  

https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/28847340-3494658-83636315


  
      

  
    

  

Jäsenrekisterin tilannekatsaus 

Nykyinen jäsenrekisteri poistuu käytöstä 14.9. Älä tee muutoksia nykyiseen jäsenrekisteriin tämän 

jälkeen.   

Uusi jäsenrekisteri tulee yhdistysten käyttöön 2.11.2020.  

14.9.-2.11. jäsenrekisteriin tehtävät muutokset voidaan kirjata itselle muistiin ja päivittää tiedot 

jäsenrekisteriin sen auettua 2.11. tai muutokset voi ilmoittaa eija.rossilahti@elakeliitto.fi, p. 040 7257 177.  

Jäsenrekisterinhoitajien koulutus järjestetään etäyhteydellä lokakuussa. Lisätietoja saa piirin 

toiminnanjohtajalta. 

  

  
  

      

  
    

  

Kutsu Iäkkäiden palvelut – ongelmista ratkaisuihin -
verkkolähetykseen 17.9. klo 12-14 

Tervetuloa seuraamaan iäkkäiden ihmisten oikeuksia käsittelevää miniseminaaria verkossa 17.9.2020 klo 

12-14! Eläkeliiton järjestämässä seminaarissa käsitellään hallitusohjelmassa olevia tavoitteita, iäkkään 

ihmisen mahdollisuuksia vaikuttaa omiin oikeuksiinsa sekä palvelujärjestelmän tasa-arvoisuutta. Tilaisuus 

on tarkoitettu iäkkäille ihmisille itselleen. 

 Tilaisuutta voi seurata linkistä, joka julkaistaan Eläkeliiton sivujen Ajankohtaista-osiossa ennen seminaaria. 

Mikäli ajankohta ei sovi, seminaari on katsottavissa myöhemmin myös tallenteena Eläkeliiton Youtube-

kanavalta. 

OHJELMA: 

"Iäkkäiden palvelut – ongelmista ratkaisuihin" 

Aika: 17.9.2020 klo 12-14  

Paikka: Scandic Park Hotel (Mannerheimintie 46, Helsinki)  

  

12:00–12:10 Tilaisuuden avaus  

Eläkeliiton puheenjohtaja Raimo Ikonen 

   

12:10–12:30 Vanhusten palvelut -tavoitteet ja tilannekuva 

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru 

12:40–13:00 Mitä perus- ja ihmisoikeudet tarkoittavat iäkkäiden ihmisten kannalta  

Asiantuntija Sanna Ahola, Ihmisoikeuskeskus 

13:10–13:30 Iäkkäiden oikeudet ja tasavertaisuus terveydenhuollossa 

Ylilääkäri Esa Jämsen, geriatrian tenure track -professori, Tampereen yliopistollinen sairaala 

  

mailto:eija.rossilahti@elakeliitto.fi
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/28847348-439658-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/28847346-519384-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/28847346-519384-83636315


13:40–14:00 Mitä asiakkaalla on lupa odottaa palvelujärjestelmältä?  

Vanhusasiamies Irene Vuorisalo, Eläkeliitto 

 

Lisätietoja: Eija Rossilahti, info@elakeliitto.fi 

  
  

      

  
  

  

 

  

Eläkeliiton 
jäsenhankintakilpailu 
etenee - houkuttele kaverisi 
mukaan! 

Eläkeliiton jäsenhankintakilpailu jäsenille ja 

jäsenyhdistyksille starttasi kesäkuun alussa ja 

kestää aina vuoden 2020 loppuun 

saakka. Kilpailussa palkitaan valtakunnallisesti 

eniten uusia jäseniä hankkineita jäsenhankkijoita 

sekä jäsenyhdistyksiä. 

Nyt on oikea aika tarttua toimeen ja houkutella 

ystävä, kaveri, naapuri tai kylänmies mukaan 

omaan yhdistykseen ja Eläkeliiton jäseneksi! 

Lue lisää kilpailusta, säännöstä ja ohjeista 

kilpailusivuiltamme: 

  
Lue lisää  

  
 

  

  
  

      

  
    

  

Liittokokousedustajien valinta 

Eläkeliiton yhdistysten mallisääntöjen mukaan Eläkeliiton yhdistykset 

valitsevat liittokokousedustajat Tampereella 8.6.2021 pidettävään Eläkeliiton 

XX liittokokoukseen syyskokouksessa 2020. Yhdistys valitsee yhden edustajan alkavaa 300 

henkilöjäsentään kohden. Liittokokousedustajalle on hyvä valita myös varaedustaja.  

Yhdistys voi täydentää liittokokousedustajien valintoja kevätkokouksessa 2021. Tällöin kokouskutsussa 

on oltava maininta kokousedustajien valinnasta.  

Lataa valtakirja yhdistysten käyttöön 

  

  
  

      

mailto:info@elakeliitto.fi
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/28847353-213851-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/28847350-3559041-83636315


  
    

  

Hei, yhdistyksen puheenjohtaja! 

Keväällä 2020 saimme hienon kokemuksen Teams-keskusteluista yhdistysten puheenjohtajien kanssa. 

Haluamme jatkaa tätä toimintamuotoa. Teams-keskustelu tapahtuu tietokoneen/tabletin/älypuhelimen 

välityksellä. Voit olla kotona, mökillä tai missä tahansa ja silti osallistua keskusteluun toisten yhdistysten 

puheenjohtajien kanssa. Jos et ole vielä kokeillut Teams-keskustelua, tule rohkeasti mukaan sekä 

opettelemaan uutta teknologiaa.   

Onko sinulla asia, josta haluaisit keskustella toisten Eläkeliiton yhdistysten puheenjohtajien kanssa? 

Haluaisitko jakaa ajatuksia? Kaipaatko vertaistukea?   

Järjestämme yhdistysten puheenjohtajille etäyhteystapaamisia syksyn aikana. Yhteen tapaamiseen 

otetaan kuusi puheenjohtajaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Tapaamiseen osallistuaksesi tarvitset 

tietokoneen/tabletin/älykännykän, internet-yhteyden ja sähköpostin.   

Tapaamiset järjestetään: 

-keskiviikkona 30.9. kello 13.00-14.30 AIHEENA: YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN ILOT JA 

SURUT  

-maanantaina 5.10. kello 14-15.30 AIHEENA: KUNTAVAALIT  

Tarpeen mukaan puheenjohtajatreffejä järjestetään useampia.   

Kysy lisää ja ilmoittaudu: Sointu Kallio, p. 040 725 7032, sointu.kallio@elakeliitto.fi  

  

  
  

      

  
    

  

Vastaa Ikäteknologiakeskuksen kyselyyn - 
Pankkipalveluselvitys 2020 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLIn Ikäteknologiakeskus edistää ikäihmisten osallisuutta 

digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Pankkipalveluselvitys 2020 -kysely on kohdistettu 65 vuotta täyttäneille 

henkilöille. Kyselyn tarkoituksena on kerätä ikäihmisten kokemuksia pankkipalveluista, jotta niitä voidaan 

kehittää entistä paremmin vastaamaan heidän tarpeitaan.  

Kyselyyn vastaaminen ei kestä kauan. Vastauksia käsitellään anonyymisti eikä raportissa voi tunnistaa 

yksittäisiä vastaajia. Kysely on auki syyskuun loppuun asti, ja selvitys valmistuu marraskuussa. 

  
Osallistu kyselyyn 

  
 

  

  
  

      

  

mailto:sointu.kallio@elakeliitto.fi
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/28847341-537441-83636315


  

 

  
    

  

Lehmirannan kalenteri ja kevään/kesän 2021 esite on 
julkaistu  

Syksy on saapunut. Sen tietää siitä, että Lehmirannan seuraavan vuoden kevään lomakalenteri on 

julkaistu!   

Pääset tutustumaan siihen painetun esitteen sähköisestä versiosta:  

Lue Lehmirannan lomat, kevät ja kesä 2021 -esite  

Lataa esite koneellesi täältä 

  

Ohjelmasisällöt löytyvät verkkosivujen Lomakalenterista viimeistään syyskuun puolivälistä alkaen.  

Lomaesite uudistunut  

Lomaesite toimii nyt kausiesitteen tapaan. Siihen on koottu lomat ja kurssiohjelmat kevään ja alkukesän 

2021 ajalta. Myös ryhmäpalvelut löytyvät nyt samasta esitteestä lomaohjelmakuvausten kanssa.  

Loppuvuoden lomaohjelmat julkaistaan helmikuussa 2021. Lomavarauksia ja -tiedusteluja voi tehdä koko 

vuodelle, mutta tarkempi ohjelma vahvistetaan myöhemmin. Ennakkoon varatessa pääsee itse 

vaikuttamaan ohjelmasisältöön. Kuuntelemme asiakkaiden toiveita ja toteutamme niitä mahdollisuuksien 

mukaan.  

  
Lue lisää  

  

  

https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/28847344-2164209-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/28847343-3528078-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/28847354-2933143-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/28847343-3528078-83636315


  

Juhlavuoden Karaokemestarifinaali 2020 Lehmirannassa  

Karaokekilpailijoiden ja kisoja seuraavien turvallisuuden varmistamiseksi finaalitapahtuma 10.-

11.10.2020 järjestetään ilman yleisöä.   

Kilpailijoiden, tapahtuman järjestäjien ja toimitsijoiden lisäksi jokainen kilpailija voi ottaa mukaansa yhden 

kannustajan tai huonetoverin. Ilmoittautumisia ja huonevarauksia otetaan jo vastaan.   

Tapahtumaa voi seurata suorana lähetyksenä verkossa Eläkeliiton YouTube-kanavalla. Omien 

kisakatsomojen perustaminen on siis enemmän kuin kannatettavaa.  

Lisäksi AlfaTV tekee tuttuun tapaan finaaleista koostelähetyksen kanavalleen.  

  
Lue lisää  

  

  

Syksyn ensimmäinen viihdeviikonloppu 18.–21.9.  

Tähtiesiintyjinä Kaija Pohjola, Juha Vartiainen sekä imitaattori Duo Vuoret  

Viihdeviikonloppu 18.–21.9. 

  

  
  

      

  
  

  
  

  

Eläkeliitto ry 

Kalevankatu 61, 

00180 Helsinki 

p. 09 7257 1100 

info@elakeliitto.fi 

  

Tietosuoja 

Muokkaa tietojasi 

Peruuta uutiskirjetilaus 

  

LUE TEKSTIVERSIONA 
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https://uutiskirje.elakeliitto.fi/account/83636315-c384a470eac7d0bd5fa5fcd7f6bbdc26-1753293/3998374
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/28847357-2124122-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/28847356-987035-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/28847352-2985774-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/28847349-1444875-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/28847351-12770-83636315

