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Luotettavin ja läpinäkyvin eläketurva maailmassa
Suomen eläkejärjestelmä sijoittui neljänneksi 21.10. julkistetussa kansainvälisessä Mercer Global
Pension Index -vertailussa. Sijoituksemme laski yhden sijan Australian kiriessä ohitsemme kolmanneksi.
Jo peräti kuudetta kertaa Suomi valittiin maailman luotettavimmaksi ja läpinäkyvimmäksi järjestelmäksi.
Maailman parhaaksi eläkejärjestelmäksi valittiin, viime vuoden tavoin, Hollanti. Toiseksi sijoittui Tanska
ja kolmanneksi Australia. Ruotsi sijoittui viime vuoden tapaan taaksemme viidenneksi.
Koko vertailun parhaat pisteet, jo kuudetta kertaa peräkkäin, Suomi sai eläkejärjestelmien hallinnon
luotettavuudesta ja läpinäkyvyydestä. Kehityskohteiksemme listattiin muun muassa minimieläketurvan
tason korottaminen, työeläkkeiden rahastoinnin lisääminen ja ikääntyneiden työllisyysasteen
nostaminen. Myös puolisoiden eläkeoikeuden jakaminen parantaisi pisteitämme tulevaisuudessa. Lisäksi
eläkkeiden rahastointia pitäisi vieläkin vahvistaa.
Jo aiemmin on Suomi todettu tutkitusti onnellisimmaksi kansaksi maailmassa. Suuri kiitos tästä kuuluu
myös maamme eläkkeensaajille, jotka ovat tätä maata itseään säästämättä rakentaneet.
Hyvää loppuvuotta kaikille toivotellen
Timo Kokko

Väliaikatietoa Yhdistysavaimen uudesta
kotisivutyökalusta
Olemme aiemmin kertoneet, että liitto on luonut Yhdistysavaimen
uuden kotisivutyökalun osalta uudet sivupohjat yhdistyksille. Tästä
ei aiheudu yhdistyksillemme kuluja vaan liitto on ne maksanut.
Kerroimme myös tuolloin, että julkaisulupa sivuille annetaan vasta, kun uusi työkalu ja sivut ovat valmiit
ja olemme saaneet yksinkertaiset käyttöohjeet yhdistyksillemme välitettäväksi.
Valitettavasti emme ole useista pyynnöistä huolimatta saaneet tuota käyttöohjetta, eikä työkalu ole
vieläkään läheskään valmis. Asiaa käsiteltiin viimeksi liiton hallituksessa 3.10. Hallitus päätti edelleen,
ettei julkaisulupaa uusille sivuille vielä anneta, mikäli uudella sivupohjalla ei ole mahdollista käyttää
esim. toimintakalenteria. Se on asia, joka koetaan erittäin tärkeäksi sivuilla.
Tästä klikkaamalla löydätte Yhdistysavaimen kehitysuutiset 8.10.2019. Tuolta näkyy, että
toimintakalenteria lupaillaan vasta loppuvuodesta jos silloinkaan. Viestissä kerrotaan myös, että
vanhoja sivuja voi hyvin käyttää yhä kuten tähänkin asti.
Liitto ei siis osaltaan anna julkaisulupaa, jos uusilla sivuilla ei toimi ne asiat, joita yhdistyksemme ovat

tottuneet käyttämään vanhoilla sivuillaan

Kurssitukien haku keväälle 2020 ja kurssien syksyn 2019
raportointi
Kevään 2020 kurssitukien hakuaika on 15.11.-31.12. Syksyn 2019 kurssien raportit liitteineen tulee
toimittaa liittoon 31.12. mennessä tai neljän viikon sisällä kurssin päättymisen jälkeen.

Kevään 2020 kurssitukihaku

Syksyn 2019 kurssitukien
raportointi

EKL:n kevään 2020 kurssit
Kevään kurssit sisältökuvauksineen ja ilmoittautumislinkkeineen ovat tulleet kotisivuillemme. Käy
katsomassa omasi ja ilmoittaudu!

Kevään 2020
kurssit

Järjestösuunnittelijat tien
päällä – tule tapaamaan
meitä!
Kaikki vuoden 2019 vapaaehtoisten
tietotekniikan vertaisopastajien peruskurssit on jo
pidetty. Uusia vertaisopastajia on siis apunanne
useita kymmeniä eri puolilla Suomea!
Opastuspaikkoja lisäämme nettisivulle sitä
mukaan, kun saamme niitä tietoomme:
www.verkostavirtaa.fi/opastuspaikat

Verkosta virtaa -järjestösuunnittelijat Joonas
Rentola (vas.) ja Juha Viitanen.

Joonas ja Juha kiertelevät loppuvuoden tapaamassa vertaisopastajia, vertaisopastuksesta
kiinnostuneita, yhdistystoimijoita ja muita yhteistyökumppaneita. Jos haluatte kuulla lisää Verkosta
virtaa -toiminnasta ja siitä, miten Joonas ja Juha voisivat olla avuksenne, tulkaa tapaamaan meitä
”kiertuepaikkakunnille”, jotka on mainittu alla. Ottakaa siis meihin yhteyttä, jos haluatte tavata meidät!

Lue
lisää

Vuoden 2020 Elinvoimaa-koulutukset
EKL Elinvoimaa tarjoaa maksutonta monipuolista koulutusta mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen,
yhdistysten kerhotoimintaan ja vapaaehtoisten jaksamisen tukemiseen. Koulutuksista eläkkeensaajat
voivat valita kaikille sopivan Elinvoimaa-koulutuksen, jossa keskitytään vahvistamaan omaa ja läheisten
hyvinvointia tai Kesämieli-koulutuksen, jossa saa oppia helppoja toiminnallisia ja heti käyttöön otettavia
menetelmiä. Jos taas olet kiinnostunut saamaan kokemusta ja oppia ohjaamisesta, on Hyvän mielen
kulttuurikerho- ja Luotsi-ohjaajakoulutus paikallaan.
HUOM! Tarjoamme kaikille Hyvän mielen kulttuurikerho- ja Luotsi -ohjaajakoulutukseen vuonna 2020
osallistuneiden yhdistyksille Onnen päivä -tapahtuman.

Lue lisää koulutuksista
täältä

Elinvoimaa-julkaisut
Oletko jo löytänyt Elinvoimaa-julkaisut?
Niistä yhdistykset saavat opastusta, vinkkejä,
menetelmiä ja ideoita omaan kerhotoimintaan.
Myös videotallenteita voi ottaa suoraan erilaisten
ryhmien käyttöön.

Tutustu ja tilaa
täältä

Eläkkeensaaja-lehti ilmestyy jälleen
7.11.!
Lue tuoreimmasta jäsenlehdestä mm. nämä:
- Ravintoteemasivuilla juttua kaurasta ja perunasta. Entä kuuluuko
vehnäjauho karjalanpiirakkaan?
- Sirkka nauttii vapaaehtoistyöstään lomaohjaajana Rajaniemessä
- Aimossa, 77, on voimaa kuin pienessä pitäjässä
- Keväällä EKL-jäsenmatka vie Provenceen!

Rajaniemessä loppuvuodelle vauhdikasta menoa!
Kaiken kansan pikkujoulut 11.-13.12. hinta 134,Tule viettämään hauskoja pikkujouluja yksin, kaksin tai porukalla!
Ryhmille ohjelmalliset pikkujoulut
Pikkujoulun päiväkäynti 29,sis. jouluruokailu, ohjelma, tanssit ja iltakahvit
Pikkujoululoma 1 vrk 67,- tai 2 vrk 134,sis. majoituksen 2hh, tervetulokahvin, saunat, jouluillallisen, iltaohjelman, tanssit ja iltakahvit sekä
aamupalan.
Uuden vuoden pirskeet! 30.12.2019-2.1.2020 hinta 220,Ensi vuodelle tarjolla laaja valikoima lomia jokaisen makuun! Ryhmille ohjelmallisia lomapaketteja

toiveidenne mukaisesti rakennettuna läpi vuoden. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan juuri teidän
ryhmällenne sopiva loma- tai virkistyspäiväpaketti!
Haku vuoden 2020 tuetuille lomille Rajaniemessä on alkanut . Lisätiedot ja hakulomakkeet:
Hyvinvointilomat ry, puh. 010 830 3400, toimisto@hyvinvointilomat.fi
Piia Lamberg
Rajaniemen lomakeskus
toimisto@rajaniemenlomakeskus.fi
p. 03 4755 648 tai 050 4783 909

Lisätietoa Rajaniemen sivuilta

EKL:n jäsenmatka
Provenceen ja Nizzaan 14.5.
- 19.5.2020
Lähde mukaan EKL:n jäsenmatkalle tutustumaan
Etelä-Ranskan legendaarisimpiin alueisiin
Provenceen ja Ranskan Rivieraan! Kuvankauniin
Provencen merkittävät historialliset kaupungit,
vaikuttava arkkitehtuuri, rikas kulttuuriperintö ja
toisaalta taas henkeäsalpaavan komea luonto
vuoristo- ja merimaisemineen ja pikkukylineen lumoavat viehätysvoimallaan. Ranskan Riviera eli Côte
D'Azur on tunnettu puolestaan upeista rannoistaan.

Matkaohjelma ja lisätietoa Matkapoikien
sivuilta

Uutisia
Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet nousevat 1,0 %
Kelan maksamia etuuksia korotetaan ensi vuonna kansaneläkeindeksin perusteella 1,0 %.
Hallitusohjelmassa ja hallituksen talousarvioesityksessä moniin Kelan maksamiin etuuksiin on
suunniteltu myös tasokorotuksia 1.1.2020 alkaen. Tasokorotuksia on tulossa mm. kansaneläkkeeseen,
takuueläkkeeseen, vähimmäismääräiseen sairauspäivärahaan sekä työmarkkinatukeen ja
peruspäivärahaan.
Kela tiedottaa kaikki ensi vuoden etuusmäärät ja niihin liittyvät tulorajat joulukuussa, kun hallituksen
talousarvioesitykseen liittyvät lait on käsitelty eduskunnassa.
Lue lisää asiasta Kelan sivuilta.
***
Työeläkeindeksin korotus vuodelle 2020 noin 1,2 %
Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2020.
Työeläkeindeksin pisteluku on ensi vuonna 2617. Työeläkeindeksi nousee noin 1,2 prosenttia vuoteen
2019 verrattuna. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä
laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.
Lue lisää asiasta Eläketurvakeskuksen tiedotteesta.
***
Kela julkaisi selkokielisen verkkosivuston
Selkokielinen sivusto kertoo Kelan etuuksista ja palveluista selkeästi ja lyhyesti. Selkokielestä hyötyvät
etenkin ihmiset, joilla on vaikeuksia kielen tai ymmärtämisen kanssa. Sivusto on jaoteltu esitteiden

tapaan kahdeksaan aihepiiriin: asuminen, eläkkeet, lapsiperheet, muutto Suomeen tai Suomesta
ulkomaille, opiskelu ja asevelvollisuus, sairastaminen ja kuntoutus, toimeentulotuki sekä työttömyys.
Lisäksi sivustolla kerrotaan Kelan asiakaspalvelusta sekä etuuksien hakemisesta ja maksamisesta.
Selkokielisen sivuston rinnalla jatkaa yleissuomenkielinen, tarkat tiedot ja yksityiskohdat sisältävä
kela.fi, jonka selkeyden kehittämistä jatketaan.
Selkokeskuksen arvion mukaan selkokieltä tarvitsee Suomessa 650 000–750 000 henkilöä eli 11–14 %
väestöstä. Selkokielisen viestinnän käyttäjäryhmiä ovat esimerkiksi kehitysvammaiset henkilöt,
maahanmuuttajat sekä ihmiset, joilla on muistisairauksia tai lukemisen ja oppimisen vaikeuksia.
Tutustu täältä sivuihin.
Kela julkaisee myöhemmin myös ruotsinkielisen selkosivuston.
****
Yhdistysten Y-tunnukset
Kaikki Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin merkityt yhdistykset saivat Y-tunnuksen
18.9.2019. Samalla luovuttiin yhdistysrekisterinumeron käytöstä. Jos yhdistyksellä oli jo aiemmin saatu
Y-tunnus, sama tunnus säilyy. Tunnuksen myöntämisestä ei ole lähetetty erillistä ilmoitusta, vaan
tunnus on noudettavissa yhdistysrekisterin sivuilta, osoite: https://yhdistysrekisteri.prh.fi Syöttämällä
kohtaan yhdistyshaku yhdistyksen nimi, löytyvät yhdistyksen tiedot ja Y-tunnus.
***
Vanhustyön Keskusliitto on avannut vanhuuteen varautumisen verkkosivuston
Sivusto on tarkoitettu kaikille yli 50-vuotiaille. Omaehtoinen hyvään vanhuuteen varautuminen on
tärkeää ja viisasta. Sivustolla on paljon tietoa, linkkejä ja työkaluja vanhuuteen varautumisessa. Siellä
voi myös testata millainen vanhuuteen varautuja on, voi sieltä jopa tilata maksuttoman
sähköpostikurssin vanhuuteen varautumisen teemoista. Verkkosivuston osoite on
www.vanheneminen.fi, käykäähän katsomassa ja ottakaa käyttöönne.
Lisätietoja täältä.
***
Iäkkäät ja liikenne
Väestön vanheneminen on otettava huomioon liikenteen suunnittelussa. Tavoitteena on, että iäkkäät
pystyvät liikkumaan esteettömästi ja turvallisesti. Lue lisää asiasta Liikenneturvan kotisivuilta.
****

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Haapaniemenkatu 14

Linkit
» www.elakkeensaajat.fi

PL 168
00531 Helsinki

» Päivitä tilaustietosi

Avoinna ma 9.30-16.00
Puhelinkeskus palvelee ma-pe klo 10-15
ti-pe 8.30-6.00

Sähköposti
ekl@elakkeensaajat.fi

Puh. (09) 612 6840

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

