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Joulu saa tullaJoulu saa tulla

Sain tuossa taannoin viestiä itse poliisiylijohtajalta. Tämä
virkavaltamme korkea edustaja uhkasi ruveta minua
kohtaan oikeustoimiin ja syytelista oli sellainen, etten
sitä häveliäisyyssyistä edes kehtaa tässä kertoa. Minua
siis yritettiin huijata, enkä todellakaan ole ainoa
suomalainen joka samanlaisen vedätyksen kohteeksi on
Suomessa joutunut. Poliisilla on parasta aikaa meneillään
hanke ikäihmisiin kohdistuvan tietoverkkoavusteisen
petosrikollisuuden ennalta estämiseksi. Hankkeella
pyritään lisäämään erityisesti ikäihmisten tietoisuutta
näistä petoksista ja tietoa siitä, miten niiltä voi
suojautua. EKL tekee yhteistyötä tämän tärkeän hankkeen kanssa.
Joulu saa nyt tulla kun joululehtemmekin on jo ilmestynyt. Edellä mainitusta löytyy lisää tietoa
palstaltani jäsentemme postilaatikoihin juuri jaetusta Eläkkeensaaja -lehdestä jonka teemana on
Joulu ja perinteet. Paljon on lehdessä muutakin mielenkiintoista luettavaa ja mukava oli lukea
mm. tuttujen tahojen ja ihmisten lähettämiä joulutervehdyksiä. Itseäni lämmitti jouluisten
juttujen lisäksi erityisesti järjestösuunnittelijamme kirjoitus nimeltään Nestorit koolla
Tervakoskella. Miestenviikon Nestorit-tapahtuma oli kerännyt koolle Tervakoskelle upeasti lähes
100 miestä. Ohjelma oli koottu ja toteutettu miesvoimin – ainoastaan keittiössä oli tarvittu
naisten apua. Niinpä, mitäs me miehet olisimmekaan ilman ihania naisia ja heidän tukeaan!

Kiitos kaunis henkilökunnalle, hallinnolle, jäsenille sekä kaikille yhteistyökumppaneille
kuluneesta vuodesta ja onnen sekä paremman vuoden toivotukset tulevalle! Oikein hyvää
Joulua kaikille.
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Uutiskirje jäsenilleUutiskirje jäsenille

Tilaa sähköinen uutiskirjeemme, niin saat
ensimmäisten joukossa ajankohtaista tietoa
Eläkkeensaajien Keskusliiton tapahtumista,
koulutuksista ja edunvalvonnasta sekä
asiantuntijatietoa eläkkeensaajien arkea
lähellä olevista eläkepoliittisista asioista.
Uutiskirjeemme alkaa ilmestyä tammikuussa
2023 ja se ilmestyy noin kaksi kertaa
kuukaudessa.
Ilmoittaudu uutiskirjeen postituslistallemme
täyttämällä EKLn kotisivuilla oleva lomake
kotisivullamme
Uutiskirjeen tilauksen voit perua milloin vain
jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä
linkistä. Muistathan tarkistaa, että kirje ei
päädy sähköpostilaatikkosi roskapostiin. Jos
löydät uutiskirjeen roskapostista, muuta sen
asetuksia painamalla sen päällä hiiren oikeaa
näppäintä ja valitse ”Ei roskapostia”, jolloin
saat jatkossa sen sähköpostilaatikkoosi.

 

 

Jäsenristeily Jäsenristeily 28.-28.-
30.11.202330.11.2023

EKL:n suuri jäsenristeily tehdään Silja
Symphonyllä päivä Tukholmassa -risteilynä.
Juuri ilmestyneessä Eläkkeensaaja-lehdessä
on tarkemmat risteilytiedot!

Kerätkää porukkaa mukaan! Tarjolla on
joulubuffet, joten risteily toimii samalla ensi
vuoden oivana pikkujoulumatkana.

 

 

https://www.ekl.fi/jasenille/uutiskirje/
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/assets/uploads/507cf8c85d9df4c183f0612cd54a051a90a0ac5c/shared/images/risteily-tulossa-lehti-6-2022-final.pdf


  

 

Eläkkeensaaja-lehti ilmestynytEläkkeensaaja-lehti ilmestynyt

15.12.2022 ilmestyneen Eläkkeensaaja-lehden
joulunumeron teemoja ovat Joulu ja perinteet.
Tavallista tuhdimpi lukupaketti joulutoivotuksineen!

Mikko Europaeuksen artikkelista saamme lukea miten
joulunvietto ja jouluperinteet ovat muuttuneet. Eero-
Veikko Niemi pakinoi siitä, kuinka jouluna ei
risukimppuja jaeta, vaikka joku sellaisen olisi
ansainnutkin. Leena Maija-Tuomisen kirjoituksessa
kerrotaan, miten muutama vuosikymmen sitten
vietettiin kaupunkilaisjoulua Tampereella. Kaija
Turunen vie meidät rekiretkelle niin, että lumi pöllyää!

Poimintoja lehdestä:Poimintoja lehdestä:
Simo Paassilta: Vaalien edellä eläkeläisiä kuunnellaan,
nyt on pidettävä ääntä!
Anneli Velho: Antti Lindtman EKL:n valtuuston kokouksessa: Henki ja terveys, sota ja rauha,
leipä ja lämpö – Olemme perusasioiden äärellä
Paula Noresvuo: Nestorit koolla Tervakoskella

 

 

Järjestökahvila jatkuuJärjestökahvila jatkuu
tammikuussatammikuussa

Liiton aktiivitoimijoiden oma
keskustelufoorumi jatkaa kokoontumisiaan
taas ensi keväänä Teamsin välityksellä.
Ensimmäinen tapaaminen on perjantaina
13.1. klo 13 ja aiheena yhdistysten
varainhankinta.

Kokoontumiset jatkuvat toukokuulle asti joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina. Aiemmin
mukana olleet osallistujat saavat automaattisesti kutsun tuleviin tapaamisiin. Uudet
keskustelijat, ilmoittautukaa liittoon Marjalle tai Petralle.

 

 

Jäsenjärjestöavustuksen haku menossaJäsenjärjestöavustuksen haku menossa

Vuoden 2023 jäsenjärjestöavustuksien ensimmäinen hakuaika päättyy 31.1. Yhdistyksen, joka
on kahden edellisen vuoden avustuksista raportointivelvollinen, tulee toimittaa liittoon sekä
kirjalliset toiminnanraportit että mahdollinen edellisestä avustuksesta siirtyvä avustussumma
tammikuun loppuun mennessä, jotta uusi avustushakemus otetaan käsittelyyn. Hakulomakke
löytyy ja ohjeet EKL:n kotisivuilta.  Petra Toivonen vastaa mahdollisiin kysymyksiin sähköpostilla
tai puhelimitse 050 306 8816.

 

 

Kysely yhdistysten toiminnasta 2022Kysely yhdistysten toiminnasta 2022

Sähköinen kysely yhdistysten toiminnasta on lähetetty yhdistyksille 1.12.2022. Kyselyssä
kerätty tieto on liitolle ensiarvoisen tärkeää. Sitä käytetään tilastoinnissa, vaikuttamis- ja
kehittämistyössä sekä taustatietona, kun raportoimme toiminnasta ja tuloksista rahoittajalle.
Yhdistys voi hyödyntää keräämäänsä tietoa esimerkiksi toimintakertomuksessa ja erilaisia
avustuksia hakiessaan.
Muistattehan palauttaa vastaukset 21.12.2022. Lisätietoja Marjalta, p. 040 450 6565

 

https://www.ekl.fi/site/assets/files/7828/es-0622_simo_paassilta.pdf
https://www.ekl.fi/site/assets/files/7826/es-0622_antti_lindtman.pdf
https://www.ekl.fi/site/assets/files/7827/es-0622_nestorit_tervakoski.pdf
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/assets/uploads/507cf8c85d9df4c183f0612cd54a051a90a0ac5c/shared/images/jasenjarjestoavustusta-2023.pdf
https://www.ekl.fi/jasenille/jasenjarjestoavustus/
mailto:petra.toivonen@elakkeensaajat.fi
mailto:marja.raitoharju@ekl.fi
mailto:petra.toivonen@ekl.fi
mailto:marja.raitoharju@ekl.fi


  

 

TietotekniikanTietotekniikan
vertaisopastajien kurssivertaisopastajien kurssi

Käpylän työväentalolla Helsingissä helmikuussa.
Ilmoittaudu mukaan 16.1.23 mennessä!

Osaatko käyttää tietokonetta, tablettia tai
älypuhelinta sekä nettiä? Haluatko auttaa
vapaaehtoisena tietotekniikan vertaisopastajana
ikätovereitasikin käyttämään laitteita ja
sähköisiä palveluja? Lue lisää ja ilmoittaudu verkostavirtaa.fi/koulutukset/

 

  

 

Paas poiketenPaas poiketen

Kampanja huipentui hurjaan loppukiriin!
Jämsänkosken ja Laukaan eläkkeensaajat
vierailivat tasatahtia koko kampanjan ajan,
mutta viimeisten päivien aikana Jämsänkoski
vei voiton 60 vierailukerralla. Kiitos kaikille
vierailijoille ja jatketaan kyläilyjä edelleen.

 

 

 

Kevään 2023 kurssitKevään 2023 kurssit

Löydät kevään kurssit kotisivuiltamme. Sieltä voit tehdä ilmoittautumiset ja lukea kurssien
sisältökuvaukset.
EKL:n kurssit järjestetään Rajaniemen lomakeskuksessa Virroilla tai Käpylän työväentalossa
Helsingissä. Tietotekniikan kursseja järjestetään myös TSL-Opintokeskuksessa Helsingin
Hakaniemessä.
Maksuttomiin verkkoseminaareihin ilmoittautumien jarkko.utriainen@ekl.fi / 050 436 3449 tai
kotisivuillamme.

 

 

 

https://www.ekl.fi/jasenille/koulutus/
https://www.ekl.fi/jasenille/koulutus/kurssit/kevat-2023/
https://www.ekl.fi/jasenille/koulutus/tieto-ja-viestintatekniikan-kurssit/kevat-2023/
https://www.ekl.fi/jasenille/koulutus/verkkokoulutus/
mailto:jarkko.utriainen@ekl.fi
https://q.surveypal.com/Verkkoseminaariin-ilmoittautuminen/0
http://www.verkostavirtaa.fi/koulutukset/
https://www.ekl.fi/jasenille/ekl-elinvoimaa/paas-poiketen-kampanja/




 

AjankohtaistaAjankohtaista

Kotipalvelua ilman arvonlisäveroaKotipalvelua ilman arvonlisäveroa

Tiesitkö, että kotipalvelua ja niiden tukipalveluja voi saada sosiaalihuollon palveluina
arvonlisäverottomasti? Edellytyksenä on iän tai sairauden aiheuttaman alentuneen
toimintakyvyn vuoksi syntynyt tarve saada kotiin tuotavia palveluita, kuten hoiva, ateria tai
liikkumispalveluita. Lisäksi kotitalousvähennyksen voi lisätä verotuksessa vähennyksiin.
Arvonlisäverottomuus ei edellytä esimerkiksi sosiaalihuollon asiakkuutta tai virallista
lääkärinlausuntoa. Palvelun saaminen edellyttää kuitenkin palveluntuottajalta tarkkoja
edellytyksiä ja rekisteröitymistä yksityisten palveluntuottajien rekisteriin.
Lue lisää EKL:n sivuilta ja Verohallinnon sivuilta.

Puhelinmyyntiin tulee suuri muutos:Puhelinmyyntiin tulee suuri muutos:
sopimus syntyy vasta, kun se on kirjallisesti hyväksyttysopimus syntyy vasta, kun se on kirjallisesti hyväksytty

Kaipaamamme muutos tulee voimaan vuodenvaihteessa. Puhelimessa tehty ostopäätös tulee
voimaan vasta, kun se on kirjallisesti hyväksytty. Puhelin- ja nettiliittymien puhelinmyyntiä
muutos ei koske. Lue lisää asiasta Ylen tekemästä jutusta klikkaamalla tästä.

Laki toimeentulotuesta muuttuu – uudistus ei puutu tuenLaki toimeentulotuesta muuttuu – uudistus ei puutu tuen
määräänmäärään

Toimeentulotukea koskevaan lakiin tulee muutoksia 1.1.2023.Tarkoituksena on kehittää Kelan
ja tulevien hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua toimeentulotukiasioissa.
Lainmuutoksella halutaan parantaa myös erityisesti haavoittuvassa tilanteessa olevien
asiakkaiden asemaa toimeentulotuen hakijoina. Tutustu tarkemmin lakimuutokseen Kelan
sivulla klikkaamalla tästä.

Viron eläkkeen perusmäärää korotetaan 1.1.2023 – korotusViron eläkkeen perusmäärää korotetaan 1.1.2023 – korotus
vaikuttaa Kelan eläke-etuuksiinvaikuttaa Kelan eläke-etuuksiin

Viron eläkkeisiin tehdään ylimääräinen korotus 1.1.2023. Korotus tehdään maksussa oleviin
eläkkeisiin, ja se koskee myös Virosta Suomeen maksettavia eläkkeitä. Korotus vaikuttaa Kelan
maksamiin eläkkeisiin, joten eläkkeen määrä täytyy tarkistuttaa.
Lue lisää asiasta Kelan sivulta klikkaamalla tästä.

Sähkötuen hakeminen alkaa tammikuussaSähkötuen hakeminen alkaa tammikuussa

Sähkötuella on tarkoitus tukea pienituloisia kotitalouksia tilanteessa, jossa sähkön hinnan
voimakas nousu aiheuttaa vaikeuksia suurien sähkömenojen maksamisessa. Lue lisää
klikkaamalla tästä.

TakuueläkkeistäTakuueläkkeistä

Ruotsi lopettaa takuueläkkeiden maksamisen ulkomaalaisille − Verohallinto
kehottaa odottamaan verokorttimuutoksen kanssa

Ruotsi lopettaa takuueläkkeiden maksamisen Suomeen 1.1.2023 lähtien. Verohallinto kehottaa
asiakkaita odottamaan rauhassa ennen muutosverokortin tekemistä. Lisää tietoa suomeksi ja
ruotsiksi

Vahvikelinja palvelee valtakunnallisestiVahvikelinja palvelee valtakunnallisesti

Vanhustyön keskusliiton puhelinpalvelu Vahvikelinja on suunnattu kotona asuville ikääntyneille,
jotka kaipaavat virkistävää tekemistä päiväänsä. Vahvikelinja ei ole tukipuhelin vaan toimii
ikääntyneen oman tukiverkon lisänä. Vahvikelinjan puhelinnumero on 050 328 8588. 050 328 8588. Puheluihin
vastataan maanantaista keskiviikkoon ja sunnuntaisin klo 13–15.
Puhelinpäivystys toimii normaali aukiolojen puitteissa myös jouluna. Lue lisää klikkaamalla tästä.
Kysymyksiä ja vastauksi vahvikelinjasta. Vad är vahvikelinja?

 

 

https://www.ekl.fi/edunvalvonta/sote-palvelut/alviton-kotipalvelu/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/toimialakohtaista-tietoa/yksityisten-sosiaalihuoltopalvelujen-arvonlisaverotus/
https://yle.fi/a/74-20007303?utm_source=social-media-share&utm_medium=social&utm_campaign=ylefiapp
https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/4943107/laki-toimeentulotuesta-muuttuu-uudistus-ei-puutu-tuen-maaraan
https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/4944267/viron-elakkeen-perusmaaraa-korotetaan-112023-korotus-vaikuttaa-kelan-elake-etuuksiin
https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/4929326/sahkotuen-hakeminen-alkaa-tammikuussa
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/assets/uploads/507cf8c85d9df4c183f0612cd54a051a90a0ac5c/shared/images/takuuelakkeet-tiedote-elakejarjestoille.pdf
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/assets/uploads/507cf8c85d9df4c183f0612cd54a051a90a0ac5c/shared/images/takuuelakkeet-tiedote-elakejarjestoille-se.pdf
https://vtkl.fi/toiminta/vahvikelinja
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/assets/uploads/507cf8c85d9df4c183f0612cd54a051a90a0ac5c/shared/images/kysymyksia-ja-vastauksia-vahvikelinjasta-fi.pdf
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/assets/uploads/507cf8c85d9df4c183f0612cd54a051a90a0ac5c/shared/images/kysymyksia-ja-vastauksia-vahvikelinjasta.pdf


  

 

Tervetuloa Rajaniemeen!Tervetuloa Rajaniemeen!

Talven lomatarjonnasta löydät monta
hauskaa lomaviikkoa, uutuuksia sekä
tarjouksia. Tutustu tarjontaan ja löydä omasi
teemalomista.

Rajaniemessä tarjolla ryhmille ohjelmallisia
päiväkäyntipaketteja ja virkistyslomia läpi
vuoden! Ota yhteyttä ryhmälomat ja varataan
ryhmänne aikatauluihin sopiva ajankohta ihanalle lomalle tai päiväkäynnille.

Kaiken lomatarjonnan ja tarkemmat tiedot lomista löydät uusimmasta eläkkeensaaja-lehdestä
ja osoitteesta rajaniemenlomakeskus.fi
Piia Lamberg, Rajaniemen lomakeskus, p. 050 4783 909, toimisto@rajaniemenlomakeskus.fi

 

 

https://www.ekl.fi/rajaniemenlomakeskus/lomat/teemalomat/
https://www.ekl.fi/rajaniemenlomakeskus/lomat/ryhmalomat/
http://www.rajaniemenlomakeskus.fi/
mailto:toimisto@rajaniemenlomakeskus.fi


  

 

Toivotamme onnellista jaToivotamme onnellista ja
hyvää Joulua sekä rauhaahyvää Joulua sekä rauhaa
vuodelle 2023vuodelle 2023

•• EKLn toimiston väki

 

 

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ryEläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Haapaniemenkatu 14, PL 168, 00531 Helsinki
Toimistoaika ma 8.30–16.00, ti 9.30–16 ja
ke–pe 8.30–16.00
Puhelinpalvelu ma–pe klo 10–15, puh.
(09) 6126 840

 

LinkitLinkit
» www.ekl.fi
» Päivitä tilaustietosi
SähköpostiSähköposti
ekl@ekl.fi

 

 

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

Tietosuojaseloste

http://www.elakkeensaajat.fi
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/user-settings/no-user
mailto:ekl@elakkeensaajat.fi
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/unsubscribe/no-list
https://www.ekl.fi/tietoa-meista/tietosuojaseloste/
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