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JULKISET TILAT ON AVATTAVA KANSALAISTOIMINNAN KÄYTTÖÖN MAHDOLLISIMMAN PIAN
Hallitusohjelman puolivälitarkastelusta viime viikolla tuli tieto, että kuuden puolueen hallituksen ohjelmasta
on tällä hetkellä toteutumassa noin 80 prosenttia. Surullista kuultavaa oli, että julkisten tilojen avaaminen
kansalaistoiminnan käyttöön ei ole edennyt. Syyksi on kerrottu, että tämän hankkeen vastuutus on ollut
epäselvä.
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry toteaa, että tuon tärkeän hankkeen vastuutus on syytä laittaa kuntoon
nopeasti ja julkiset tilat on saatava maksutta kansalaisjärjestöjen tehokäyttöön mitä pikimmiten.
Vähän väliä saamme kuulla siitä, kuinka arvokasta työtään tekevät järjestömme kärsivät tilojen puutteesta.
Useilla yhdistyksillä on joko liian pienet toimitilat tai niillä ei ole varaa omiin toimitiloihin. Jo pelkkien
kokousten järjestäminen voi tuottaa ongelmia puhumattakaan toimintakerhojen järjestämisestä ja
ylläpitämisestä.
Eläkkeensaajajärjestöt järjestävät ikääntyville hyvin monipuolista ja ennaltaehkäisevää terveystoimintaa.
Ikääntyvät kuntalaiset on huomioitu myös eri viranomaisten ja kuntien palvelustrategioissa ja -ohjelmissa
mutta näiden ohjelmien toteuttaminen arjessa ontuu. On selvää, että kunnat tarvitsevat avukseen osaavia
toimijoita huolehtiakseen yhä nopeammin ikääntyvästä väestöstään ja heidän toimintakyvystä.
Eläkkeensaajajärjestöillä on paikallisyhdistystensä toiminnoissa useita tuhansia pelkästään erilaisiin
liikuntamuotoihin painottuvia kerhoja. Pelkästään Eläkkeensaajien Keskusliiton jäsenyhdistyksistä löytyy
parituhatta erilaisten liikuntaryhmien vetäjää ja vertaisohjaajaa. Tämän päälle tulevat vielä kulttuuripuolen
ryhmät ja niiden vetäjät.
Kuntamme eivät pysty korvaamaan palkallisella henkilökunnalla sitä äärettömän tärkeää työtä, jota
eläkeläisjärjestöjen vertaisohjaajat tekevät. Eläkkeensaajajärjestöjen ja niiden paikallisyhdistysten toiminta
on mitä suurimmassa määrin ennaltaehkäisevää työtä. Se on itsenäistä toimintakykyä, elämänlaatua sekä
terveyttä suojaavaa ja lisäävää toimintaa ja täydellistä täsmälääkettä yksinäisyyden torjuntaan.
Asetettaessa yhä enemmän toiveita järjestöille ja aktiiviselle kansalaistoiminnalle on myös tuolle toiminnalle
annettava toimintaresursseja. Kunnissa tehdyt satsaukset järjestöjen toimintaedellytyksiin ja toimitiloihin
tuovat taatusti säästöjä muille momenteille ja kokonaistalouteen.
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MIKÄ ON EKL?
– Eläkkeensaajien aktiivinen edunvalvoja
– Perustettu 1962, takana jo yli 50 vuotta aktiivista toimintaa
– Lähes 80 000 jäsentä 348 yhdistyksessä

