
”Tarvittaisiin yksi touhukas eläkeläinen ja nainen!” Neljä silmäparia tuijottaa minua merkitsevästi. Olin 

kunnanhallituksen kokouksessa varajäsenenä ja tarvittiin tulevien presidentinvaalien vaalitoimikuntaan 

kolmatta jäsentä. Vaalitoimikuntahan hoitaa koti- ja laitosäänestystä. Joka lautakunnassa tai toimikunnassa 

on myös oltava tasapuolisesti miehiä ja naisia. 

Seuraavana päivänä olin taas Sastamalassa kokouksessa ja tarvittiin pariinkin (”Muuten, kokoukset ovat 

sitten päivällä”) jaostoon jäsentä. No, minä tietenkin, eläkeläinen!  

Muutama vuosi sitten tuohduin niin, että aioin kirjoittaa Helsingin Sanomien yleisönosastoon. Tuohduin 

Björn Wahlroosin lausunnosta, jossa hän sanoi, ettei eläkeläisillä ole mitään virkaa, heistä ei ole mitään 

hyötyä.  Monella muulla ei ollut niin korkeaa kynnystä kirjoittaa kuin minulla, moni kirjoitti ja jonkinlainen 

keskustelu siitä syntyi. Wahlroos ei saanut paljon kannattajia! 

Enpä muista, mikä oli kimmoke Wahlroosin lausunnolle; korkeat eläkekustannuksetko? Jokainen 

eläkeläinen on eläkkeensä ansainnut ja usean kohdalla voi sanoa, että työ jatkuu. Monella tilanne on sama 

kuin itselläni. Lastenlasten sairastaessa tai koulujen lomien aikana käyn hoitamassa heitä. Vanhemmat 

voivat olla töissään. Kaikkiin töihin ei yhtäkkiä saada sijaista. Samoin kaikenlainen vapaaehtoistyö säästää 

yhteiskunnan varoja. Mainitsen vain SPR:n ja sen ystävätoiminnan sekä Eläkeliiton Apunen, auttavan 

vapaaehtoistoiminnan. 

Muutama vuosi sitten kuulin eräältä laitumelaiseltakin, että eläkeläiset eivät kuulu enää valtuustoon. 

Yhteiset asiat ovat työssäkäyvien asioita, he voivat päättää. Tietenkin kaikki valtuutetut pyrkivät oman 

näkemyksensä mukaan kuntaa parhaalla mahdollisella tavalla hoitamaan, mutta kyllä siellä yhä enenevässä 

määrin tarvittaan eläkeläisnäkökantaa, sillä kaikki me vanhenemme. Niinpä minäkin muutaman välivuoden 

jälkeen päätin yrittää valtuustoon ja pääsin! Sain paljon ääniä, ehkäpä monelta eläkeläiseltä.  

No, mitä sitten, jos touhukkaalle eläkeläiselle ei olisi sopinut olla vaalitoimikunnassa tai jaostoissa? 

Tietenkin olisi valittu joku muu, mutta hän olisi mahdollisesti joutunut olemaan työstä pois. Olisiko hänelle 

saatu sijaista? Ansiota hän ei olisi menettänyt, sillä luottamustehtäviä hoitaessa työaikana saa 

ansionmenetystä vastaavan korvauksen, jonka kunta maksaa.  Eläkkeen menetystä ei tapahdu.  

Valtuutetun työ on siis paljon muuta kuin valtuuston kokouksissa päättämistä. Tämä nelivuotiskausi alkoi 

1.6.2017 ja syyskuun puoliväliin mennessä on ollut vain yksi valtuustonkokous. Työtä tehdään 

lautakunnissa, kunnanhallituksessa, toimikunnissa jne. Kaikesta päättäen myös eläkeläiskiintiö on 

olemassa! 

Hyvää syksyä! Ottakaa hihasta kiinni tai soittakaa, jos on jotain sydämellä! 
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