Eläkeläiset tissuttelevat Monet ikääntyneet
pitkin viikkoa
yksinasuvat huolissaan
Eläkeläiset käyttävät alkoholia aiempaa ilman apua jäämisestä

enemmän. Eläkeikäisillä alkoholinkäyttö on
osa arkisia rutiineja ja jakautuu tasaisemmin viikon eri päiville kuin nuoremmilla.
THL:n erikoistutkija Christoffer
Tigerstedt kertoo, että etenkin miehet
käyttävät alkoholia pääasiassa kotiympyröissä. Tigerstedtin mukaan on liian aikaista sanoa, onko alkoholinkäytön kasvu taittumassa ikäihmisillä.
Eläkeläiset juovat usein ja miehet useammin kuin naiset. Määrät ovat verrattain
pieniä. Tissuttelu paljastuu usein, kun ikäihminen hakeutuu hoitoon vaikka epämääräisten kipujen vuoksi.
Tigerstedtin mukaan eläkeläisillä on oikeus käyttää alkoholia siinä missä nuoremmillakin, mutta alkoholin haitalliset vaikutukset korostuvat iän myötä.
Lähde: Länsi-Savo

Suomen työeläkevarat
204,7 mrd euroa
syyskuun 2018 lopussa
Suomalaisia työeläkevaroja oli syyskuun
2018 lopussa 204,7 mrd. euroa, mikä on
2,7 mrd. euroa enemmän kuin vuoden toisella neljänneksellä. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tilastoanalyysistä.
Eläkevarat nousivat uuteen huippuun
vuoden 2018 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Osakesijoitusten tuotot olivat
keskimäärin 3,4 % reaalisesti syyskuun
loppuun mennessä. Tämä siivitti työeläkevarojen kokonaistuottoja. Korkosijoitukset
sen sijaan jäivät hieman pakkasen puolelle.
Kolmannen vuosineljänneksen aikana muutokset omaisuuslajien suhteellisissa osuuksissa olivat pieniä. Osake- ja
osaketyyppisten sijoitusten osuus nousi 54,1 %:iin koko sijoitusvarallisuudesta,
ja oli syyskuun lopussa 110,7 mrd. euroa.
Korkosijoitusten osuus sen sijaan pieneni
37,7 %:iin ja oli 77,2 mrd. euroa. Kiinteistösijoitusten osuus (16,8 mrd. euroa; 8,2 %)
pysyi lähes ennallaan. Syyskuun lopussa sijoitusvaroista kohdistui Suomeen 25,3 %,
muualle euroalueelle 19,9 % ja euroalueen
ulkopuolisiin maihin 54,8 %.
Lähde:Tela

Väestöliiton tutkimusprofessorin Osmo
Kontulan mukaan useat ikääntyvät suomalaiset ovat huolissaan siitä, että kukaan
ei auta heitä sitten, kun he itse eivät enää
pysty tai jaksa hoitamaan asioitaan.
Suomessa on yli miljoona yksin asuvaa
ikäihmistä, ja yli 40 prosenttia asuntokunnista on yhden hengen talouksia. Kontulan
mukaan apua tarvitseville on tarjolla kotipalveluja, mutta monet pienituloiset yksinasuvat eivät kykene niitä käyttämään.
Kelan tutkijan Anneli Miettisen mukaan yksinasumisen yleistyminen itsessään
ei ole negatiivinen asia, koska yksinasuvat
ovat moninainen ryhmä. Ongelmaksi se
muodostuu silloin, jos yksinasuminen ei
ole oma valinta ja siihen yhdistyy esimerkiksi köyhyys tai mielenterveysongelmat.
Kontula ja Miettinen olivat mukana
Yksin osana elinkaarta -hankkeessa, jossa
selvitettiin yksinasuvien yhteiskunnallista
asemaa. Heidän mukaansa pelkkä taloudellisen puolen huomioon ottaminen ei riitä
poistamaan ongelmia etenkään ikääntyneiltä ja pienituloisilta yksinasuvilta.
Kontulan mukaan monia yksinasuvia
voisi auttaa ihminen, johon voisi ottaa yhteyttä ja jolla olisi aikaa kuunnella ja auttaa
pienissä asioissa. Miettinen toivoo, että yksinasuminen nähtäisiin tietyissä tilanteissa
riskitekijänä julkisissa palveluissa, ja esimerkiksi työkyvyttömyyden ja yksinasumisen yhdistelmän olisi oltava hälytysmerkki.
Hänen mukaansa on tunnistettava ryhmät,
joille vaikeudet kasautuvat.
Lähde: STT

OSJ:n teemana
ikääntyvien ravitsemus
OSJ:n vuoden 2019 teema liittyy ravitsemukseen. OSJ maksaa yhdistyksille projektiavustusta, jotta ne voivat järjestää omille jäsenilleen ravitsemukseen liittyvää toimintaa,
kuten luentoja, vierailuja tai vaikka kokkauskurssin. Kukin yhdistys päättää itsenäisesti,
millaista toimintaa tarjoavat jäsenilleen.
Vuoden teema näkyy myös OSJ:n viestinnässä: Senioriopettaja-lehdessä ja järjestön sähköisillä alustoilla.

Kuva: Kirsti Lehtinen

Tuula Laine aloitti OSJ:n järjestösihteerinä vuoden alussa.

OSJ:n
järjestösihteerinä
aloitti Tuula Laine
OSJ:n hallitus valitsi
joulukuun kokouksessaan
järjestösihteeriksi filosofian
maisteri Tuula Laineen.
Tuula Laine aloitti järjestösihteerinä
tammikuun alussa 2019. Hän siirtyi
OSJ:hin Vanhustyön keskusliiton tiedottajan tehtävästä.
Tuulalla on monipuolista osaamista
järjestötyöstä, viestinnästä sekä verkosto- ja kehittämistyöstä. Hänellä on
myös kansainvälistä työkokemusta ja
monipuolinen kielitaito.
Järjestösihteerin tehtävä on
OSJ:ssä uusi. Työtehtäviin kuuluu mm.
tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen, viestintään osallistuminen sekä järjestötyön kehittäminen.
Tuulan yhteystiedot löytyvät OSJ:n
verkkosivuilta ja tämän lehden sivulta
kaksi.
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