Puheenjohtaja

L

iian moni tuntuu olevan sitä mieltä,
ettei kannata äänestää, kun se ei kuitenkaan vaikuta mitään. Se ainakin on
varmaa, että jos ei äänestä, niin ei voi vaikuttaa. Jos jätätät äänestämättä, niin silloin
muut vievät kehitystä ehkä sellaiseen suuntaan, mikä on kaikkein huonointa juuri sinun
kannaltasi.
On vahinko, että eläkeläisjärjestöt eivät
ole löytäneet yhteistyötä kaikkien eläkeläisten etujen ja aseman turvaamiseksi. Joskus
tuntuu siltä, että eläkeläiset ovat enemmän
kateellisia toisille eläkeläisryhmille kuin
muille.
Eläkeläisiä on jo yli 1,5 miljoonaa. Heitä
on kaikista äänioikeutetuista noin 35 prosenttia. Mikäli he käyvät ahkerasti äänestämässä, niin jopa 40 prosenttia ehdokkaista
saa äänensä tältä joukolta.Tärkeää on myös
se, että eläkeläisten puolustajia löytyisi monesta puolueesta. Toivottavasti meillä on
myös mahdollisimman monta omaa ehdokasta.
Valitettavasti kaikki viime aikoina annetut
politikkojen lupaukset ovat koskeneet vain
kaikkein pienimpien eläkkeiden puolustamista. On totta, että meillä on suuri määrä todella pientä eläkettä saavia senioreita.
Noin 40 prosenttia saa eläkettä alle 1250
euroa/kk.
Ei kuitenkaan saa olla niin, että pieniä
eläkkeitä hoidetaan leikkaamalla edelleen
niiltä, jotka ovat aikanaan kouluttaneet itsensä vaativimpiin tehtäviin. He ovat saa-
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neet hiukan parempaa palkkaa ja maksaneet
palkastaan suurempia eläkemaksuja. Eläkkeiden ansiosidonnaisuuden säilyttäminen on
tärkeää ja myös oikeudenmukaista.
Eduskuntavaalit ovat jo 14. huhtikuuta.
Senioreille nämä ovat hyvin tärkeät vaalit.
Eläkkeisiin kohdistuu monenlaisia uhkia.
Vaarana on myös se, että tulevia eläkeindeksejä muutetaan siten, että ne olisivat sekä
meidän että muiden akavalaisten ryhmien
kannalta entistä epäedullisimpia. Lisäksi tällä hetkellä eläkeläiset joutuvat maksamaan
veron muodossa myös eläkemaksun, vaikka
se on jo kertaalleen maksettu. Hämäävästi
puhutaan niin sanotuista veroluonteisista
maksuista.
Maamme talouden suunta on vihdoinkin
saatu nousuun, tosin paljon myöhemmin
kuin kilpailijamaissamme. Meidän kaikkien
kannalta on ratkaisevan tärkeää se, että
talouden nousu jatkuu ja työllisyystilanne
paranee. Valtion velkaa ei saa enää lisätä
poliittisilla päätöksillä. Hyvinvointivaltion
leikkauksilta ei vältytä, mikäli maamme kilpailukyky ja myönteinen talouskasvu vaarannetaan.
Eläkeyhtiöiden varallisuus on jo selvästi yli 200 miljardia euroa. Eläkemaksut ja
tämän varallisuuden tuotot ylittävät vielä
vuosikausia eläkemenot usealla miljardilla.
Näin sijoitusvarallisuus tulee edelleen kasvamaan huomattavasti. Tosin huonoilla poliittisilla päätöksillä tätäkin tuottoa voidaan
heikentää.

Työeläkkeet maksetaan eläkeyhtiöiden
varallisuudesta. Valtio tai kunnat eivät saa
säästöä, mikäli eläkkeitä heikennetään. Päinvastoin eläkeläisten ostovoima heikkenisi
ja julkisen sektorin verotulot vähenisivät.
Se vaikuttaisi myös työllisyyteen ja koko
maamme talouden vireyteen negatiivisesti.
Menkää äänestämään ja myös ehdokkaiksi vaaleihin. Vaatikaa omalta ehdokaskandidaatiltanne etukäteen selkeä kanta siihen,
puolustaako hän juuri sen tasoisia eläkkeitä,
mitä itse edustat. Ei kannata tyytyä ympäripyöreisiin politikkojen lupauksiin.
Toivottavasti meillä on tämän lehden ilmestyessä kunnon talvi koko maassa.
Joka tapauksessa menkää ulos ja pitäkää
huoli kunnostanne. Ottakaa myös ystävät ja
läheiset mukaan. Liikkumalla saat parhaiten
säilymään kuntosi ja toimintakykysi hyvänä
mahdollisimman pitkään. Pienikin päivittäinen liikkuminen on hyödyksi.
Kauniaisissa 14.12.2019
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