
  

  Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä    
  

  
  

 

   
  

      

  
  

  

Eläkeliitto 50 vuotta 

Eläkeliiton 50-vuotisjuhlavuoden materiaalia kerätään yrityksiä varten verkkosivuille.  
  

  
  

 

  
  
  

 

  

  

  

 

Ilme ja logot 

Eläkeliiton 50-vuotisjuhlan logot on 

julkaistu ja ne löytyvät verkkosivuilta 

yhdistysten juhlavuosimateriaaleista sekä 
logopankista. Myös uusi slogan-logo eli 

Eläkeliitto, kohti ikäystävällistä Suomea 

on lisätty logopankkiin 

  

 

Sävellyskilpailu 

Sävellyskilpailu on käynnistynyt. 

Sävellyksiä otetaan vastaan 

keskustoimistolla postitse ja sähköisesti. 

Kilpailun ohjeet löytyvät verkkosivuilta.  

  
Lue lisää  

  
 

  

https://uutiskirje.elakeliitto.fi/a/s/83636315-d604e0759f19190c4192c8354bc8be15/3297147
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21895058-2691524-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21895063-1705223-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21895056-2209500-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21895056-2209500-83636315


  
Logopankki  

  
 

  
  

  

Taito perinnöksi -kampanja 

 

Perinnetaitoutta levittävä juhlavuoden pääkampanja on Taito perinnöksi. Kampanjan 

ideana on tutustuttaa vanhat mestarit uusiin sukupolviin ja levittää perinnetaitoja ja -
tietoja eteenpäin. Lähde mukaan kampanjaan. Ohjeet löydät verkkosivuilta.  

  
lmoittaudu kampanjaan  

  
 

  

  
  

      

  
  

  

Verkkosivuylläpitäjien tuki siirtyy piireihin 

Eläkeliiton verkkosivu-uudistuksen läpiviennissä ja koulutuksessa apuna ollut 

tukipalvelu päättyy 30.6. Julkaisuun ja uuden järjestelmään totutteluun liittyvät 

yhteydenotot ovat vähentyneet merkittävästi, joten erillistä tukinumeroa tai -

sähköpostia ei enää käytetä.  

Verkkosivujen ylläpitäjiä yhdistyksissä auttavat jatkossa ensisijaisesti piirien 

pääkäyttäjät tai muut piirin alueella nimetyt vapaaehtoiset tukihenkilöt. Käyttöpulmiin 
löytyy apua edelleen verkkokoulutus.elakeliitto.fi-osoitteesta rekisteröitymällä mukaan 

verkkokurssille. 

  

  
  

      

  
  

https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21895063-1705223-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21895053-3296205-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21895057-237005-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21895060-1634944-83636315


  

Eläkeliitto SuomiAreenalla 
heinäkuussa 

Eläkeliitto on mukana ensimmäistä 

kertaa Porin SuomiAreenalla 15.-19.7. 

Kansalaistoriteltalla. Tervetuloa 

moikkaamaan teltallemme, joka löytyy 

paikalta numero 23 Eteläkauppatorin 

varrelta. Teltalla voi levähtää 

SuomiAreena-hulinan keskellä ja vastata 

toribarometriimme ja kertoa, mikä on 

tärkeintä ikäystävällisessä Suomessa.   

Lisäksi pisteeltämme löytyy ”ikämasiina”, 

jossa kuka tahansa voi visioida ja kuvata 

itsensä tulevaisuuden eläkeläisenä. 

Tämä aktiviteetti on ideoitu nimenomaan 

tulevia eläkeläissukupolvia varten, jotta 

he pohtisivat hetken elämistä ikäihmisen 

saappaissa. Kuvia ovat erittäin 

tervetulleita räpsimään myös nykyiset 

mummot ja papat.  

  
Lue lisää  

  
 

  

 

  

  
  

      

  
  

  

Liittokaistan ylläpito jatkuu ilman katkoja 

Toukokuun yhdistystiedotteessa kerrottu liittokaistan kesäkuinen käyttökatko on 

peruttu. Yhdistysrekisterin uusien tietojärjestelmien ja palvelujen käyttöönotto sekä Y-

tunnusten myöntäminen kaikille yhdistyksille siirtyy syksyyn. Uusia palveluja ei siis 

oteta käyttöön vielä heinäkuussa, eikä asioinnissa ole katkoa nyt kesäkuussa.  

Siirto johtuu siitä, että haluamme varmistaa, että järjestelmä toimii mahdollisimman 

hyvin ja turvallisesti.  

Nykyiset palvelut eli liittokaista, tietopalvelu ja asiointipalvelu sekä paperilomakkeet 

ovat normaalisti käytössänne uudistukseen asti.  

PRH tiedottaa uuden aikataulun tarkemmin viimeistään elokuussa. 

Lisätietoja antavat PRH:n asiantuntijat:  

Antti-Pekka Leinonen (tavoitettavissa 17.6.2019- ), p. 029 509 5214, antti-
pekka.leinonen@prh.fi 

Vesa Halme (tavoitettavissa 24.6.2019- ), p. 0295095256, vesa.halme@prh.fi 

  

  
  

      

https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21895054-2039521-83636315
mailto:antti-pekka.leinonen@prh.fi
mailto:antti-pekka.leinonen@prh.fi
mailto:vesa.halme@prh.fi


  
  

  

 

  

Akryylimaalauspaja 
verkkokurssina 

Eläkeliitto järjestää marraskuussa 2019 

yhdessä Kansalaisfoorumin kanssa 

akryylimaalauksen verkkokurssin.  

Kurssilla käydään läpi akryylimaalauksen 

perusteet ja luodaan ohjaajien johdolla 

yhteinen teos. Aiempaa 

maalauskokemusta ei tarvita.  

  

  
  

  

Kurssia varten etsitään kuvataiteesta kiinnostuneita 4-6 hengen ryhmiä, joilla on 

valmiudet osallistua verkkokurssille (eli tietokone ja internet-yhteys). Mukaan mahtuu 

enintään neljä ryhmää, joten ensimmäisinä ilmoittautuneet pääsevät mukaan! 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: kulttuurisuunnittelija Jussi Hietala 
jussi.hietala@elakeliitto.fi, 040 7257 346 

  

  
  

      

  
  

  

Digitaalisen tarinankerronnan työpaja 

Eläkeliiton Netikäs-projekti järjestää digitaalisen tarinankerronnan työpajan 

Lehmirannan Lomakeskuksessa, Salossa 23.-24.10.2019. Työpajassa hiotaan 

jokaisen osallistujan henkilökohtaisia tarinankerronnan taitoja, perehdytään omien 

tarinoiden käsikirjoittamiseen ja harjoitellaan omien tarinoiden esittämistä videolle. 

Videoidut tarinat taltioidaan Netikäs-projekin toimesta ja niistä koostetaan pätkiä 

senioreiden digitaalisesta arjesta kertovaan dokumenttielokuvaan. 

HUOM! Sitova ennakkoilmoittautuminen sähköpostitse Sanna Tuomiselle! 

Mukaan mahtuu 12 osallistujaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

  
Lue lisää  

  
 

  

  
  

      

  
  

mailto:jussi.hietala@elakeliitto.fi
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21895047-142732-83636315


  

Kutsu Netikäs syksyllä 
verkkokahveille! 

 

Me Eläkeliiton Netikäs -projektin 

työntekijät, Outi Laiti ja Sanna Tuominen, 

toivomme Eläkeliiton piireiltä ja 

yhdistyksiltä jatkossa kutsuja erityisesti 

”verkkokahveille”, eli tapaamisia 

verkossa!  

Tällaisen projektin perustarkoitushan on 

lopulta edistää sitä, että sähköisen 

maailman mahdollisuuksista tulisi osa 

tavallista arkea.  

  

 

  

  
  

  

Suurin osa esimerkiksi yhteistyötapaamisistamme muiden asiantuntijoiden kanssa 

tapahtuu verkossa ja kokemuksesta voimme todeta, että kahvittelu ja jutustelu oman 

laitteen ääreltä onnistuu ihan yhtä hyvin sähköisesti kuin fyysisestikin. Samalla 

säästetään hurjasti matkakuluja ja aikaa, kun jokainen voi osallistua tapaamisiin 

”oman sorvinsa äärestä”. Ei haittaa, jos piirillä tai yhdistyksellä ei ole entuudestaan 

kokemusta vaikkapa Skype-tapaamisista. Tekniikka tulee kyllä opittua tapaamisen 

aikana tekemällä. 

  
Lue lisää  

  

  

Ota yhteyttä: Outi Laiti, outi.laiti@elakeliitto.fi, 040 7257 362 

  

  
  

      

  
  

 

  
  

  

Lehmirannan myyntipalvelu auki koko kesän 

Lehmirannan myyntipalvelu palvelee teitä matka- ja retkiasioissa koko kesän arkisin 

klo 9.00–15.00. 

Syksyn retket kannattaa suunnitella hyvissä ajoin ja esitellä heti ensimmäisessä 

yhdistyksen kokouksessa syyskaudella. 

  

https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21895055-2463714-83636315
mailto:outi.laiti@elakeliitto.fi


Ryhmille vapaita pikkuloma-ajankohtia löytyy esim: 

2 vrk: 24.–26.9. ja 5.–7.10., 3 vrk: 15.–18.11., 5 vrk: 20.11.–25.11. 

Eri mittaisia lomavaihtoehtoja löytyy myös seuraavilta lomaviikoilta: 8.-14.10. 
Lehmiranta tanssii ja soi, 22.–28.10. Nuoruusajan ikivihreät, 29.10.–4.11. Aktiiviloma, 

26.11.–2.12. Aktiiviloma 

Kenties päiväretket kiinnostavat? Uutuuskonseptimme Senior Vois of Lehmiranta -
kilpailun finaali käydään 1.9.2019 ja katsojat pääsevät äänestämään voittajasta. 

  
  

      

  
  

  

Kesämajoitusta yöpyville 
vieraille 

Matkustatko heinäkuussa Varsinais-

Suomessa tai Uudellamaalla? Haluaisitko 

kallistaa pääsi puhtaiden lakanoiden 

välissä rauhallisessa ympäristössä 

luonnon keskellä?  

  

 

  

  
  

  

Vaikka ohjelma-, kylpylä- sekä kahvila- ja ravintolapalvelut hiljenevätkin heinäkuussa 

30.6.–22.7.2019 väliseksi ajaksi, Lehmirantaan voi tulla tuona aikana yöpymään 

vaikka suuremmallakin joukolla. Huomioithan kuitenkin, että tarjolla on rajoitetut 

palvelut (majoitus + kevyt aamiainen). 

Tiedustelut myyntipalvelustamme: lehmiranta@elakeliitto.fi, p. (02) 727 5200 

  

  
  

      

  
  

 

https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21895048-69259-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21895049-747112-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21895052-2434126-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21895051-299658-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21895050-1490401-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21895050-1490401-83636315
mailto:lehmiranta@elakeliitto.fi


  
  

  

Keskustoimiston ja Lehmirannan loma-ajat 

Eläkeliiton keskustoimiston vaihde on suljettu heinäkuun ajan ja palvelee jälleen 29.7. 

lähtien.  

Lehmirannan lomakeskuksen loma-, ohjelma-, kylpylä- sekä kahvila- ja 

ravintolapalvelut ovat huoltotauolla 30.6.–22.7.2019.  

Myyntipalvelu palvelee koko kesän ajan arkisin klo 9.00–15.00. 

Majoituspalvelut ovat 30.6.–22.7.2019 välisenä aikana käytettävissä rajoitetusti 

ennakkovarausten mukaan.  

Aurinkoista kesää! 

  

  
  

      

  
  

  

  

  

Eläkeliitto ry 

Kalevalankatu 61, 

00180 Helsinki 

p. 09 7257 1100 

info@elakeliitto.fi 

  

Tietosuoja 

Muokkaa tietojasi 

Peruuta uutiskirjetilaus 

  

Lue tekstiversiona 
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mailto:info@elakeliitto.fi
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21895046-351057-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/account/83636315-c384a470eac7d0bd5fa5fcd7f6bbdc26-1338227/3252807
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/account/83636315-c384a470eac7d0bd5fa5fcd7f6bbdc26-1338227/3252807
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21895066-1256413-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21895064-1985816-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21895065-3046081-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21895062-1167878-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21895059-982621-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/21895061-2211301-83636315

