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Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää,
ovat mehevät ja vihannat. Ps. 92:15

STRATEGIA

Mi ssio: Ikäihmisten merkityksellinen ja turvallinen a rki
Arvot: Lähi mmäi senra kkaus ja oikeudenmukai suus
Vi sio : Ikäihmi set arvostettuina osalli sina yhtei skunna ssa

Kristillinen Eläkeliitto ry (KRELL) on valtakunnallinen keskusjärjestö, vaikuttaen piirien (8)
ja yhdistysten (52) kautta.
Liitto käyttää monipuolisesti viestinnän eri keinoja tavoittaakseen ikäihmisiä alueellisesti
ja valtakunnallisesti.
Kristillisen Eläkeliiton arvojen lähtökohtana ovat Raamatusta nousevat kristilliset arvot:
lähimmäisenrakkaus, kunnioitus, palveleminen, armollisuus, vastuullisuus, toivo ja
luottamus.

VALTAKUNNALLINEN ASIANTUNTIJA JA VAIKUTTAJA
Kristillinen Eläkeliitto on valtakunnallinen asiantuntija, yhteiskunnallinen vaikuttaja ja
ihmisarvon puolustaja. Liitto edistää ikäihmisten asemaa, heidän osallisuuttaan
yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä ja on kristillisen ihmiskäsityksen ja arvomaailman
pohjalta mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä vaikuttamisessa. Liitto tekee
yhteistyötä edistääkseen ikäihmisten hyvinvointia sidosryhmien ja verkostojen kanssa.

LUO MAHDOLLISUUKSIA VALTAKUNNALLISELLE TOIMINNALLE
Kristillinen Eläkeliitto luo mahdollisuuksia valtakunnalliselle, eläkeläisiä ja ikäihmisiä
virkistävälle ja voimaannuttavalle toiminnalle tukeakseen näin ikäihmisten kohtaamista
ja yhteisöllisyyttä. Liitto pitää yhteiskunnassa esillä arvokasta vanhuutta.
Liitto vahvistaa toimintansa jatkuvuutta laajentamalla talouspohjaansa. Liitto luo
edellytyksiä piirien ja paikallisyhdistysten toiminnalle strategian pohjalta.

EDISTÄÄ IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIA
Kristillinen Eläkeliitto tukee ikäihmisten liikunnallisuutta sekä edistää heidän sosiaalista
ja kokonaisvaltaista hyvinvointiaan.
Liitto edistää palvelujen esteetöntä saavutettavuutta yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa.
1

Liiton päämääränä on edistää ikäihmisten digiosaamista ja näin osallisuutta
yhteiskunnassa. Lisäksi liitto toimii tavoittaakseen ne, jotka ovat digitalisaation
ulkopuolella ja varmistaa heidän mahdollisuutensa osallistua yhteiskunnan eri
toimintoihin.

AJAA ELÄK ELÄISTEN ETUJA
Kristillinen Eläkeliitto vaikuttaa valtakunnallisesti valvoen ja edistäen ikäihmisten etuja,
tuomalla ilmi epäkohtia heidän kohtelussaan ja puuttumalla niihin yhteiskunnan eri
tasoilla viestien ja keskustellen.
Edunvalvontatyötä tehdään yhteistyössä EETU ry:n kanssa sekä vaikuttamalla
paikallistasolla vanhusneuvostoissa ja vastaavissa toimielimissä. Liitto ajaa etenkin
yksinäisten, heikommassa asemassa ja syrjäytymisriskissä olevien eläkeläisten asiaa
olemalla heidän puolestapuhujansa.
Kristillinen Eläkeliitto ajaa oikeutta kristinuskon harjoittamiseen ja kristinuskon
läsnäoloon arjessa, myös olosuhteissa, joissa ikäihminen ei enää itse kykene tuomaan
ilmi tarvettaan.
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