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Valtaa vanhuus / Med ålderns rätt -liike on seitsemän järjestön ja yksittäisten henkilöiden
muodostama toimija, jonka tehtävänä on edistää positiivista vanhuskuvaa, vanhojen ihmisen
asemaa ja arvostusta Suomessa. Liikkeessä ovat mukana Folkhälsans förbund rf, Ikäinstituutti,
Miina Sillanpään Säätiö, Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ry, Suomen Senioriliike ry, Suomen
Setlementtiliitto ry ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry.
Myös kiinnostuneita kansalaisia otetaan jäseninä mukaan toimintaan.

VALTAA VANHUUS -TEESIT 2014
1 OIKEUS OMAN NÄKÖISEEN VANHUUTEEN
2 RAHALLA JA ASENTEELLA
3 KOKEMUSPÄÄOMAA JA NUORTA INTOA

Ikäihminen

4 KYSY, ÄLÄ OLETA!
5 JOUKKUEPELIÄ KOKO KENTÄLLÄ
6 HYVÄN ELÄMÄN INNOVAATIOT

TOIMI. OSALLISTU. VAIKUTA.
Euroopan parlamentin vaalit 25.5.2014

Euroopan parlamentin vaalit 2014

Toimi. Osallistu. Vaikuta.

Euroopan parlamentin jäsenet valitaan kaikissa EU-maissa 22.–
25.5.2014 järjestettävillä vaaleilla. Vaaleissa valitaan yhteensä
751 jäsentä Euroopan parlamenttiin 28 jäsenvaltiosta. Suomesta
EP:n jäseniä valitaan 13.

Euroopan unionilla on suuri vaikutus ihmisten elämään. Vaikka
Euroopan maat ovat itsenäisiä, niiden kaikkien tulevaisuus ja
kohtalot kietoutuvat toisiinsa.

Vaalipäivä Suomessa on sunnuntai 25.5.2014.
Ennakkoäänestys kotimaassa on 14.–20.5. ja ulkomailla 14.–17.5.

Euroopan parlamentin kautta voit vaikuttaa paitsi omaan, myös
sinua seuraavien sukupolvien tulevaisuuteen. Nyt on oikea aika
toimia, osallistua ja vaikuttaa äänestämällä EU-vaaleissa.
Yhdessä tekemämme ratkaisut vaikuttavat yli puolen miljardin
eurooppalaisen ihmisen päivittäiseen elämään.

Euroopan parlamentti
Eurooppalaiset äänestäjät valitsevat Euroopan parlamentin
jäsenet ("mepit") suorilla vaaleilla viiden vuoden välein.
Euroopan parlamentti on Euroopan unionin ainoa suorilla
vaaleilla valittu toimielin. Euroopan parlamentti siis edustaa EUkansalaisia. Euroopan parlamentin jäsenet järjestäytyvät
poliittisten ryhmien mukaan, eivät kansallisuuksittain.
Euroopan parlamentti
x keskustelee EU:n lainsäädäntöaloitteista ja hyväksyy
säädökset yhdessä neuvoston kanssa
x valvoo komissiota ja muita EU:n toimielimiä ja huolehtii siitä,
että ne toimivat demokraattisesti
x keskustelee EU:n talousarviosta ja hyväksyy sen yhdessä
neuvoston kanssa.

Miksi ikäihmisen kannattaa äänestää
Hyvän Euroopan rakentaminen on joukkuepeliä. Vanhat ovat
osaajia ja tekijöitä. Hyvässä Euroopassa vanhojen ihmisten
kokemukset ovat käytössä. Sinunkin kannattaa äänestää, sillä
silloin annat äänesi kuulua ja vaikutat.

”Aion äänestää EU-vaaleissa koska haluan
varmistaa hyvän tulevaisuuden jälkipolville.
Jos ei äänestä, ei voi vaikuttaa.”
Marja-Leena

”Äänestä sellaista ihmistä, joka
haluaa tehdä asioille jotain.”
Uriel

