YHDISTYSKIRJE 2/2019
Jakelu: Senioriyhdistysten ja senioripiirien
puheenjohtajat, vpj:t ja sihteerit, hallitusten jäsenet ja vanhusneuvostojen jäsenet
Lähde: Kansallisen senioriliiton ylläpitämä jäsenrekisteri

Arvoisat puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, sihteerit sekä hallitusten jäsenet!
Mukavaa kevään jatkoa. Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaisista asioista,
kesän koulutuksista ja tapahtumista, senioriliiton EETU vuodesta, Rohkeasti
seniori -hankkeesta, tulevasta vuodesta ja annetaan erilaisia ohjeita
yhdistystoimijoille.
Ajankohtaista
Senioriliiton valtuusto hyväksyi vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kevään
kokouksessaan. Valtuusto sai myös ajankohtaiskatsauksen Rohkeasti seniori -hankkeesta ja
SOTE -valmistelun tilanteesta.
Yhdistysten puheenjohtajille on postitettu vastavalmistunut Huomisen kynnyksellä -raportti.
Senioriliiton toimistonhoitajalle on myönnetty opintovapaa 1.8.2019 – 31.7.2020.
Verkkokauppa on avoinna 5.6. asti. ja suljettuna 6.6. – 31.7. välisen ajan. Liiton toimisto on
kesätauolla 21.6. – 21.7.

Golf- ja keilailukilpailut vuodelle 2021 hakuun
Senioriliiton hallitus julistaa vuoden 2021 Golf- ja keilakilpailut haettavaksi. Hakemukseen
tulee liittää tapahtuman suunnitelma, josta käy ilmi aikataulu, paikka sekä vastuuhenkilöt.
Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan sähköpostilla pia.nyman@senioriliitto.fi viimeistään
15.8.2019 mennessä.
Vuoden 2020 Seniori Patina Golf-kisat pidetään Savonlinnassa liittokokouksen yhteydessä
2.6.2020 ja keilailukisat Lapissa Rovaniemellä.
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Kevään, kesän ja alkusyksyn koulutuksia ja tapahtumia
Uusien kerhonohjaajien koulutuspäivät 4. - 5.6.
Vielä kesän kynnyksellä pidetään kerhonojaajien koulutuspäivät 4.- 5.6. Helsingissä. Päivät
on tarkoitettu henkilöille, jotka suunnittelevat uuden muistikerhon tai DIGI -kerhon
perustamista yhdistykseen. Päivien aikana käydään läpi, mitä kerhon vetämiseen tarvitaan ja
ohjaaja saa tietoa aloittaakseen kerhon pidon. Kouluttajana toimii senioriliiton järjestösihteeri
Pia Nyman.
Koulutus on maksuton osanottajille ja kaksipäiväinen, senioriliitto maksaa majoituksen
kahden hengen huoneissa. Liitto maksaa myös kahvit ja ruokailun, mutta ei matkoja.
Ilmoittautuminen senioriliiton nettisivujen kautta, www.senioriliitto.fi/ tapahtumat tai
mobiiliapplikaatiolla.
Rohkeasti seniori -hanke ja senioriliitto SuomiAreenalla Porissa 15. - 19.7.
Paras päivä Porin areenalla on tänä vuonna keskiviikko 17.7. Silloin Kansallinen senioriliitto
on mukana klo 11.30 – 12.30 videoitavassa keskustelutilaisuudessa Puuvillan
kauppakeskuksessa. Senioriliiton keskustelutunti järjestetään yhteistyössä Vanhustyön
keskusliiton, Miina Sillanpään säätiön ja Synocus Oy:n kanssa.
Teemana keskustelulle on ”Kuka viereesi jää? – ikääntyneiden yksinäisyyteen on puututtava
nyt!” Lavalla puhuvat mm. senioriliiton puheenjohtaja Anneli Taina ja kansanedustaja Paula
Risikko.
Rohkeasti seniori -hanke ja senioriliitto pitivät SuomiAreenan kansalaistorilla telttaa koko
viikon ajan maanantaista perjantaihin yhteistyössä Porin kansalliset seniorit ry:n kanssa.
Patinan aineistopäivä on jo 16.8.
Kesä menee nopeasti ja heti heinäkuun jälkeen Patinan juttujen aineistopäivä on käsillä.
Muistattehan lähettää juttunne Patinaan 16. elokuuta 2019 mennessä osoitteella
patina@senioriliitto.fi
Elokuun lehdessä on usein paremmin tilaa, joten käyttäkää tätä mahdollisuutta hyväksenne
yhdistyksenne toiminnan tunnetuksi tekemisessä. Napakka juttu (noin 2000 merkkiä/1
liuska), jossa on terävä korkealaatuinen kuva mukana, julkaistaan varmimmin. Muistakaa,
että lehti jaetaan koko Suomeen. Jutun ”terän” ja aiheen tulisi siis kiinnostaa kaikkialla
Suomessa.
Kilta-, nettisivu-, mobiiliapplikaatio-, ja tietoturvakoulutukset 10. - 11.9. Pohjanmaalla
Senioriliiton ensimmäiset syksyn koulutukset pidetään Pohjanmaalla Seinäjoella.
Tarkoituksena on käydä läpi Kilta -jäsenrekisterijärjestelmää yhtenä päivänä ja toisena
päivänä nettisivu-, ja tietoturva-asioita. Koulutuksen tarkempi ohjelma julkaistaan syksyllä.
Kouluttajina toimivat järjestösihteeri Pia Nyman ja viestinnän asiantuntija Petri Rytkönen.
Ilmoittautuminen elokuusta alkaen senioriliiton nettisivulta, www.senioriliitto.fi/ tapahtumat tai
mobiiliapplikaatiolla.
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Myöhemmin syksyllä pidetään Kilta -koulutusta Etelä-Suomessa taloudenhoitajille.
Edunvalvontapäivä 1.10.2019
Senioriliitto järjestää edunvalvontapäivän Helsingissä tiistaina 1.10.2019. Varatkaa päivä
kalenteriin jo nyt!
Toivomme mahdollisimman monen senioriliiton vanhusneuvoston jäsenen pääsevän paikalle.
Lisäksi päivä soveltuu valtuustoissa tai lautakunnissa toimiville senioreille ja niille, jotka ovat
muuten aktiivisia edunvalvonta-asioissa jollakin foorumilla. Tapahtumasta tiedotetaan
enemmän lähempänä.
Päivän teemana ovat vanhusneuvostot ja ajankohtaiset muut senioreiden
edunvalvontakysymykset. Tapahtumasta ja ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin elokuussa.
Tapahtumaan ilmoittautuminen alkaa elokuun lopussa. Ilmoittautuminen tapahtuu
senioriliiton nettisivujen www.senioriliitto.fi/ tapahtumat tai mobiiliapplikaation kautta.

Edunvalvonnan ajankohtaiset
Eläkeliittojen etujärjestö EETU järjestää eläkeläisparlamentin Helsingissä 14.11.2019.
Tapahtuman järjestämisvastuu on senioriliitolla, joka on tänä vuonna EETU:n
puheenjohtajaorganisaatio. Tapahtumasta tiedotetaan enemmän lähempänä.
Senioriliitto julkaisi kannanoton eduskuntavaalien jälkeen (25.4.2019). Kannanotossaan liitto
vaatii, että ”Ikäihmiset on huomioitava hallitusohjelmaa tehtäessä”. Hallitusohjelmaan on
kirjattava eläkeläisten asemaa konkreettisesti parantavia tavoitteita. Liiton mielestä mm.
Sote-palvelut on toteutettava laatu edellä ja omaishoitajien asemaa on parannettava.
Senioriliiton lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa liiton nettisivuilla.
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry antoi lausunnon Finanssivalvonnalle pankkitunnisteiden
mahdollisista muutoksista 2.4.2019. Lausunnossaan EETU vaatii mm., etteivät
pankkitunnisteiden mahdolliset muutokset saa aiheuttaa lisäkuluja ikäihmisille. EETUN
lausunto uutisoitiin mm. Helsingin Sanomissa, Aamulehdessä ja Ilkassa. Lausunto on
kokonaisuudessaan luettavissa senioriliton EETU:n nettisivuilla.
EETU ry:n Kantar TNS Oy:lta tilaama Huomisen kynnyksellä -tutkimus on julkaistu.
Tutkimuksen painettu versio on lähetetty liiton luottamushenkilöille sekä piirien ja
senioriyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille. Käykää tutkimus läpi yhdistyksen
syyskaudella jäsenillassa!
Huomisen kynnyksellä -kyselytutkimus on kokonaisuudessaan luettavissa EETU ry:n ja
senioriliiton www-sivuilla https://www.senioriliitto.fi/edunvalvonta/kannanotot-ja-muumateriaali/.
Huomasimme, etteivät yhdistysten vanhusneuvostojen edustajia koskevat tiedot ole
ajantasaisia Kiltassa. Pyydämme päivittämään Kiltaan kaikkien yhdistysten ajantasaiset
tiedot koskien vanhusneuvostojen jäsenyyksiä 15.7. mennessä.
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Rohkeasti seniori -hanke käynnistynyt hyvin
Rohkeasti seniori -hankkeen aloitustapahtuma pidettiin 7. - 8.5. Museokeskus Vapriikissa
Tampereella. Ensimmäisenä päivänä paikalla olivat piirien puheenjohtajat ja sihteerit sekä
hankkeen yhteyshenkilöt. Toisena päivänä mukaan liittyi paikallisyhdistysten edustajia.
Yhteensä tapahtumaan osallistui noin 90 senioriaktiivia. Tapahtuman työpajoissa ideoitiin
mm. erilaisia tapoja löytää ja saada eläköityneitä henkilöitä mukaan toimintaan.
Senioriliiton toimistolla Helsingissä työskentelevät hankkeen työntekijöinä
hankekoordinaattori Tiina Hailla, koulutuksen suunnittelija Timo Vuori ja tiedottaja Ritva
Castrén. Heidät tavoittaa sähköpostitse etunimi.sukunimi@senioriliitto.fi. Tiina työskentelee
kokopäiväisesti, Ritva maanantaista keskiviikkoon ja Timo osa-aikaisesti hankkeessa.
Hanketiimi tekee tiivistä yhteistyötä piirien nimeämien yhteyshenkilöiden kanssa. Toiminnan
käynnistymistä ja etenemistä voi seurata senioriliiton kaikissa viestintäkanavissa: Patinalehdessä, liiton verkkosivuilla, työryhmätilassa ja hankkeen somekanavissa Facebookissa ja
Twitterissä. Kiitos, jos laitat hankkeen sometilit seurantaan ja kannustat yhdistyksesi muitakin
henkilöitä tekemään niin!
Ensimmäisiä Rohkeasti seniori -tapahtumia järjestetään jo syksyllä 2019 pilottipiireissä, joita

ovat Helsinki, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Oulu.
Hanke tukee osallistumista messuille
Piirit ja paikallisyhdistykset voivat saada tukea ns. etsivään työhön ja esimerkiksi messuille
osallistumiskustannuksiin, sillä edellytyksellä, että Rohkeasti seniori -hanke näkyy
tapahtumassa – vaikkapa jaettavien hanke-esitteiden muodossa. Samassa yhteydessä voi
toki jakaa yhdistyksen ja/tai piirin omaa materiaalia ja tehdä jäsenhankintaa.
Otathan rohkeasti ja etukäteen yhteyttä hankekoordinaattori Tiina Haillaan,
tiina.hailla@senioriliitto.fi.
Hankkeen taustaa
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on myöntänyt liitollemme rahoituksen
Rohkeasti seniori -hankkeeseen, joka toteutetaan vuosina 2019–2021. Tarkoitus on
kannustaa eläkeikää lähestyviä ja hiljattain eläkkeelle siirtyneitä mukaan senioritoimintaan,
eläköitymiskursseille ja aktiiviseen osallisuuteen yhteiskunnassa. Kehittämishankkeessa
etsitään erityisesti niitä senioreita, jotka kokevat tai ovat kokeneet eläkkeelle siirtymisen
haasteena tai kriisinä.

Liittokokous vuonna 2020
Kun yhdistys suunnittelee ensi vuoden toimintaansa, on hyvä pitää mielessä, että liittokokous
pidetään alustavan suunnitelman mukaan 2. - 4.6.2020 Savonlinnassa. Senioriliiton hallitus
päättää kokouksen pitämisestä virallisesti joulukuussa 2019. Liittokokouksen yhteydessä
pidetään senioriliiton Golf -kilpailut.
Sääntöjen mukaan liittokokoukseen saa jokainen paikallisyhdistys lähettää edustajansa
kutakin alkavaa 200 jäsentä kohti ja piiri edustajansa kutakin alkavaa 2000 jäsentä kohti.
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Jäsenmäärä tarkistetaan 31.12.2019.

Yhdistyksen nimen muutos
Mikäli yhdistyksenne on aikeissa muuttaa nimeään, tulee siihen ennen asiakirjojen
lähettämistä PRH:hon pyytää senioriliiton hallituksen suostumus yhdistyksen sääntöjen 13 §
mukaan. Vapaamuotoinen hakemus lähetetään järjestösihteeri Pia Nymanille,
pia.nyman@senioriliitto.fi.
Liiton hallituksen luvan saatuaan yhdistys tekee nimenmuutosilmoituksen PRH:hon liiton
toimistosta saamallaan tunnuksella tai liiton ohjeiden mukaan.

PRH antaa kaikille yhdistyksille Y-tunnuksen 1.7.2019 alkaen
PRH muokkaa omia järjestelmiään vuoden 2019 aikana. Yhdistysrekisteri uudistetaan
heinäkuussa 2019, jolloin saamme käyttöömme uudet palvelut. Samalla kaikki yhdistykset
saavat Y-tunnuksen.
PRH:n sähköisessä asiointipalvelussa on katko ke 12.6.2019 klo 19.00 alkaen. Jos teet
ilmoituksen sähköisesti, sen tulee olla allekirjoitettu, maksettu ja lähetetty ke 12.6. klo 19.00
mennessä. Jos teet ilmoituksen paperilla, sen pitää olla perillä PRH:ssa viimeistään ke 12.6.

Jäsenkorttiapplikaatio (mobiiliapplikaatio)
Jäsenkorttiapplikaation asennusohjeet löytyvät nyt senioriliiton sivuilta kohdasta www.senioriliitto.fi ->
Jäsenelle -> Jäsenkorttiapplikaatio
Työryhmätilasta löytyvät yhdistyksille tarkoitettu koulutusmateriaali kohdasta www.senioriliitto.fi ->
Työryhmätila -> Materiaalia yhdistyksille -> Jäsenkorttiapplikaatio

Linkkivinkkejä yhdistyksille digiasioissa
Ylen digitreenit - hyödyllistä materiaalia nettiajasta!
https://yle.fi/aihe/digitreenit
Puolustusministeriön Turvallisuuskomitean Kodin kyberopas – ohjeita digitaaliseen arkeen
https://turvallisuuskomitea.fi/kodin-kyberopas-ohjeita-digitaaliseen-arkeen/
Alta linkkiä klikkaamalla pääset Joen severit ry:n tuottamaan nettiaikaan liittyvään materiaaliin.
Materiaalin joukossa on käyttöoppaita muun muassa tietokoneen, Android -laitteiden tai iPadin
käyttöön. Klikkaa ja tutustu!
https://sites.google.com/site/joenseveriyhdistys/opitll
Helsingin yliopiston opiskelijan digitaidot -materiaali
https://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/1-tietokoneen-kayton-perusteet/
Älylaitteiden käyttöohjeita:
https://elisa.fi/asiakaspalvelu/aihe/matkapuhelinliittymat/laiteohjeet/ https://www.dna.fi/tukipuhelimet?page=/
https://www.dna.fi/tuki-puhelimet?page=/
Onko verkkosi näkyvillä? (ilmainen) http://iotscanner.bullguard.com/
F-Secure Online Scanner (ilmainen puhdistin tietokoneelle) https://www.fsecure.com/fi_FI/web/home_fi/online-scanner
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Mukavaa kesän aikaa kaikille yhdistystoimijoille!
Terveisin, Matti, Heli, Petri, Pia, Timo, Tiina ja Ritva

Senioriliiton toimiston yhteystiedot

Matti Niiranen

Heli Peuralinna

toiminnanjohtaja
matti.niiranen@senioriliitto.fi

toimistonhoitaja
050 564 2656
heli.peuralinna@senioriliitto.fi
(vapaalla 1.8.2019 – 31.7.2020)

Pia Nyman
järjestösihteeri
044 202 2222
pia.nyman@senioriliitto.fi

Petri Rytkönen
viestinnän asiantuntija
050 541 0852
petri.rytkonen@senioriliitto.fi

Timo Vuori
edunvalvonnan ja
koulutuksen suunnittelija
Rohkeasti seniori -hanke
050 472 0084
timo.vuori@senioriliitto.fi

Tiina Hailla
hankekoordinaattori
Rohkeasti seniori -hanke
040 771 7264
tiina.hailla@senioriliitto.fi

Ritva Castrén
tiedottaja
Rohkeasti seniori -hanke
040 750 1223
ritva.castren@senioriliitto.fi
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KESÄN JA SYKSYN 2019 AIKATAULUJA
Kesäkuu
Muistikerho- ja DIGI -kerhonohjaajien koulutus 4.-5.6.
Seniori Patina Golf -mestaruuskilpailut Sea Golf Rönnäs, Loviisa 13.6.
Liiton toimisto sulkeutuu kesätauolle 21.6.
Heinäkuu
Senioriliitto esillä Suomi Areenalla 17.7.
Senioriliiton teltta Suomi-Areenalla 15.-19.7.
Liiton toimisto aukeaa 21.7.
Elokuu
Patina-aineiston DL 16.8.
Senioreiden keilamestaruuskilpailut Salossa 23.-25.8.
Piirien puheenjohtajien ja sihteereiden neuvottelupäivä 29.8.
Syyskuu
Patina 4/19 ilmestyy 4.9.
Työvaliokunta 5.9.
Kilta- ja nettisivukoulutukset Pohjanmaalla 10.-11.9.
Hallituksen kokous 19.9.
Lokakuu
Senioriliiton edunvalvonnan päivä 1.10.
Patina 5/19 aineisto DL 5.10.
Valtuuston kokous 17.10.
Patina ilmestyy 23.10.
Marraskuu
EETUn eläkeläisparlamentti 14.11.
Työvaliokunta 28.11.
Patina 6/19 aineisto DL 22.11.
Joulukuu
Patina 6/19 ilmestyy 11.12.
Hallitus 12.12.
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Rohkeasti seniori -hankkeen yhteyshenkilöt/varayhteyshenkilöt piireittäin
Piiri

Henkilö

Etelä-Karjalan piiri

Nyky Vanhanen
yhteyshlö

Etelä-Savon kansallinen
senioripiiri

Erkki Valjakka
yhteyshlö

Etelä-Savon kansallinen
senioripiiri

Risto Hämäläinen
varayhteyshlö

Helsingin piiri

Ritva Hiironen
yhteyshlö
Marja-Leena Hassinen
varayhteyshlö
Pirjo Harjula
varayhteyshlö

Hämeen piiri

Katriina Haapakangas
yhteyshlö

Keski-Suomen kansallinen
senioripiiri

Arja-Leena Peiponen
yhteyshlö
Sirpa Teräväinen
varayhteyshlö

Kymenlaakson kansallinen Kari Rämä
yhteyshlö
senioripiiri
Lapin kansallinen
senioripiiri

Juhani Juvonen
yhteyshlö
Jorma Winter
varayhteyshlö

Oulun Kansallinen
senioripiiri

Juhani Nevala
yhteyshlö
Pekka Keränen
varayhteyshlö

Pirkanmaan senioripiiri

Pekka Ketonen
yhteyshlö
Leila Frick
varayhteyshlö

Pohjanmaan piiri

Margit Sasi
yhteyshlö
Anna-Liisa Granqvist
varayhteyshlö

Pohjois-Karjalan
kansallinen senioripiiri

Reima Karetie
yhteyshlö
Riitta Flinkman
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varayhteyshlö

Pohjois-Savon kansallinen
senioripiiri

Lea Sarkeala
yhteyshlö
Terttu Myöhänen
varavastuuhenkilö

Satakunnan senioripiiri

Pertti Harju
yhteyshlö
Marja-Riitta Kurittu
varayhteyshlö

Uusimaa

Päiviö Salo
yhteyshlö
Pentti Rantalainen
varayhteyshlö

Varsinais-Suomi

Soili Raitanen
yhteyshlö
Aila Seikola
varayhteyshlö
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