YHDISTYSKIRJE 1/2019
Jakelu: Senioriyhdistysten ja senioripiirien
puheenjohtajat, vpj:t ja sihteerit, kilta- ja nettivastaavat sekä yhdistysten sähköpostit
Lähde: Kansallisen senioriliiton ylläpitämä jäsenrekisteri

Arvoisat puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, sihteerit sekä hallitusten jäsenet!
Mukavaa alkanutta vuotta. Tässä kirjeessä kerrotaan kevään koulutuksista ja
tapahtumista, senioriliiton EETU vuodesta, Rohkeasti seniori -hankkeesta ja
annetaan paljon ohjeita järjestelmien käyttöön.
EETU:n puheenjohtajuus ja edunvalvonta
Kansallinen senioriliitto on Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n puheenjohtajajärjestönä
vuonna 2019 ja senioriliiton puheenjohtaja Anneli Taina on EETU:n puheenjohtaja. EETU:n
sihteerinä ja työvaliokunnan puheenjohtajana toimii senioriliiton toiminnanjohtaja Matti
Niiranen.
EETU saa vuosittain virallisia lausuntopyyntöjä koskien lakiesityksiä. Viimeksi tammikuun 23.
päivänä EETU antoi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon koskien
valmisteilla olevaa asiakasmaksulakia (310/2018). Liiton puheenjohtaja Taina otti
julkilausumassaan tammikuun viimeisenä päivänä kantaa ikäihmisten hoivapalveluihin.
Lausunnoista ja kannanotoista voit lukea enemmän Patinasta ja liiton nettisivuilta. Jos
yhdistyksellänne on halua ottaa kantaa, tai tarvetta kysyä jostakin ajankohtaisesta asiasta,
ota yhteys senioriliiton toimistoon toiminnanjohtaja Matti Niiraseen tai edunvalvonnan
suunnittelijaan Timo Vuoreen, timo.vuori@senioriliitto.fi.
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Rohkeasti seniori -hankkeen aloitustapahtuma ja senioriliiton
yhdistyspäivät pidetään 7.-8.5. Tampereen Vapriikissa.
Ilmoittaudu senioriliiton kautta aikojen ensimmäisille yhdistyspäiville. Päivien teemana on
laajasti Rohkeasti seniori -hanke ja sen mukanaan tuomat mahdollisuudet. Päivien rakenne
on rakennettu niin, että 7.5. on tarkoitettu erityisesti piirien toimijoille; puheenjohtajille,
sihteereille ja hankevastaaville. Alustava ohjelma on kirjeen liitteenä.
Torstaina 8.5. laajennamme joukkoa ja myös paikallisyhdistysten edustajat ovat tervetulleita!
8.5. päivässä käydään läpi Rohkeasti seniori -hanketta yhdistyksen näkökulmasta, piirien
toimintaa eri puolilla Suomea, jäsenhankintaa, Kilta -rekisterin käyttöä ja viestintää.
Senioriliitto kustantaa monipuolisen ohjelman ja ruokailut kaikille osallistujille. Piirien
hankevastaavien, puheenjohtajien ja sihteereiden matkakulut korvaamme edullisimman
julkisen eläkeläislipun hintaan kuitteja vastaan (kuitittomia matkalaskuja emme voi korvata)
samoin kuin majoituskulut senioriliiton varaamassa majoituksessa kahden hengen
huoneissa. Ilmoittaudu päiville senioriliiton nettisivujen etusivulta.
Rohkeasti seniori -hanke
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on myöntänyt Kansallinen senioriliitto
ry:lle kolmivuotisen rahoituksen Rohkeasti seniori -hanketta varten. Kyseessä on liittomme
kannalta erittäin merkittävä edistysaskel, joka mahdollistaa meille aiempaa huomattavasti
laajemman senioritoiminnan kehittämisen kaikkialla Suomessa.
Rohkeasti seniori -hanke kannustaa eläkeikää lähestyviä ja hiljattain eläkkeelle siirtyneitä
mukaan senioritoimintaan, eläköitymiskursseille ja aktiiviseen osallisuuteen yhteiskunnassa.
Rohkeasti seniori -hankkeella etsitään erityisesti niitä senioreita, jotka kokevat tai ovat
kokeneet eläkkeelle siirtymisen haasteena tai kriisinä.
Hankkeen perustehtävä on kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen ja senioritoimintaan.
Hanke tuottaa mm. matalan kynnyksen tapahtumia, rohkeasti eläkkeelle ja rohkeasti seniori kursseja, lehtiartikkeleita ja vertaistoimintaa. Etsivä työ tehdään senioriyhdistystemme
vapaaehtoisten toimesta. Matalan kynnyksen tapahtumia voidaan hyödyntää myös
senioriliiton uusien jäsenten ”rekrytointitilaisuuksina”, jotka madaltavat kynnystä
aktiivisempaan senioritoimintaan. Mahdollisesti Kiltaa voidaan tällöin hyödyntää kutsujen
toimittamisessa. Hankkeen tarkempi suunnittelu on parhaillaan käynnissä.
Senioripiirejä on pyydetty ilmoittamaan piirikohtaiset Rohkeasti seniori -vastuuhenkilöt
maaliskuuhun mennessä. Rohkeasti seniori -hankkeen käynnistämistilaisuus on
Tampereella 7.–8.5.2019. Ensimmäiset kurssit järjestetään ensi syksynä.
Senioriliiton rohkeasti seniori -hanke tukee osallistumista messuille
Piirit ja paikallisyhdistykset voivat saada tukea etsivään työhön ja osallistumiseen messuille
vuonna 2019 Rohkeasti seniori -hankkeelta edellyttäen, että yhdistys jakaa messuilla
Rohkeasti seniori -materiaalia. Samassa yhteydessä voi toki jakaa yhdistysten omaa
materiaalia ja tehdä jäsenhankintaa.
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Tukena voi olla esimerkiksi messujen osallistumismaksun maksaminen. Ota asiassa yhteyttä
järjestösihteeri Pia Nymaniin, pia.nyman@senioriliitto.fi.

Senioriliitto tarjoaa koulutusta keväällä 2019
Piirien muistikerhovastaavien ja -ohjaajien tapaaminen 29.3.
Piirien muistikerhovastaavien tapaaminen pidetään perjantaina 29.3. klo 9.30 alkaen
SOSTEn koulutustilassa, Yliopistonkatu 5, 6.kerros. Koulutus on suunnattu piirien
muistikerhovastaaville ja ohjaajille.
Tilaisuus on maksuton osallistujille, senioriliitto tarjoaa koulutuksen ja ruokailut päivän
aikana. Senioriliitto korvaa piirivastaavien matkakulut julkisen eläkeläislipun mukaisesti
kuitteja vastaan. Ilmoittaudu tapahtumaan senioriliiton nettisivulta Tapahtumat. Kouluttajana
toimii järjestösihteeri Pia Nyman.
Sauvakävelyn ohjaajien koulutusta tarjolla 5.4.
Senioriliiton sauvakävelyn ohjaajien koulutuspäivä pidetään 5.4.2019 klo 9.30 – 16.00
Helsingissä hotelli Arthurin koulutustilassa, Vuorikatu 19. Koulutus on suunnattu kaikille
kiinnostuneille, jotka ovat halukkaita vetämään sauvakävelyä omassa yhdistyksessään.
Tilaisuus on maksuton osallistujille, senioriliitto tarjoaa koulutuksen ja ruokailut päivän
aikana. Matkakuluja emme korvaa. Kouluttajana toimii Nordic Walking -kouluttaja Tiina
Arrankoski. Ilmoittaudu koulutukseen liiton nettisivuilta.
Yhdistysten mobiili- ja tietoturvakoulutuskiertue 26.3. – 28.5.
Koulutus sisältää tutustumisen liiton jäsenkorttiapplikaatioon sekä sen esittelymateriaaliin.
Tietoturvaosiot keskittyvät tietoturvaan yhdistystoiminnassa ja arjen tietoturvavinkkeihin.
Koulutus on tarkoitettu yhdistyksen vastaaville, jotka voivat kouluttaa edelleen yhdistyksensä
hallitusta sekä jäsenistöä. Koulutus on maksuton ja siihen sisältyy lounas. Matkoja ei
makseta. Kouluttajana toimii viestinnän asiantuntija Petri Rytkönen. Koulutus alkaa klo 10.00
ja päättyy 15.30, paikkakuntakohtaisia eroja saattaa olla. Ilmoittaudu koulutukseen omalla
alueellasi senioriliiton nettisivulta.

PIIRI
Helsinki ja Uusimaa
Varsinais-Suomi
Pohjanmaa
Keski-Suomi ja Etelä-Savo
Pirkanmaa
Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala
Kymi ja Etelä-Karjala
Lappi ja Oulu
Satakunta
Häme
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Paikkakunta:
Helsinki
Turku
Seinäjoki
Mikkeli
Tampere
Kuopio/Joensuu
Lappeenranta
Kemi/Lappeenranta
Pori
Hämeenlinna

pvm
26.3.
28.3.
4.4.
9.4.
16.4.
18.4.
23.4.
16.5.
27.5.
28.5.
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Piirien koulutus- ja Kansiovastaavien tapaaminen 15.5.
Piirien koulutus- ja Kansiovastaavien tapaaminen pidetään 15.5. Helsingissä SOSTEn
koulutustilassa, Yliopistonkatu 5, 6.kerros. Päivän aikana käydään läpi piireissä ja liitossa
järjestettävää koulutusta tänä ja ensi vuonna, sovitaan yhteisistä pelisäännöistä ja
tutustutaan Kiltaan ja sen tapahtumanhallintaan.
Tilaisuus on maksuton osallistujille, senioriliitto tarjoaa koulutuksen ja ruokailut päivän
aikana. Senioriliitto korvaa piirivastaavien matkakulut julkisen eläkeläislipun mukaisesti
kuitteja vastaan.
Päivä alkaa klo 9.30 ja päättyy klo 15.30. Kouluttajana toimii järjestösihteeri Pia Nyman.
Ilmoittaudu koulutukseen senioriliiton nettisivulta Tapahtumat.

Senioriliiton seniorikävelystä kuvia liiton toimistoon
Kun yhdistyksenne järjestää seniorikävelyn 6.5. tienoilla, muistakaa ottaa osallistujamäärä
muistiin, jotta saatte sen tilastoitua vuoden vaihteen tilastoihin. Pyydämme lähettämään hyviä
ottamianne kuvia liiton toimistoon. Otsikoi viesti seuraavasti: Seniorikävelykuvia. Liitä kuvaan
valiokuvattujen ja valokuvaajan nimet arkistointia varten. Yhteyshenkilönä toimii Petri
Rytkönen, petri.rytkonen@senioriliitto.fi. Ota kuvat oikealla kameralla, ei kännykällä.
Senioriliitto laittaa kuvia FB:hen, laittakaa tekin!

Verottaja otti tulorekisterin käyttöön 1.1.2019
Tulorekisteristä on tullut kyselyjä senioriliiton toimistoon.
1.1.2019 jälkeen maksetut palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin. Tulorekisteri
koskee kaikenlaisia yhdistyksiä (mm. yleishyödyllinen tai rekisteröimätön yhdistys tai säätiö),
jotka maksavat palkkoja tai muita ansiotuloja. Tiedot tulee ilmoittaa tulorekisteriin jokaisen
maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa. Myös verovapaat ja
veronalaiset kustannusten korvaukset, kuten kilometrikorvaukset, on ilmoitettava.
Tärkeää!
- Tulorekisteriin ilmoitettavilla tiedoilla ei ole euromääräistä alarajaa.
- Verovapaat kustannusten korvaukset (kuten km-korvaukset) on ilmoitettava, vaikka
rahapalkkaa ei maksettaisi.
- Sähköinen asiointi on perusedellytys.
- Tiedot on annettava viiden päivän kuluessa maksupäivästä.
- Jos maksat ja ilmoitat itse palkat – tutustu tulorekisteriin!
Tiedot voidaan ilmoittaa tulorekisteriin monella tavalla. Tulorekisterin sähköisessä
asiointipalvelussa ilmoitat tiedot joko lataamalla tiedot tiedostona tai syöttämällä tiedot
manuaalisesti verkkolomakkeella. Tällöin palveluun tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen
vahvoilla tunnistusvälineillä, kuten pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
Tulorekisteriin ei voi ilmoittaa tietoja Ilmoitin.fi- tai Lomake.fi-palvelusta.
Maksettujen päivärahojen ja km. korvausten ilmoittaminen on aina maksajan vastuulla. Eli
jos paikallisyhdistys maksaa km. korvaukset ja päivärahat, niin yhdistyksen tulee ilmoittaa
siitä 5 päivän sisällä maksupäivästä.
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Tässä linkki verottajan sivulle, joka kertoo tulorekisteristä yhdistyksille ja säätiöille:
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoatulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/yhdistykset-jas%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6t/
Jos paikallisyhdistys on maksanut kilometrikorvauksia, kannattaa miettiä, voisiko tästä
käytännöstä luopua, jotta kirjautumiselta tulorekisteriin voi välttyä. Piirit voivat siirtyä
maksamaan kilometrikorvaukset kaksi kertaa vuodessa, niin taloudenhoitajalta säästyy jonkin
verran työtä.

Tunnusten käyttöön ohjeet
Yhdistyksen käytössä ovat seuraavat tunnukset:
•
•
•

Yhdistyksen omaan sähköpostiin (yhteinen tunnus hallitukselle)
Yhdistyksen nettisivuille (yhteinen, vähintään kaksi käyttäjää)
Liiton työryhmäsivuille (yhteinen, hallituksen jäsenille)

Jäsenrekisteri KILTAAn käyttäjillä on omat henkilökohtaiset tunnukset. Tunnukset aukeavat,
kun Kiltaan merkityt tehtävät ovat voimassa. Tunnusten hallintaan on liitteenä YLEINEN niminen ohje, jota voitte jakaa yhdistystenne toimitsijoille.

KILTA -jäsenrekisterin käyttöön saa apua
Yhdistyksen jäsenrekisterivastaava käy merkkaamassa luottamustehtävät Kiltaan, jonka
perusteella tunnus muodostuu KILTAAn automaattisesti, jos olet yhdistyksen tai piirin
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, jäsenrekisterivastaava tai varavastaava,
taloudenhoitaja, varath, tiedottaja, matkavastaava tai tapahtumavastaava/ kerhovastaava.
Käyttäjätunnuksena on sähköpostisi, jonka olet ilmoittanut jäsenrekisteriin.
Kun kirjaudut Kiltaan, pääsivun vasemmassa reunassa on valikko, jonka alareunasta löydät
kysymysmerkin. Painamalla kysymysmerkkiä löydät kaikki käytettävissä olevat kuvalliset
Kiltan käyttöohjeet. Uloskirjautuessa suljet Kiltan oikeassa yläkulmassa oman nimesi alla
olevasta kirjautumiskohdasta.
Tarvittaessa voit kysyä apua Kiltan käyttöön oman piirisi jäsenrekisterivastaavalta. Hän
auttaa käyttöönotossa ja myös kouluttaa käyttäjiä. Yhteystiedot löytyvät piirin nettisivulta.
Liiton toimisto auttaa käyttäjiä erityiskysymyksissä ja kouluttaa piirien ja yhdistysten
vastaavia.
Huomaa, että useimmat piirit kouluttavat Kiltan käyttöön. Piirit pitävät kaikkiaan 14
koulutustilaisuutta eri puolilla Suomea yhteistyössä liiton toimiston kanssa.
Jäsenviestintä ja laskutus KILTAn kautta on mahdollista jokaisessa yhdistyksessä
Tarkoituksena on, että kaikki jäsenviestintä yhdistyksissä, piireissä ja liitossa tapahtuu
KILTAn kautta. KILTAsta ja työryhmätilasta löytyy KILTA -alkuinen ohje sähköpostien
lähettämisessä huomioon otettavista asioista. Tarkempi ohje sähköpostien lähettämisestä
löytyy KILTAsta.
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Liitto ehdottaa viitemaksujen automaattisen lukumahdollisuuden ja kohdistuksen
käyttöönottoa Kiltan kautta tekemällä erillisen sopimuksen pankin kanssa KTL-viitesiirtojen
noudosta. Suosittelemme pankkiyhteyden avaamista kaikille yli 50 hengen yhdistyksille,
koska ominaisuus helpottaa taloudenhoitajan työtä olennaisesti maksujen seurannassa.
Tapahtumien (laajasti ajatellen matkat, retket, kerhot, kuukausitapahtumat jne…) hallinta on
valmiina otettavaksi yhdistyksen käyttöön Kiltan kautta. Kiltaan syötetään tapahtuman tiedot
ja jäsen pääsee itse ilmoittautumaan tapahtumaan oman yhdistyksen nettisivulta tai
mobiilista, kunhan yhdistyksen uudet nettisivut ovat käytössä.
Liitto otti omissa tapahtumissaan KILTAn käyttöön vuoden 2019 alusta, jonka jälkeen liiton
tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoittaudutaan liiton nettisivuilta.

Nettivastaaville ohjeita ja oppaita työskentelyyn, oppaat myös myynnissä
Nettisivuvastaaville lähetetään erillisviestillä neljä ohjetta nettisivujen laatimiseen ja
käyttöönottoon liittyen. Ohjeet alkavat kaikki NETTI -sanalla. Ohjeet ovat myös
työryhmätilassa.
Piirien nettivastaavat saavat käyttöönsä Seniorin tietokoneoppaan ja Seniorin älypuhelin
oppaan senioriliiton kustantamana. Kirjat lähtevät postiin viikolla 11. Ajatuksena on, että
oppaat ovat piirin alueella nettivastaavien ja yhdistysten käytössä aktiivisesti.
Oppaita on lisäksi myynnissä seniorin verkkokaupassa, molemmat hintaan 36,50 euroa/ kpl.

Toivotamme jokaiselle Oikein Mukavaa Alkanutta Vuotta! Seuraava
yhdistyskirje tulee huhti -toukokuussa.
Terveisin Matti, Heli, Pia, Petri ja Timo

Matti Niiranen

Heli Peuralinna

toiminnanjohtaja
matti.niiranen@senioriliitto.fi

toimistonhoitaja
050 564 2656
heli.peuralinna@senioriliitto.fi

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

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

Timo Vuori
edunvalvonnan suunnittelija
050 472 0084
timo.vuori@senioriliitto.fi
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Kevään ja kesän 2019 aikataulut (huom. muutoksia!)
Tammikuu
15.1.
29.1.

Yhdistysten uusien puheenjohtajien koulutus
Yhdistysten ja piirien uusien nettivastaavien koulutus

Helmikuu
13.2.
13.2.
26.2.

Patina ilmestyy
Yhdistysten uusien sihteereiden koulutus
Piirien jäsenrekisterivastaavien koulutus

Maaliskuu
13.-14.3. Liittohallituksen kokous ja strategiaseminaari
26.3. - 28.5. Mobiili- ja tietoturvakoulutuskiertue (maalis-toukokuussa)
29.3.
Piirien muistikerhovastaavien ja ohjaajien tapaaminen, Helsinki
Huhtikuu
1.4.
3.4.
5.4.
25.4.

Rohkeasti seniori -hankkeen koordinaattori ja tiedottaja aloittavat
Patina ilmestyy
Sauvakävelyn ohjaajien päivä, Helsinki
Valtuuston kokous

Toukokuu
6.5.
7.5.-8.5.
15.5.
15.5.
28.5.

Toukokuun senioriliiton seniorikävely, teemana sauvakävely
Senioriliiton yhdistyspäivät, Tampere
Patina ilmestyy
Piirien koulutusvastaavien tapaaminen, Helsinki
Liittohallituksen kokous

Kesäkuu
Uusien kerhonohjaajien (muisti-, digi) koulutuspäivät
Vuosi liittokokoukseen
Heinäkuu
Senioriliitto Porin Suomi-Areenalla
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