YHDISTYSKIRJE 4/2019
Jakelu: Senioriyhdistysten ja senioripiirien
puheenjohtajat, vpj:t ja sihteerit sekä yhdistysten sähköpostit
Lähde: Kansallisen senioriliiton ylläpitämä jäsenrekisteri

Arvoisat puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, sihteerit sekä hallitusten jäsenet!
Mukavaa loppukesän jatkoa! Nyt innokkaasti uusia jäseniä hankkimaan! Tässä
kirjeessä kerrotaan senioriliiton syksyn tapahtumista, jäsenhankinta
kampanjasta, suunnitelmista tulevalle vuodelle sekä muutoksista liiton
toimistossa mm.
Muutoksia liiton toimistossa
Johanna Ahti aloitti 1.8.2019 alkaen toimistonhoitajan opintovapaan sijaisena. Johannan
yhteystiedot ovat johanna.ahti@senioriliitto.fi ja hänet tavoittaa liiton
päivystyspuhelinnumerosta 050 564 2656. Johanna on esitelty tarkemmin edellisessä
kirjeessä.
Rohkeasti seniori -hankkeen tiedottaja ja yhteyshenkilö Ritva Castren ei enää ole liiton
palveluksessa. Tiedotamme uudesta yhteyshenkilöstä heti, kun hankkeen tiedottajarekrytointi
on saatu päätökseen.

Jäsenhankintakilpailu jäsenille alkaa 1.9. ja loppuu 31.12.2019
Jotta jäsenet innostuisivat hankkimaan uusia jäseniä yhdistyksiin, liiton hallitus päätti, että
syksyllä avataan jäsenhankintakilpailu yhdistysten jäsenille. Kilpailu alkaa 1.9. ja loppuu
31.12.2019. Kilpailu julistetaan jäsenistölle syksyn ensimmäisessä Patinassa seuraavasti:
-

Kolme eniten uusia jäseniä hankkinutta jäsentä, jotka ovat osallistuneet kilpailuun,
palkitaan seuraavasti: 1.palkinto 500 euroa, 2.palkinto 300 euroa, 3.palkinto 200
euroa.
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-

Palkinto on saajalleen veronalaista tuloa, joka saajan tulee ilmoittaa
veroilmoituksessaan.
Tarkemmat ohjeet kerrotaan syyskuun alussa ilmestyvässä Patinassa ja sen liitteissä.

Jäsenhankintakampanja ja kilpailu yhdistyksille on julistettu 1.6.2019
alkaen jatkuen vuoden 2020 loppuun
Tällä hetkellä jäseniä on noin 25560. Kansallisen senioriliiton kolmivuotissuunnitelman
mukaan liiton tavoitteena on noin +500 jäsenen vuosikasvu. Tukeakseen tavoitteen
saavuttamista senioriliiton hallitus päätti kokouksessaan 28.5. julistaa jäsenhankintakilpailun
paikallisyhdistyksille 1.6.2019 – 31.12.2020 väliselle ajalle.
Kilpailu toteutetaan kolmessa sarjassa ja palkintoina on rahapalkintoja. Kilpailu koskee
kaikkia paikallisyhdistyksiä.
Jäsenhankintakampanja tukee pienten yhdistysten jäsenhankintaa
Hallitus päätti myös erityisesti tukea pienimpiä yhdistyksiä jäsenhankinnassa, jotta nämäkin
pääsisivät uudistumisen alkuun ja vahvistuisivat. Tuki kohdistetaan yhdistyksiin, joiden
jäsenmäärä on 100 jäsentä tai alle. Saadaksesi tukea, sinun on oltava etukäteen yhteydessä
järjestösihteeri Pia Nymaniin, pia.nyman@senioriliitto.fi .
Piirit kilpailevat uusien yhdistysten perustamisessa
Kansallisella senioriliitolla on tällä hetkellä 161 toimivaa paikallisyhdistystä. Toimintaa ei ole
läheskään jokaisella paikkakunnalla ja joillakin paikkakunnilla toimintaa voisi olla nykyistä
huomattavasti enemmän. Jotta senioriliiton hyvästä toiminnasta pääsisi nauttimaan yhä
useampi, uuden yhdistyksen perustaminen on hyvä vaihtoehto.
Edistääkseen uusien yhdistysten perustamista, liiton hallitus julisti piireille kilpailun uusien
yhdistysten määrän lisäämiseksi piirin alueella.
Tarkemmat tiedot yhdistysten jäsenhankintakilpailusta on yhdistyskirjeessä 3/ 2019, joka
löytyy myös liiton työryhmätilasta. Lisätietoja antaa myös tarvittaessa järjestösihteeri Pia
Nyman, pia.nyman@senioriliitto.fi.

Syksyllä 2019 koulutuksia ja tapahtumia on tarjolla seuraavasti
1. 27.8. Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan yhdistysten koulutuspäivä Kuopiossa.
Aiheena yhdistystoiminta, Kilta-jäsenrekisteri ja nettisivujen ylläpito. Päivän tarkempi
ohjelma on julkaistu nettisivuilla. Ilmoittautuminen liiton nettisivujen tai
mobiilisovelluksen kautta.
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2. 29.8. Piirien puheenjohtajien ja sihteereiden neuvottelupäivä Helsingissä. Päivän
tarkempi ohjelma lähetetään osallistujille erikseen. Ilmoittautuminen liiton nettisivujen
tai mobiilisovelluksen kautta.
3. 10.-11.9. Pohjanmaan yhdistysten koulutuspäivät Seinäjoella. Aiheena
yhdistystoiminta, Kilta -jäsenrekisteri, nettisivut, Some. Päivien tarkempi ohjelma on
julkaistu liiton nettisivuilla. Ilmoittautuminen liiton nettisivujen tai mobiilisovelluksen
kautta.
4. 25.9. Matkavastaavien risteily Viking Linella. Päivän tarkempi ohjelma on lähetetty
suoraan matkavastaaville. Ilmoittautuminen ohjeistuksen mukaisesti.
5. 1.10. Edunvalvonnan päivä Helsingissä. Aiheena edunvalvonnan ajankohtaiset
asiat, vanhusneuvostojen toiminta ja Sote -asiat. Päivän tarkempi ohjelma julkaistaan
myöhemmin. Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin, tapahtuu liiton nettisivujen tai
mobiilisovelluksen kautta.
6. 22.-23.10. Uusien muisti- ja digikerhonohjaajien koulutuspäivät Helsingissä.
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat aloittamassa uusina muisti- tai digikerhon
ohjaajina tai jotka aloittavat aivan uusia kerhoja. Ohjelma ja ilmoittautuminen
avautuvat myöhemmin.
7. 6.11. Viestinnän koulutuspäivä Helsingissä. Ohjelma ja ilmoittautuminen avautuvat
myöhemmin.
8. 8.11. KILTA -koulutus aloittavien yhdistysten taloudenhoitajille Helsingissä.
Koulutus on suunnattu erityisesti niille yhdistyksille, jotka eivät vielä ole tehneet
jäsenlaskutusta Kiltalla. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen avautuvat myöhemmin.
Lisätietoja antaa järjestösihteeri Pia Nyman, pia.nyman@senioriliitto.fi tarvittaessa. Seuraa
liiton nettisivuja ja mobiilisovellustasi.

Huijauslaskuja liikkeellä – taloudenhoitajat valppaana
Viime aikoina on myös senioriyhdistyksissä ollut liikkeellä erilaisia huijauslaskuja. Näistähän
varoitimme jo erikseen kesäkuussa, mutta koska rosvot ovat tulleet röyhkeämmiksi, on
paikallaan antaa asiasta toimintaohje.
Kun taloudenhoitajana saat sähköpostiisi laskun, varmista aina puhelimitse piirisi/
yhdistyksesi puheenjohtajalta, onko lasku aiheellinen. Jos lasku on tullut senioriliitolta,
varmista asia puhelimitse liiton toimistosta. Älä siis varmista asiaa vastaamalla viestiin
sähköpostitse tai soittamalla viestissä olleeseen puhelinnumeroon! Älä missään tapauksessa
klikkaa auki mitään viestin linkkejä tai liitteitä ennen kuin olet lähettäjästä!.

Kansallinen senioriliitto ry
Kansakoulukatu 5 A 6
00100 Helsinki

050 564 2656

www.senioriliitto.fi
toimisto@senioriliitto.fi

Lisäksi asianomistajan on syytä tehdä myös rikosilmoitus. Poliisin suositus on, että se
tehdään sähköisesti. Liitteenä on poliisitarkastaja Jyrki Ahon ohjeistus.

Patinan syksyn julkaisu- ja aineiston aikataulut
Patina 5/2019 ilmestyy 23.10, aineisto jätetään 4.10. mennessä.
Patina 6/2019 ilmestyy 11.12., aineisto jätetään 22.11. mennessä.

PRH:n uudistusaikataulu hidastuu
Patentti- ja yhdistysrekisterin ylläpitämä Yhdistysrekisteri uudistuu täysin 16.9.2019 alkaen.
Vanhat asiointipalvelut poistuvat käytöstä 28.8.2019 klo 19.00 ja uudet palvelut avataan
käyttöön vaiheittain syyskuun puolivälistä alkaen. Myös nykyinen Liittokaista poistuu
valitettavasti toistaiseksi käytöstä 28.8.2019. Lisäksi liittojen käytössä ollut Liittokaistan
tietopalveluosio poistuu. Yhdistysten tietoihin voi kuitenkin tutustua uudessa yhdistysten
tietopalvelussa, joka avataan syyskuussa.
Liittokaistapalvelut tulevat myöhemmin käyttöön uudistetussa muodossa, mutta eivät vielä
vuoden 2019 aikana.
Ennakkotarkastukseen perustuvat sääntömuutokset syyskuusta lähtien vain paperilla
Yhdistysrekisterin uudistushanke on mittava, joten yhdistyspalveluihin ei saada kaikkia
nykyisiä tai uusia toiminnallisuuksia heti. Ilmoitusten tekeminen onnistuu muutoin sähköisesti,
mutta ennakkotarkastettuja sääntöjä ei toistaiseksi voi hyödyntää uudessa palvelussa.
Lisäksi purkautumisilmoitusta ei voi lähettää sähköisesti, eikä korjauskehotuksiin vastata
sähköisessä palvelussa.
Syyskuusta 2019 alkaen liiton ja sen jäsenyhdistysten ennakkotarkastukseen perustuvat
sääntömuutokset tulee siis toistaiseksi tehdä paperilla (esimerkiksi
nimenmuutosilmoitukset). Koska ennakkotarkastukseen perustuvan sääntömuutoksen
tekeminen tulee sähköisesti mahdolliseksi vasta myöhemmin, veloitetaan niistä paperilla
tehtyinä vain sähköisen ilmoituksen käsittelymaksu.
Jäsenyhdistysten ei kannata ilmoittaa ennakkotarkastettuja sääntömuutoksia uudessa
palvelussa käyttämällä ennakkotarkastamattomille sääntömuutoksille tarkoitettua
muutosilmoitusta. Tällöin käsittelymaksu yhdistykselle olisi huomattavasti suurempi.
Yhdistysrekisterin palvelujen kehittäminen jatkuu, ja puuttuvia toiminnallisuuksia lisätään
niihin vähitellen.

Muutamia muistutuksia KILTAn käyttämisestä
Kesälaitumilta paluun jälkeen on aika herätellä muistien sopukoista KILTA-jäsenrekisterin
toiminnot. KILTAAn liittyvät ohjeistukset on koottu ja ne on nähtävillä KILTASSA
kysymysmerkin alla. Tulemme päivittämään KILTA-ohjeistuksia viikon 33 aikana, päivitetyt
ohjeistukset ovat nähtävillä viimeistään maanantaina 19.8.
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Tarkennuksia ohjeistuksiin tulee erityisesti jäsenyyden päättymiseen liittyviin asioihin. Lisäksi
päivitämme yleisimmin kysytyt kysymykset KILTA osiota. Maksumuistutus- ohjeistus on
päivitetty heinäkuun lopussa.
Jos olet unohtanut salasanasi Kiltaan, pääset tekemään itse itsellesi uuden salasanan
kirjautumissivulta kohdasta: olen unohtanut salasanani.
Muistutamme myös uloskirjautumisen tärkeydestä jokaisen istunnon jälkeen. KILTAn
uloskirjautuminen tapahtuu sivun oikeasta yläkulmasta, oman nimen alta. Tällä varmistat
KILTAn jouhevan käyttökokemuksen, toki myös tietoturvallisuusasiat. Erityisesti asia
koskettaa henkilöitä, joilla on sekä yhdistyksen että piirin KILTA-tunnukset käytössä.
Uusia jäseniä lisätessä pyydämme ottamaan yhteyttä toimistolle tilanteissa, joissa jäsenyys
on kadonnut yhdistyksenne alta. Vinkiksi se, että kannattaa ottaa vanhanaikaisesti paperille
ylös jäsenen nimi, jotta pääsemme palauttamaan kadotetut jäsenyydet. Uutta jäsenyyttä ei
saa samalle henkilölle luoda ennen yhteydenottoa toimistolle. Yhteydenotot sähköpostitse
osoitteeseen toimisto@senioriliitto.fi.
Senioriliiton Mobiilisovellus on ollut keväästä asti otettavissa käyttöön ja ladattavissa Playkaupasta ja Appstoresta. Suosittelemme vaikkapa syksyn aikana pitämään
käyttöönottokoulutuksen/ koulutuksia yhdistyksen tapahtumissa!
Piirien jäsenrekisterivastaavia voi myös kysyä tarvittaessa kouluttamaan. Senioriliiton
toimistosta KILTA -asioissa neuvontaa antavat toimistonhoitaja Johanna Ahti,
johanna.ahti@senioriliitto.fi ja järjestösihteeri Pia Nyman, pia.nyman@senioriliitto.fi

Rohkeasti seniori -hankkeen terveisiä
Rohkeasti seniori -hankkeen matalan kynnyksen tapahtumia toteutetaan syksyn aikana
hankkeen pilottipiireissä, joita ovat Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Helsingin, Pirkanmaan ja
Oulun piirit. Samojen piirien alueilla toteutuvat Rohkeasti eläkkeelle -koulutukset lokamarraskuussa 2019.
Hankkeesta on kerrottu vuoden 1. ja 2. Patinassa. Syyskuussa julkaistavassa Patinassa on
hankkeen tiimoilta paljon lisää herkullista luettavaa ja mielenkiintoisia artikkeleita.
Tärkeää: Olemme luoneet hankkeelle oman sähköpostin, jotta viestit saavuttavat
kaikki tarvittavat työntekijät. Ole siis jatkossa yhteydessä hankkeeseen sähköpostitse
rose@senioriliitto.fi kun esimerkiksi lähetät hankkeelle materiaali- ym.pyyntöjä
messuja varten tai muuhun matalan kynnyksen tapahtumaan.

Senioriliiton yhdistysten ja piirien nettisivu-uudistus
Uudistus on edennyt erinomaisesti eri puolilla Suomea. Valtaosa yhdistyksistä ja piireistä
(135 kpl) on siirtynyt uuden nettisivupohjan käyttöön! Kiitokset kaikille nettisivuvastaaville!
Viestin liitteenä on listaus yhdistyksistä, jotka ovat jo päivittäneet sivustonsa uuteen!
Senioriliitto jatkaa syksyn aikana pienten yhdistysten tukemista nettisivujen siirrossa.
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Vanhustyön keskusliiton terveisiä
Valtakunnallista vastustenpäivää ja -viikkoa vietetään tänä vuonna 6.-13.10. teemalla
Varaudu vanhuuteen. Viikon suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Toimintaa vuodelle 2020
Ensi vuoden toiminnansuunnittelu alkaa yhdistyksissä. Tässä muutama päivämäärä ja ajatus
huomioon otettavaksi:
Toukokuun alussa toteutettavalla Kansallisen senioriliiton Seniorikävelyllä teemana on ensi
vuonna ”Ota ystävä mukaan”. Tänä vuonna yhdistysten järjestämillä kävelyillä oli mukana
melkein kolmetuhatta kävelijää.
Toivomme, että ensi vuonna on mukana vähintään yhtä monta tai mielellään vähän
enemmänkin. Kävelylle voi esimerkiksi pyytää omia tuttavia ja ystäviä, mahdollisia uusia
jäseniä tai vanhusten palvelukodin asukkaita.
Liittokokous 2020 järjestetään 3.-4.6.2020 Savonlinnassa ja sitä ennen Seniori Patina Golf
-tapahtuma Kerimäellä 2.6.2020. Ilmoittautumiset tapahtumiin aukeavat vuoden vaihteen
jälkeen.
Senioriliiton Keilailutapahtuma järjestetään elokuussa 2020 Rovaniemellä.
Aurinkoista loppukesää toivottaen,
Senioriliiton toimiston väki

Matti, Johanna, Petri, Pia, Timo ja Tiina
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Liite
POLIISIN OHJE IDENTITEETTI- JA MUIHIN HUIJAUKSIIN

Kyse on ns. BEC tai paremminkin tässä tapauksessa ns. CEO eli toimitusjohtajapetoksista, joita viime
aikoina on esiintynyt aika tavalla myös Suomessa. Kyse on ns. kansainvälisestä järjestäytyneestä
rikollisuudesta ja huijaukset voivat kohdistua suuriin yrityksiin tai sitten vaikka rekisteröityihin
yhdistyksiin. Tekotapoja on paljon ja osa niistä on ns. Office 365 mallisia eli perustuvat tietomurtoihin.
Valtaosassa taustatiedot ovat saatu ihan avoimista lähteistä eli mitä mm. netistä löytyy.
Näissä asianomistajina ovat taho, johon petos kohdistuu sekä myös luonnollinen henkilö, jonka nimeä
on käytetty (identiteettivarkaus, joka on asianomistajarikos eli poliisi tutkii, jos ao. henkilöllä tai vaikka
oikeushenkilöllä on rangaistusvaatimus).
Tuo sähköinen rikosilmoitus oli hyvä tapa toimia. Näissä ennen kaikkea tärkeää on varoittaa
organisaatiota näistä huijauksista sekä sopia tavasta varmistaa viestien aitous, joka liittyvät tiedon
antamiseen, rahasiirtoihin, maksuihin jne. Yhteyttä ei siis saa ottaa ko. vietin lähettäjään vastaamalla
viestiin. On oltava muuta yhteydenottotapa, jolla varmistaa pyydetyn toimenpiteen aitous… Turhia
yhteydenottoja ei saa pelätä, sillä ne osoittavat organisaation toimivuuden petosrikollisuuden
estämiseksi.
Jyrki
Jyrki Aho
Poliisitarkastaja, Chief Superintendent
Poliisihallitus / National Police Board
Poliisitoimintayksikkö / Police Operations Unit
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