YHDISTYSKIRJE 3/2019
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 kesän alkua! Nyt uusia jäseniä hankkimaan! Tässä kirjeessä
pyydetään yhteystietoja, kerrotaan senioriliiton jäsenhankintakilpailusta ja kampanjasta sekä toimistonhoitajan sijaisesta.

Toimistohoitaja Heli Peuralinnan sijaiseksi Johanna Ahti
Toimistonhoitaja Heli Peuralinnan sijaiseksi on valittu Johanna Ahti, 39, Naantalista. Johanna
työskentelee tällä hetkellä palveluesimiehen tehtävissä. Hän aloittaa työt senioriliitossa
22.7.2019 ja on Helin opissa heinäkuun viimeiset päivät. Heli lähtee yhden vuoden pituiselle
opintovapaalle 31.7.2019, jonka jälkeen toimistonhoitajan tehtävät ovat kokonaan Johannan
käsissä. Johannan yhteystiedot tulevat olemaan johanna.ahti@senioriliitto.fi ja hänet
tavoittaa liiton päivystyspuhelinnumerosta 050 564 2656.

Edunvalvojien yhteystietoja päivitetään kesän kuluessa
Päivitämme kesän aikana edunvalvontaan liittyvissä yhteiskunnallisissa luottamustehtävissä
toimivien senioriliiton jäsenten tietoja. Tämän vuoksi pyydämme jokaista senioriliiton
paikallisyhdistystä toimittamaan ajantasaiset yhteystiedot (nimi, luottamustoimet, osoite,
sähköposti ja puhelinnumero) senioriliiton jäsenistä, jotka toimivat seuraavissa tehtävissä:
- kunnanvaltuutetut ja -varavaltuutetut kunnassanne
- muut mahdolliset merkittävät yhteiskunnalliset luottamustoimet
- vanhusneuvostojen jäsenet kunnassanne (merkitään suoraan Kilta -jäsenrekisteriin)
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Henkilöiden nimet luottamustoimineen ja yhteystietoineen pyydetään toimittamaan tiistaihin
18.6. mennessä osoitteeseen timo.vuori@senioriliitto.fi
Aikaisemmin toukokuussa yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille lähetetyssä
yhdistyskirjeessä pyysimme päivittämään Kiltaan kaikkien yhdistysten ajantasaiset tiedot
koskien vanhusneuvostojen jäsenyyksiä 15.7. mennessä.
Oikeat ja ajantasaiset tiedot ovat tärkeitä ja edistävät senioriliiton edunvalvontatyötä.
HUOMIO! Liiton edunvalvontapäivä järjestetään ensi syksynä 1.10.2019. Yhteystietoja
tarvitsemme myös tästä tapahtumasta tiedottamiseen suoraan edunvalvontaan paneutuneille
henkilöille.

Jäsenhankintakilpailu yhdistyksille on julistettu 1.6.2019 alkaen
Kansallisen senioriliiton kolmivuotissuunnitelman mukaan liiton tavoitteena on noin +500
jäsenen vuosikasvu. Tukeakseen tämän 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.
Yhdistykset kilpailevat kolmessa sarjassa seuraavasti:
A) 100 jäsentä tai alle
B) 101-250 jäsentä ja
C) yli 250 jäsentä
Kaikissa sarjoissa palkinnot ovat: 1. palkinto 500 €, 2. palkinto 300 € ja 3. palkinto 200 €
Yhdistys, joka on lisännyt uusien jäsenten lukumääräänsä eniten, on voittaja. Tarkastelupäivä
on 31.12.2020. Jäsenen on oltava jäsenenä tarkastelupäivänä.
Kilpailussa menestyneille yhdistyksille jaetaan kunniakirjat senioriliiton tapahtumassa vuonna
2021. Lisätietoja antaa järjestösihteeri Pia Nyman, pia.nyman@senioriliitto.fi.

Jäsenhankintakampanja tukee pienten yhdistysten jäsenhankintaa
Kansallisen senioriliiton hallitus päätti erityisesti tukea pienimpiä yhdistyksiä
jäsenhankinnassa, jotta nämäkin pääsisivät uudistumisen alkuun ja vahvistuisivat. Tuki
kohdistetaan yhdistyksiin, joiden jäsenmäärä on 100 jäsentä tai alle seuraavasti:
Yhdistys, jossa jäseniä 60 tai alle
-

Liiton tukemana jäsenhankintatempaus, max 200 euroa/ yhdistys
Jäsenhankintatempauksesta sovitaan etukäteen järjestösihteeri Pia Nymanin kanssa,
pia.nyman@senioriliitto.fi tai 044 -202 2222
Kolmannesta uudesta jäsenestä eteenpäin jokaisesta uudesta jäsenestä yhdistys saa
bonuksena 50 euroa, kuitenkin enintään 200 e/ yhdistys.
Bonus maksetaan vain kerran samasta henkilöstä
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-

Jäsenen on oltava jäsenenä tarkastelupäivinä. Tarkastelupäivät ovat 31.12.2019 (väli)
ja 31.12.2020

Yhdistys, jossa jäseniä 61 – 100
Viidennestä uudesta jäsenestä eteenpäin jokaisesta uudesta jäsenestä yhdistys saa
bonuksena 50 euroa, kuitenkin enintään 200 e/ yhdistys.
- Bonus maksetaan vain kerran samasta henkilöstä
- Jäsenen on oltava jäsenenä tarkastelupäivinä. Tarkastelupäivät ovat 31.12.2019 (väli)
ja 31.12.2020
Lisätietoja antaa järjestösihteeri Pia Nyman, 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 voi olla hyvä vaihtoehto.
Edistääkseen uusien yhdistysten perustamista, liiton hallitus julisti piireille kilpailun uusien
yhdistysten määrän lisäämiseksi piirin alueella seuraavasti:
- Tarkasteluajanjakso 1.6.2019 – 31.12.2020
- Jokaisesta uudesta yhdistyksestä piirille 500 euron palkinto
- Eniten uusia yhdistyksiä: 1.palkinto 1500 euroa, 2.palkinto 1000 euroa, 3.palkinto 500
euroa piirille
- Yhdistys katsotaan perustetuksi, kun sen perustamiskokous on pidetty ja
perustamisesta on tehty ilmoitus PRH:hon ja asiakirjat on lisäksi toimitettu senioriliiton
toimistoon.
Tukeakseen piirien työtä senioriliiton toimisto lähettää piirien sihteereille uuden
jäsenyhdistyksen perustamisesitteitä. Lisätietoja antaa järjestösihteeri Pia Nyman,
pia.nyman@senioriliitto.fi

Piirien puheenjohtajien ja sihteereiden neuvottelupäivä 29.8.
Piirien puheenjohtajien ja sihteereiden neuvottelupäivä pidetään 29.8. Päivän tarkempi
ohjelma lähetetään erikseen.

Kilpailu jäsenhankinnasta julistetaan jäsenille syksyllä
Jotta myös 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:
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-

Kolme jäsentä, jotka ovat hankkineet eniten uusia jäseniä ja osallistuneet kilpailuun,
palkitaan henkilökohtaisella lahjakortilla seuraavasti: 1.palkinto 500 euroa, 2.palkinto
300 euroa, 3.palkinto 200 euroa.
Lahjakortti on saajalleen veronalaista tuloa, joka saajan tulee ilmoittaa
veroilmoituksessaan.
Tarkemmat ohjeet kerrotaan syyskuun alussa ilmestyvässä Patinassa.

Lisätietoja antaa järjestösihteeri Pia Nyman, pia.nyman@senioriliitto.fi

Liiton toimisto on suljettu 21.6.-21.7.2019
Liiton toimisto on suljettu ja olemme kesälaitumilla juhannusaatosta alkaen. Toimistolla ollaan
taas paikalla maanantaista 22. heinäkuuta alkaen. Huomaattehan, että esimerkiksi
verkkokaupan tuotteita ei välitetä ennen lomakauden päättymistä.
Aurinkoista alkukesää toivottaen,
Senioriliiton toimiston väki

Matti, Heli, Petri, Pia, Timo, Tiina ja Ritva
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