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Uudenmaan piirihallituksen syysviesti 2022  

Hyvä Uudenmaan kansallisen senioripiirin jäsen,  

Uudenmaan kansallisen senioripiirin hallitus toivottaa kaikille piirin 4503 jäsenelle hyvää syksyä ja 

avaa syysviestillä syksyn toiminnan.   

Olemme koonneet tähän viestiin tietoa piirin tapahtumista ja koulutuksista. Lisäksi kerromme 

kaikkien kuuden Uudenmaan eläkeläispiirijärjestöjen allekirjoittamasta julkilausumasta 

ikäneuvolatoiminnan aloittamiseksi Uudellamaalla ja muistutamme ansiomerkkien 

myöntämisperusteista.  

Piirin puheenjohtajan Jorma Niinistön tervehdys 
Lämmin ja kaunis kesä on kääntynyt syksyyn. Ikäihmisetkin ovat palanneet kesälaitumilta täynnä 

uutta intoa ja toimintatarmoa harrastusten ja luottamustoimien pariin. 

Seniorijärjestön tavoitteena onkin antaa meille kaikille uutta voimaa ja virikkeitä elämään. 

Uudenmaan senioripiiri täydentää senioriliiton ja yhdistysten järjestämää koulutus- ja 

virkistystoimintaa, edunvalvontaa unohtamatta. 

Uudenmaan senioripiirin ja sen yhdistysten lisäksi edunvalvontaan osallistuvat Uudenmaan 

eläkeläispiirien neuvottelukunta eli PENK, jonka puheenjohtajuus on tänä vuonna omalla 

senioripiirillämme. 

Etujamme valvovat myös kuntien vanhusneuvostot ja ensi vuoden alussa aloittavat 

hyvinvointialueiden vanhusneuvostot. Senioripiiri on nimennyt myös aluevastaavat henkilöt 

jokaiseen Uudenmaan neljään hyvinvointialueeseen. 

Nyt kannattaa olla mukana senioritoiminnassa. Vaikkapa vain osallistumalla järjestettäviin 

tapahtumiin ja toimintaan tai osallistumalla aktiivisesti senioriyhdistyksen toimintaan ja sen 

kehittämiseen. 

Seuratkaa paikallisia järjestöpalstoja, joissa senioriyhdistykset ilmoittavat toiminnastaan ja 

tapahtumistaan. Oikein hyvää ja virkistävää syksyä teille kaikille! 

Piirin tulevia tapahtumia 

• 8.11.2022 Piirin syyskokous/Kirkkonummi  

• 11.11.2022 Edunvalvontapäivä 

• 11.12.2022 Kirkkopyhä Espoon Tuomiokirkossa 

Yksityiskohdista kerromme myöhemmin.  

Piirin syyskaudelle järjestämää koulutusta 

• Piirin järjestämät KILTA-koulutukset  

Piirin ja paikallisten yhdistysten yhdessä järjestämät alueelliset KILTA-koulutukset jatkuvat 

koko toimintavuoden. Piirin yhteyshenkilönä on varapuheenjohtaja Timo Harju, joka 

organisoi koulutuksia yhteistyössä yhdistysten KILTA-vastaavien kanssa. Toistaiseksi on 
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sovittu seuraavaa: 15.9.2022 Espoo; koulutuspäivät Porvoossa ja Hyvinkäällä sovitaan 

erikseen.  

• 22.9.2022 Virkistyspäivä yhdistysten aktiivitoimijoille, Solvallan urheiluopisto 

• 27.9.2022 Muistikerhon ohjaajien neuvottelupäivä, Teams 

• 3.10.2022 Suunnittelupäivä yhdistyksille, Soste 

• 2.11.2022 Viestintäforumin jäsenten tapaaminen, Soste  

Digitaidot kuuluvat kaikille 
Digitaidot ovat meille lähes välttämättömiä. Palvelut, tieto, asioiden hoito ja yhteydenpito ystäviin 

ovat siirtyneet pitkälti digitaalisiksi. 

Piirihallitus on tukenut ja tukee edelleen rahallisesti yhdistyksiä, jotta ne voivat järjestää 

digiopetusta jäsenilleen. 

Onko teillä yhdistyksissänne toiveita piirin organisoimalle digikoulutukselle? Ottakaa yhteyttä 

piirin koulutustiimin vetäjään Leena Mäkelään (leena.makela@icloud.com).   

Uudenmaan piiri mukana PENK:n julkilausumassa koskien ikäneuvolatoimintaa 
Uudellamaalla PENK on yhteisenä edunvalvojana. Siihen kuuluu kuusi eläkeläisyhdistysten 

piirijärjestöä. Puheenjohtajuus siirtyy vuosittain piirijärjestöltä toiselle. Tänä vuonna 

puheenjohtajana on Uudenmaan piiristä Seppo Peltonen ja varapuheenjohtajana Jorma Niinistö.  

Kaikki alueen eläkeläispiirijärjestöt allekirjoittivat 10.8.2022 julkilausuman, joka esittää 

ikäihmistenneuvolatoiminnan käynnistämistä myös Uudenmaan hyvinvointialueilla. 

Ensi vuoden alussa aloittaa toiminnan Uudellamaalla neljä hyvinvointialuetta, Länsi-Uusimaa, 

Vantaa-Kerava, Keski-Uusimaa ja Itä-Uusimaa. 

Haasteena on järjestää ikäihmisille laadukkaat terveys- ja hyvinvointipalvelut. Neuvolatoiminnan 

piiriin tulisivat kaikki eläkkeelle siirtyneet tai 68 vuotta täyttäneet.  

Julkilausuma on luettavissa Uudenmaan piirin Facebook-sivuilla ja verkkosivuilla. 

https://www.facebook.com/uudenmaanseniorit 

https://uusimaa.senioripiiri.fi/ 

Hopeisten ansiomerkkien myöntämisperusteet 
Ansiomerkkien myöntäminen liittyy aina yhdistyksen, piirin tai liiton hyväksi tehtyyn työhön. 

Merkkien myöntämisessä tulee noudattaa harkintaa. Piirihallitus hyväksyy yhdistysten esityksestä 

hopeiset ansiomerkit. Myöntämisen perusteena on, että saaja täyttää jonkin seuraavista ehdoista: 

1. aktiivinen toiminta liitossa, piirissä tai yhdistyksessä 

2. pitkäaikaisena toimijana piiri- tai yhdistystasolla 

3. yksittäinen suoritus, jolla on ollut liitolle, piirille tai yhdistykselle esimerkiksi taloudellinen, 

yhteiskunnallinen tai toiminnallinen merkitys. 

Edellytyksenä on, että saajalle on myönnetty pronssinen ansiomerkki vähintään kolme vuotta 

aiemmin. Tästä säännöstä voidaan poiketa vain erittäin painavin perustein. 

 

Piirihallituksen kokoukset kuluvana vuonna ovat 12.9., 10.10.,14.11. ja 12.12.2022. 

 

Hyvää loppukesää, toivottaa Uudenmaan piirin hallitus!  

Kristina Rantalainen, piirihallituksen viestintä 

https://www.facebook.com/uudenmaanseniorit
https://uusimaa.senioripiiri.fi/

