Kevätviesti

6.4.2021

 Alkusyksystä piirin Kesäjuhla Lohjalla, järjestäjä
Lohjan kansalliset seniorit
 12.12. Piirin Joulukirkko Porvoossa, järjestäjä
Porvoon kansalliset seniorit

Hyvä Uudenmaan kansallisen
senioripiirin jäsen, 		
Kevät on uudistumisen aikaa. Uudenmaan kansallisen senioripiirin hallitus haluaa uuden Kevätviestin
kautta tervehtiä yli 4 000 Uudenmaan senioria.
Tähän viestiin on koottu tietoa piirin ja liiton
tapahtumista, piirin koulutuksista ja kuntavaaleista. Lopuksi kerromme tarjolla olevista virtuaalisista
elämyksistä.
Piirin puheenjohtaja Päiviö Salon
tervehdys
Kuu kiurusta kesään, puolikuuta peipposesta ja
kaksi viikkoa toisesta koronarokotteesta. Uusimpien
tutkimusten mukaan rokotteet antavat hyvän suojan, emmekä myöskään tartuta toisia. Vaikka itse
olisimme turvassa, joudumme odottamaan, kunnes
rokotuskattavuus on yli 70 prosenttia. Siis alkukesällä
täytyy varautua vielä rajoituksin, mutta ehkä juhannuksen jälkeen. Erkki Liikanen antoi Ylellä yhden
ennustuksen: ”Paluuta vanhaan ei ole. Tämä eletty
korona-aika tulee jättämään pysyvän jälkensä meidän
tulevaan elämäämme. Työssäkäyville etätyöt jäävät
toimintatavaksi, ainakin osittain.” Ehkä myös me pidämme joitakin pienempiä kokouksia etänä. Monella
jo kuitenkin matkajalka vipattaa ja haluaisimme taas
tavata toisiamme oikeasti, lähteä retkille, teatteriin
konsertteihin jne. Ensi syksynä tämä näyttää olevan
mahdollista.
Onnellista ja tapahtumarikasta kesää kaikille!
Tulevia tapahtumia
Senioriliitto juhlistaa 50-vuotistaivaltaan juhla
luentosarjalla Teams´issä:
 8.4. klo 13–14 vuorossa on Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhusen luento Seniorit kunnissa.
Seuraavat luennot pidetään 4.5. klo 13 ja 8.6. klo 13.
Ilmoittaudu jäsenkorttiapplikaation kautta tai netissä
senioriliitto.fi/tapahtumia/
*6.5. Liiton kävelytapahtuma kaikille senioreille
Senioriliitto on päättänyt vastata Tahko Pihkala -seuran haasteeseen ja osallistua ”Kävelykipinä 2021”
–tempaukseen 6.5.2021. Toivomme, että kaikki kynnelle kykenevät seniorit lähtevät silloin ”ylös, ulos
ja lenkille”.
 26.8. Senioriliitto 50-vuotisjuhla Tuusulassa
Kansallinen senioriliitto on perustettu Tuusulassa
vuonna 1971. Piiri juhlistaa liiton 50-vuotista taivalta
26.8.2021 klo 13.30 alkaen liiton perustamispaikalla
Hotelli Gustavelundissa. Ilmoittautumiset juhlaan
kerätään yhdistyksittäin 14.5.2021 mennessä. Yhdistykset keräävät osallistumismaksun 20 euroa/henkilö vasta elokuun alussa, kun on varmistunut, että
koronatilanne sallii juhlan pitämisen livenä. Juhla on
varauduttu tarvittaessa järjestämään virtuaalisena.
 31.8. Piirin Golf-kisa Tuusulan Golf-klubilla, järjestäjä Järvenpään kansalliset seniorit

Piirin koulutusta
 14.4. Viestintäpäivä ”Viestinnän uhat ja mahdollisuudet”
Koulutuksen aiheina ovat Uudenmaan piirin viestintäsuunnitelma, piirin ja jäsenyhdistysten välinen
viestintäyhteistyö sekä piirin ja jäsenyhdistysten yhteinen viestintäfoorumi. Lisäksi pohditaan yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää sekä sen eri muotoja
paikallistasolla.
Kuntavaalit ja vaikuttaminen
Kuntavaalit on siirretty pidettäväksi 13.6.2021. Jokaisen seniorin kunnia-asia on vaikuttaa vaaleissa ikäihmisiä koskeviin päätöksiin. Piirihallitus on laatinut
seuraavat kuntavaaliteesit senioreiden käyttöön.
1. Asuminen ja ympäristö esteettömäksi, turvalliseksi
ja viihtyisäksi.
2. Liikunta, kulttuuri ja muu harrastustoiminta edistävät hyvinvointia ja terveyttä
3. Digipalveluilla ei saa korvata inhimillisiä
kontakteja
4. Laadukkaat ja sosiaali- ja terveyspalvelut läheltä
oikea-aikaisesti
5. Omaishoito tuottaa kunnille suuria säästöjä
6. Liikkuminen ja liikenne joustaviksi ja turvallisiksi
7. Eläkeläisyhdistysten toimintaedellytykset varmistettava
8. Vanhusneuvostoille riittävästi tietoa ja vaikuttamismahdollisuuksia
Piirin viralliset kokoukset
Piirin kevätkokous pidettiin 23.3.2021 virtuaalikokouksena Olarin yhdistyksen organisoimana. Kokouksen aluksi kuulimme lyhyen katsauksen Olarin yhdistyksestä ja Olarista espoolaisena kaupunginosana.
Kokous hyväksyi toimintakertomuksen, tilinpäätöksen
ja myönsi hallitukselle ja asianomaisille toimihenkilöille vastuuvapauden. Pöytäkirja on myöhemmin
nähtävissä piirin sivuilla.
Piirin syyskokous pidetään marraskuussa Porvoon
kansallisten senioreiden organisoimana.
Virtuaalisia elämyksiä etäyhteyksin
 Rooman Vatikaanissa Sikstiiniläiskappelin upeat
freskot 360 astetta, Michelangelon Aatamin luominen
ja Viimeinen tuomio. http://www.vatican.va/various/
cappelle/sistina_vr/index.html
 Kansakunnan omaisuutta: Suomen Pankin
taideaarteet, kotimaista taidetta 1820–2020
https://taide.art/yhteisot/wPc5NaQvLkWV82_
N86j9nQ/Suomen%20Pankki
 Kansallisteatterin sound-esitys: näyttelijä Esa Matti
Lång tulkitsee Jenni Haukion toimittamasta runoantologiasta otteita https://soundcloud.com/kansallisteatteri/sets/katso-pohjoista-taivasta-osa-3
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