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Jäsenkirje 1.9.2016
Hyvät Senioriliikkeen jäsenet
Tässä
-

kirjeessä kerromme keskeisistä syyskauden tapahtumista
Kansalaisaloitteen aikataulu
Seuraava Seniorilehti
Seminaareja ja muita tapahtumia
Kirjoituskilpailun jatko-aika
Hyviä kirjoja myynnissä edullisesti

Kansalaisaloitteen aikataulu
Väestörekisterikeskus vahvisti kesällä Suomen Senioriliike ry:n vireille paneman
kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten viralliseksi lukumääräksi 84 820.
Lakialoite viedään eduskunnan käsittelyyn marraskuun-joulukuun vaihteessa. Nyt on
tärkeää pitää eläkeasioita esillä. Jos sinulla on mahdollisuus kirjoittaa asiasta paikalliseen
lehteen tai keskustella alueesi kansanedustajien kanssa, tee se. Tietoja saat pj Kimmo
Kiljusen kirjasta Eläkekatekismus, joka lähetettiin kaikille jäsenille.
Seuraava Suomen Seniorilehti
Seuraava Suomen Seniorilehti ilmestyy 3.10.2016 ja se postitetaan jäsenille heti
ilmestyttyään. Mikäli haluat suuremman määrän lehtiä jaettavaksi alueellasi, tilaa lehdet
viimeistään 15.9 osoitteella: heli.stenvall@arabianranta.com. Laita tilaukseesi lehtien
määrä ja osoite, johon lehdet toimitetaan.
Tapahtumia syksyllä
Tampereella tietoiskuja ja messut
Senioriliikkeen Pirkanmaan alueosasto järjestää syksyn aikana Tampereella tilaisuuksia,
johon kaikki ovat tervetulleita.
Edunvalvontavaltuutus -tietoisku ti 6.9.2016 klo 12
Lielahden Palvelukeskus.
Teivaankatu 1 Tampere. Bussit 3,21,27,28.
Asiantuntijana lakimies Tuija Palo
Miten ehkäisen ja hoidan diabetesta - tietoisku ti 4.10.2016 klo 13
Vanha kirjastotalo, Tampere. Asiantuntijana Pirkanmaan Diabetesyhdistyksen
pj. Marjatta Stenius-Kaukonen
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Hyvä Ikä -messut 20.-21.10.2016
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Suomen Senioriliikkeellä on osasto messuilla - tervetuloa
Suomen eläkejärjestelmä, tietoisku to 20.10 klo 10, lava 2
Senioriliikkeen puheenjohtaja, tietokirjailija Kimmo Kiljunen
Voimaannuttavia liikkeitä senioreille - mitä voin tehdä yksin, mitä yhdessä. Esitys pe
21.10. klo 11, lava 2, FT Arto Tiihonen
Kankaanpäässä seminaari eläkkeistä ja sotesta 19.10
Ajankohtaista eläkkeistä ja Sotesta ke 19.10.2016 klo 18
Kankaanpää kaupungintalo
Ohjelma
Avaus, Satakunnan aluevastaava Pauli Lanne
Kysymyksiä ja vastauksia työeläkeindeksistä, Senioriliikkeen puheenjohtaja Kimmo
Kiljunen
Satakunnan soten nykyvaiheet, PoSan vanhustyön johtaja Anne Vanhatalo
Kankaanpään kaupungin terveiset ja Kulttuurikampuksen nykyvaiheet, Kankaanpään
valtuuston 1. varapuheenjohtaja Jari Koskela
Helsingissä syyskokous ja seminaari 14.11.
Senioriliikkeen syyskokous ja seminaari eläkkeistä ma 14.11.klo 14.00
Kalliolan Setlementin auditorio
Sturenkatu 11, Helsinki
Syyskokousasioiden käsittelyn jälkeen seminaari eläkkeistä.
Alustajana Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantala
Ennakkotieto seminaarista sote-asioiden merkeissä:
Loppusyksyllä järjestetään Helsingissä seminaari, jossa käsitellään sote -valinnanvapautta
sisällöllisesti ja käytännössä ikäihmisten näkökulmasta. Alustamassa hallituspuolueen
edustaja sekä kunnan, järjestöjen, pienyrittäjän ja THLn edustajat.
Tarkemmat tiedot lokakuun jäsenkirjeessä.
Järjestä sinäkin paikkakunnallasi tilaisuus ajankohtaisista paikkakuntaasi puhuttavista
aiheista. Apua järjestelyissä saat Senioriliikkeen pääsihteeri Eeva Kainulaiselta ja
hallituksen jäseniltä.

Kirjoituskilpailu: Vielä ehdit!
Millaisia kokemuksia sinulla on vanhenemisesta ja elämisestä tämän päivän Suomessa?
Suomen Senioriliike ry kutsuu ikäihmisiä kirjoittamaan omia tarinoitaan vanhenemisesta
ja elämästä vanhana nyky-yhteiskunnassa. Kirjoituskutsu on voimassa jatkettuna aina
30.11.2016 saakka. Toivomme tavallisia tarinoita omista tai läheisten kokemuksista.
Olemme tähän mennessä saaneet Senioriliikkeen jäsenistöltä jo monia kiinnostavia
kertomuksia aiheesta. Tarinoista koostuu mielenkiintoinen kokonaisuus ikäihmisten
arkisista kokemuksista ja heille merkittävien asioiden sujumisesta. Haluamme laajentaa
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kirjoittajien joukkoa. Toivomme tarinoita kaikilta ikäihmisiltä. Aiheen rajaus ja tekstin
pituus ovat vapaita. Käsittelemme kirjoituksia ehdottoman luottamuksellisesti.
Käytämme tekstejä analysoituina yhteenvetoina ikäihmisten arjen näkyväksi tekemiseen
ja paremman vanhuuden perustan luomiseen, järjestön keinoin. Välitämme myös esille
nousevia asioita palvelujen suunnitteluun ja päätöksentekoon.
Kirjoitukset voi lähettää postissa os. Suomen Senioriliike, Vernissakatu 8 A 4 krs, 01300
Vantaa tai sähköpostissa osoitteella: toimisto(at)senioriliike.fi. Kirjoitukset voi lähettää
omalla nimellä tai nimimerkillä. Jos lähetätte nimimerkillä, laittakaa suljettuun kuoreen
oma nimi, osoite ja puhelinnumero ja kirjoittakaa kirjeen päälle nimimerkki.
Merkatkaa myös oma kotikuntanne ja ikäryhmänne: alle 65 v. / 65 – 74 v. / 75 – 84 v. /
85 v. tai enemmän.
Kiitokset jo etukäteen tarinoistanne!
Hyviä kirjoja edullisesti
Senioriliikkeellä on runsaasti ikäihmisten elämään liittyviä kirjoja myytävänä. Nyt kirjoja
on saatavana jäsenhintaan erittäin edullisesti. Kirjat lähetetään postiennakolla, kirjan
hinnan lisäksi laskutetaan postikulut.
Tilaukset voi tehdä sähköpostilla toimisto@senioriliike.fi, tai puhelimitse 050 3454 200.
Mikäli haluat noutaa kirjoja toimistosta, sekin on mahdollista. Toimiston on auki
keskiviikkoisin klo 11-15. Toimiston osoite on Vernissakatu 8 A, 4 krs. 01300 Vantaa
(Tikkurila).
Kirjoja:
Sirkka-Liisa Kivelä & Sari Vaapio: Vanhana Tänään
Kivelä, Vaapio, Gustafsson, Jansson: Äldre idag
Reijo A Kauppila: Ukin ja mummin viisaat ajatukset
Kimmo Kiljunen: Eläkeläisten taitettu itsetunto
Sirkka-Liisa Kivelä: Voimavaroja unesta
Sirkka-Liisa Kivelä: Styrka o kraft ur sömn
Sirkka-Liisa Kivelä: Hyviä vuosia
Hyvää syksyä!
Eeva Kainulainen
Pääsihteeri

5,5,12,20,20,20,5,-

