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Hyvät Senioriliikkeen jäsenet
Senioriliikkeen sääntöjä muutettiin viime syyskokouksessa marraskuussa. Nyt säännöt on
vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa. Näkyvin asia on järjestön nimen
uudistaminen. Senioriliikkeen uusi nimi on Suomen Senioriliike – Arvokkaan
vanhenemisen puolesta ry. Entinen Suomen Senioriliike on siis edelleen nimessä.
Nimeen haluttiin lisäys siitä, minkä puolesta toimimme. Tällä myös erotumme muista
Seniorialkuisista järjestöistä.
Uusien sääntöjen mukaan nyt alueilla voidaan perustaa alueyhdistyksiä, jotka ovat
Senioriliikkeen jäseniä. Ensi syyskokous päättää, kuinka paljon jäsenmaksusta
kanavoidaan alueyhdistyksille.
Kansalaisaloite Eduskunnan lähetekeskustelussa 9.2.2017
Kansalaisaloite Työeläkeindeksin palauttaminen palkkatasoindeksiksi on Eduskunnan
lähetekeskustelussa 9.2. klo 17.00
Keskustelua voi tulla seuraamaan paikan päälle istuntosalin lehterille. Eduskuntatalon
peruskorjauksen aikana täysistunnot järjestetään Sibelius-Akatemian talossa Pohjoisella
Rautatiekadulla. Sisäänkäynti yleisölehterille on Eduskuntakadulta. Väliaikaisen
istuntosalin yleisölehteri ei ole esteetön.
Oheisen linkin takana ohjeita Eduskuntaan tuleville
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/vierailulle_eduskuntaan/Sivut/default.
aspx
Kaikille täysistuntoon tuleville vieraille tehdään turvatarkastus. Juomapullot ja eväät
kerätään pois turvatarkastuksessa ja palautetaan vierailun jälkeen, joten niiden tuomista
kannattaa välttää.
Keskustelua voi seurata myös verkkolähetyksestä eduskunnan
verkkosivuilta www.eduskunta.fi
Kansalaisaloitteen asiantuntijakuuleminen tapahtuu 16.2.2017 kello 10:00 Sosiaali-ja
terveysvaliokunnan kokouksessa. Kuuleminen on julkinen ja sitä voi seurata eduskunnan
verkkosivujen kautta eduskunta.fi. Aloitteen tekijöitä kuulemisessa edustaa Kimmo
Kiljunen ja Heikki Ranki
Seminaariristeily Viking Linella 13.3.2017
Senioriliike järjestää jo perinteeksi muodostuneen seminaariristeilyn Tallinnaan ma
13.3.2017. Risteilyn alkaa klo 11.30. Heti laivan lähtiessä järjestetään seminaari, jonka
ohjelma alla. Helsinkiin saavutaan samana iltana klo 20.30. Risteilyn hinta on 55 euroa ja
se sisältää matkan, seminaarin, kahvia ja hedelmiä ja paluumatkalla buffet illallinen
juomineen. Hytistä lisämaksu 33 euroa.
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 12.2.2017. Ilmoittautumisen vahvistat maksamalla
risteilyn hinta Suomen Senoriliikkeen pankkitilille: FI86 1745 3000 0875 53. Maksun
tiedonantokohtaan merkintä: Risteily
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan seuraavat tiedot:
matkustajien nimi, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus
Matkalla täytyy olla voimassaoleva passi tai virallinen henkilötodistus

Risteilyn ohjelma
Lähtö: Helsinki - Katajanokka ma 13.03.2017 klo 11:30
Seminaari klo 11.30-14.00
Alustukset
Kimmo Kiljunen: Eläkeläisköyhyys
Hanna Vesala: Kirjoituskilpailusta
Kerttu Perttilä: Missä mennään SOTEssa
Eeva Kainulainen: Illalla illallisen jälkeen järjestöasioita
Tulo: Tallinn-Reisisadam A-terminal klo 14.00
Aikaa vierailla Tallinnassa klo 14.00-17,30
Lähtö: Tallinn-Reisisadam A-terminal ma 13.03.2017 klo 18:00;
Bisto Buffet klo 17.30 Suomen aikaa
Tulo Helsinkiin klo 20:30
Kaikki annetut ajat ovat paikallista aikaa, ellei toisin mainita.
Alus: m/s Viking XPRS
Lähtöselvitys ja laivaan pääsy päättyy 10 min. (Tallinnassa 20 min.) ennen laivan lähtöaikaa.

Seniorilehti ilmestyy 3.3.2017
Seuraava Seniorilehti ilmestyy 3.3.2017. Lehti sisältää taas tärkeää asiaa ja
mielenkiintoisia artikkeleja ja mielipiteitä ikäihmisten elämään liittyen. Lehden painos on
50.000. Sinulla on oivallinen mahdollisuus vaikuttaa ikäihmisiä koskeviin asioihin
jakamalla lehteä paikkakunnallasi sellaisiin paikkoihin, joissa on paljon ihmisiä ja joissa
kunnan päätöksentekijät: kauppakeskukset, kirjastot, terveyskeskus, kunnan muut
yleiset tilat. Tietenkin omalle ystäväpiirillesi on hyvä jaella lehteä. Se on samalla
tehokasta jäsenhankintaa. Tilaa lehtiä viimeistään 15.2. sähköpostiosoitteella
toimisto@senioriliike.fi tai puhelimella 050 3454 200. Kirjapaino lähettää sinulle lehdet
suoraan. Senioriliikkeen toimistolla ei ole mahdollisuutta lähettää lehden ilmestymisen
jälkeen suuria paketteja – yksittäisiä lehtiä tietenkin lähetetään myös jälkeenpäin. Jos
haluat jakaa lehteä suuremman määrän esimerkiksi kauppakeskuksessa, tarvitset siihen
kauppiaan tai kiinteistön omistajan luvan. Senioriliikkeen toimistosta voit tilata pahvisen
jakelutelineen
Hallituksen päätöksiä:
Hallitus valitsi 30.1. kokouksessaan 1. varapuheenjohtajaksi Esa Fagerlundin ja 2.
varapuheenjohtajaksi Hanna Vesalan.
Kevätkokous päätettiin pitää 24.4. klo 14. Tästä kokouksesta tulee erillinen kutsu
ohjelmineen.
Haluatko vapaaehtoistöihin
Senioriliike kaipaa alueyhteyshenkilöitä. Nyt toivottaisiin aluevastaava Helsinkiin,
Espooseen ja Vantaalle. Aluevastaavalla on mielenkiintoinen tehtäväkenttä pitää yhteyttä
alueen jäseniin, järjestää tapaamisia ja jäseniä kiinnostavia tilaisuksia. Aluevastaaville
järjestetään yhteisiä tapaamisia.
Kiinnostaako. Ota yhteyttä Eeva Kainulaiseen puh. 040 568 0591 tai
eeva.kainulainen@senioriliike.fi.
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