Suomen Senioriliike – Arvokkaan vanhenemisen puolesta ry
Jäsenkirje 28.3.2017
Hyvät Suomen Senioriliikkeen jäsenet,
Suuri ponnistus on takanapäin. Puolentoistavuoden työ eläkeindeksin korjaamiseksi ei
tuottanut toivottua tulosta. Eduskunta hylkäsi lähes yksimielisesti käynnistämämme
kansalaisaloitteen taitetun indeksin kumoamiseksi. Saimme lähes 85 000 allekirjoitusta.
Se ei kuitenkaan riittänyt. Silti kaikille kiitos tehdystä työstä.
Eläkeläiset ovat ainoa tulonsaajaryhmä, joka lakisääteisesti köyhtyy. Meidän
tarjoamamme järkiperusteet eivät auttaneet ja julkisesti käyty keskustelu oli yllättävän
yksipuolista, jopa leimaavaa. Mutta me emme luovuta. Oli hienoa, että vihdoin
eläketurvasta ja ikäihmisten tulokehityksen ongelmista ylipäätään puhuttiin. Se oli meille
voitto.
Aikaa myöten myös indeksi joudutaan korjaamaan. Emme voi jatkaa loputtomiin tätä
tietä. Eläkerahastot kasvavat lähes koskemattomina ja saman aikaisesti sallimme
ikääntyvien ihmisten elintason laskea. Tämä eduskunta ei kyennyt tekemään oikeutta
eläkeläisille. Olen varma, että tulevat eduskunnat sen tekevät. Senioriliike tulee
jatkamaan työtään eläkeläisten puolesta.
Terveisin,
Kimmo Kiljunen
Suomen Senioriliikkeen puheenjohtaja
Kevätkokous 24.4.2017 Helsingissä
Senioriliikkeen kevätkokous pidetään maanantaina 24.4. 2017 klo 14.00
Kuntoutussäätiön salissa, Pakarituvantie 4, 00410 Helsinki. Ennen varsinaisia virallisia
kokousasioita meillä on tilaisuus kuulla Ikäystävällinen kunta - hankkeesta. KeskiSuomesta muutosagentti Tuija Koivisto pitää esityksen teemasta.
Kommenttipuheenvuoron esittää Porvoon vanhusneuvoston puheenjohtaja Björn
Sundqvist. Kokouksen alussa on kahvitarjoilu. Jotta kukaan ei jäisi ilman kahvia,
pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen viimeistään torstaina 20.4. sähköpostilla
toimisto@senioriliike.fi tai puhelimitse 050 3454200. Kokouskutsu on ohessa.

Senioriliikkeen toimisto muuttaa Kuntoutussäätiön tiloihin
Senioriliikkeen toimisto muuttaa 31.3.2017 Helsingin Malminkartanoon Kuntoutussäätiön
tiloihin. Kuntoutussääitiöllä meillä on mahdollisuus käyttää kokoustiloja ja saamme
myös erilaisia palveluja saman katon alta.
Uusi osoite 1.4.2017 lähtien on
Suomen Senioriliike – Arvokkaan vanhenemisen puolesta ry
c/o Kuntoutussäätiö
Pakarituvantie 4
00410 Helsinki
puhelinnumero on entinen 050 3454200
sähköposti on myös entinen: toimisto@senioriliike.fi
Suomen Seniorilehti
Lehtemme ilmestyi maaliskuun alussa 50.000 lehden painoksena. Kiitos kaikille
juttuideoita ja kirjoituksia lähettäneille. Seuraava lehti ilmestyy syksyllä lokakuussa. Voit
lähettää juttuideoita ja kirjoituksiasi lehden päätoimittajalle Heli Stenvallille
heli.stenvall@arabianranta.com tai toimistoon.
Viime lehteen on jäänyt valitettava virhe. Jäsenhakemuslomakkeeseen on jäänyt vanha
jäsenmaksu. Viime syyskokouksessa päätetty jäsenmaksu on 20 euroa. Lehdessä lukee
virheellisesti vanha jäsenmaksu 15 euroa.
Seminaari Jyväskylässä
Seminaari Hyvän hoidon kriteerit käytännössä, Jyväskylässä 8.5.2017, klo 13:00 – 16:00
Paikka: Jyväskylän kaupunginkirjasto, Vapaudenkatu 39-41, Pieni luentosali.
Tilaisuudessa pohditaan hyvän hoidon kriteerejä asiakkaiden, heidän läheistensä,
palvelun tuottajien ja päättäjien kannalta. Tarkoitus on tehdä tunnetuksi hyvän hoidon
laatua ja laadun kriteerejä ja vastata kysymykseen, miksi laatukriteerit ovat tärkeitä ja
miten asiakkaat voivat hyödyntää niitä yhdessä palvelun tuottajien kanssa. Kriteereistä
sopiminen, niiden käyttö ja päivitys nähdään osapuolten yhteisenä asiana.
Tilaisuus on tarkoitettu ikäihmisille ja heidän läheisilleen, vanhuspalveluissa toimiville
ammattilaisille sekä vanhusneuvostojen edustajille.
Seminaarin ohjelma on nettisivuillamme osoitteessa:
https://www.senioriliike.fi/?x118281=394532
Voit pyytää ohjelman myös soittamalla toimistoon puh. 050 3454200
Tilaisuus on maksuton
Järjestäjä: Suomen Senioriliike – Arvokkaan vanhenemisen puolesta ry
Ilmoittautuminen 28.4.2017 mennessä sähköpostilla: vepsape78@gmail.com
Mukavaa kevään odotusta
Eeva Kainulainen
Pääsihteeri

