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Bästa medlemmar i Seniorrörelsen
Seniorrörelsens stadgar ändrades vid höstmötet i september. Nu har stadgarna godkänts av patent och
registerstyrelsen. Den synligaste förändringen är bytet av namn till Suomen Senioriliike - Arvokkaan
vanhenemisen puolesta ry - Finlands Seniorrörelse - för ett gott liv för de äldre rf. Det tidigare "Finlands
Seniorrörelse" är fortfarande en del av namnet. Namnet ville vi ändra för att på så sätt visa för vem vi
arbetar. På det här sättet skiljer vi oss från andra seniorrörelser.
Med hjälp av de nya stadgarna kan vi grunda lokala sammanslutningar, som är medlemmar i
Seniorrörelsen. Medborgarinitiativet som rör återinförandet av löneindexet, debatteras i Riksdagen den 9.2
kl 17. Man kan lyssna på debatten från sessionssalens läktare. På grund av renoveringsarbetena
i riksdagshuset ordnas debatten i Sibelius Akademins hus vid Norra Järnvägsgatan. Ingången till
allmänhetens läktare sker från Riksdagsgatan. Med hjälp av bifogade länk får man veta hur man gör vid
besök i Riksdagen:
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/vierailulle_eduskuntaan/Sivut/default.aspx
Alla besökare blir föremål för en säkerhetskontroll. Flaskor med drycker, smörgåsar och dylikt plockas bort,
men återlämnas efter besöket, men det är bäst att sådant inte medtas. Diskussionen kan man även följa på
riksdagens nätsidor www.eduskunta.fi
Sakkunnighörandet angående medborgarinitiativet sker vid Social- och hälsovårdsutskottets sammanträde
den 16.2.2017 klockan 10.00. Konsultationen är offentlig och kan följas på Riksdagens nätsidor
www.eduskunta.fi
Kimmo Kiljunen och Heikki Ranki representerar medborgarinitiativets initiativtagare.
Seminariekryssning med Viking Line den 13.3.2017
Seniorrörelsen ordnar sin traditionella seminariekryssning till Tallinn måndagen den 13.3.2017. Kryssningen
börjar kl 11.30. Redan vid kryssningens början vidtar seminariet. Återkomsten till Helsingfors sker samma
dag kl 20.30. Kryssningens pris är 55 euro. I priset ingår resor, seminarium, kaffe med frukter och vid
hemresan buffé inklusive drycker. Om man önskar en hytt kostar det 33 euro extra.
Bindande anmälan senast 12.2.2017. Anmälan bekräftas genom att betala kryssningens pris till Finlands
Seniorrörelses konto: FI86 1745 3000 0875 53. Märk inbetalningen "Risteily". Vid anmälan behövs följande
uppgifter: resenärens namn, födelsetid, kön, medborgarskap. Vid resan medtas pass eller officiellt
identitetsbevis.
Kryssningens program:
Avfärd: Helsingfors - Skatudden måndagen den 13.3.2017 kl 11.30
Seminarium kl 11.30-14
Inledningsanföranden
Kimmo Kiljunen: Fattigdomen bland pensionärer
Hanna Vesala: Uppsatstävlingen
Kerttu Perttilä: Om SOTE (social- och hälsovårdsreformen)
Eeva Kainulainen: Efter middagen, föreningsinformation
Ankomst: Tallinn-Reisisadam A-terminal måndag 13.3.2017 kl 18.00
Bistro Buffé kl 17.30 Finsk tid
Ankomst till Helsingfors kl 20.30
Alla tider är lokala om inte annat nämns

Formaliteterna och tillträdet till båten avslutas 10 minuter (i Tallinn 20 minuter) före avfärd.
Seniortidningen ges ut den 3.3.2017
Nästa Seniortidning ges ut den 3.3.2017. Tidningen innehåller som vanligt viktig information och
intressanta artiklar samt tankar om de äldres livssituation. Tidningen trycks i 50.000 exemplar. Du har ett
utmärkt tillfälle, att påverka de äldres situation genom att dela ut tidningen på din hemort, gärna på platser
där det fins beslutsfattare och där folk rör sig. Sådana platser är: köpcentra, bibliotek, hälsocentraler,
kommunens allmänna utrymmen mm. Naturligtvis kan man dela ut tidningen bland sina vänner och
anhöriga. Tidningen fungerar också som reklam för nya medlemmar. Beställ tidningen senast den 15.2 per epost toimisto@senioriliike.fi eller per telefon 050 3454 200. Tryckeriet sänder tidningarna direkt till dig.
Seniorrörelsens kansli har inte möjlighet att sända stora paket, efter det att tidningen utkommit. Enstaka
tidningar kan vi förstås sända även senare. Om du vill dela ut en större mängd tidningar, tillexempel i ett
köpcenter, behöver du tillstånd av köpmannen eller fastighetens ägare. Du kan beställa en pappaffisch från
Seniorrörelsens kansli.
Styrelsens beslut:
Vid sitt möte den 30.1 beslöt styrelsen att till 1. viceordförande välja Esa Fagerlund och till 2 viceordförande
Hanna Vesala. Vårmötet äger rum den 24.4 kl 14.00. En separat kallelse sänds före mötet.
Vill du jobba frivilligt?
Seniorrörelsen behöver lokala kontaktpersoner. Nu behövs kontaktpersoner i Helsingfors, Esbo och Vanda.
De lokala kontaktpersonerna uppehåller kontakt med områdets medlemmar och ordnar sammankomster och
tillställningar, som intresserar medlemmarna. För kontaktpersonerna anordnas gemensamma möten.
Om du är intresserad. Ta då kontakt med Eeva Kainulainen per telefon 040 568 0591 eller
eeva.kainulainen@senioriliike.fi
Hälsningar,
Kimmo Kiljunen
Ordförande

Eeva Kainulainen
Generalsekreterare

