Jäsenkirje 3/2017
Hyvä Senioriliikkeen jäsen
Toivottavasti kesäsi on sujunut myönteisissä merkeissä sateisesta säästä
huolimatta. Kesää on vielä jäljellä ja toivotaan, että loppukesän sää olisi
suotuisampi.
Tässä
•
•
•

kirjeessä kerromme
Suomen Senioriteon valinnasta
Syksyllä järjestettävistä SenioriSeminaareista
Seuraavasta Seniorilehdestä

Suomen Senioriteko – ilmianna hyvä teko!
Senioriliikkeen hallitus on päättänyt palkita teon, joka on omiaan edistämään
seniori-ikäisten hyvää elämää. Teko voi olla yhden henkilön tai ryhmän teko tai työ,
joka voi olla kannustimena myös muille. Kyse voi olla asenteisiin vaikuttamisesta,
palvelusta, uudesta palveluideasta, koulutusideasta tai iloa tuottavasta toiminnasta,
joitakin esimerkkejä antaaksemme.
Kerro meille työstä tai teosta, joka ansaitsisi Suomen Senioriteko -palkinnon. Lähetä
ehdotuksesi perusteluineen kirjeenä tai sähköpostina. Sähköpostiosoite:
toimisto@senioriliike.fi, otsikkoon sanat: Suomen Senioriteko. Kirjeenä ehdotukset
tämän kirjeen lopussa olevaan osoitteeseen. Kuoreen merkintä Suomen Senioriteko.
Ehdotusten viimeinen jättöpäivä on 30.10.2017.
Suomen Senioriteko julkistetaan Nuutinpäivänä 13.1.2018. Palkitulle teolle
Senioriliike myöntää 1000 euron kannustusstipendin.
Ilmiantakaa parhaita tekoja kotikulmiltanne!
SenioriSeminaareja
Seuraavat tilaisuudet on hyvä panna jo nyt kalenteriin.
Ikäystävällinen kunta
ke 11.10. klo 13.00 (Kahvitarjoilu klo 13, ohjelma alkaa klo 13.30), Foiben kartano,
Sairaalankatu 7, 01400 Vantaa

Mistä tunnistaa ikäystävällisen kunnan tai kaupungin? Ikäystävällinen kunta
kuulee asukkaitaan, niin nuoria kuin vanhoja. Ikäihmisetkin toivotetaan
tervetulleiksi, heidät nähdään paikkakunnan toiminnan vireyttäjinä.
Ikäystävällisessä kunnassa on houkutteleva ja turvallinen asuinympäristö,
kulttuuritarjontaa ja liikkumisen mahdollisuuksia, innostavaa itsensä
kehittämistä ja toimivat palvelut. Ikäystävällinen kunta perustelee
päätöksiään asukkaiden arjen sujuvuudella ja hyvinvoinnin edistämisellä.
Hyvän elämän edellytykset perustuvat samoihin asioihin lasten, nuorten,
työikäisten ja iäkkäiden ihmisten arjessa. Millaisiin asioihin ikäystävällinen
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kunta kiinnittää huomiota? Näistä asioista kutsumme teidät keskustelemaan
asukkaina, vaikuttajina ja päättäjinä.
Miten luodaan ikäystävällinen kunta –teemasta alustavat Vantaan
apulaiskaupunginjohtaja Jose Valanto ja Helsingin apulaispormestari Nasina
Razmyar. Keskustelua yleisön kanssa siivittävät kulttuurin ja taiteen tutkijat
Ohessa linkki Foiben kartanon nettisivuille: http://www.foibekartano.fi.
Senioriliikkeen syyskokous
ke 8.11. klo 14.00 Kuntoutussäätiöllä. Tilaisuuden teemana on kunnossa pysyminen
ja kuntoutus. Kuntoutussäätiön osoite alareunassa. Kokouksen virallisessa osassa
käsitellään Senioriliikkeen toimintasuunnitelma ja talousarvio ja valitaan jäsenet
erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle. Tähän syyskokoukseen tulee
erillinen kutsu ohjelmatietoineen noin 3 viikkoa ennen kokousta.
Asumisen teematilaisuus
ke 13.12.klo 14.00 Helsingin Jätkäsaaressa Sukupolvikorttelissa Länsisatamankatu
34A, 00220 Helsinki
Isäntänä tapahtumassa on SETLEMENTTIASUNNOT Oy
Korttelin esittely: Toimitusjohtaja Kimmo Rönkä, Setlementtiasunnot Oy
Kaikissa em. tilaisuuksissa kahvitarjoilu.
Tarkempia tietoja tilaisuuksista voit lukea seuraavista jäsenkirjeistä ja
jäsenlehdestä, joka ilmestyy lokakuun alussa. Lisäksi tilaisuuksista on
nettisivuillamme www.senioriliike.fi.
Tampereen tapahtumia:
Senioriliikkeen Pirkanmaan jäsenkokous järjestetään Rientolan Pirtillä
5.9.2017 klo 14-16. Osoite: Federleynkatu 19, 33400 Tampere.
Pirkanmaalaiset jäsenet, tervetuloa!
Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman (valmistui 06/2017) esittely
19.9.2017 klo 14-16. Niinikään Rientolan Pirtillä. Tilaisuudessa esitellään
Ikäihmisten kulttuurihyvinvointia. Suunnitelmaa esittelee läänintaiteilija Arttu
Haapalainen (Taike). TEATTERIESITYS: Tilaisuudessa esitetään teatterikappale
nimeltään: "On kirkkaana päivä ja ilta - vanhan miehen tunnustukset", joka
perustuu keväällä 2017 pirkanmaalaisten miesten tarinoihin elämästään. Teatterin
tuottaa Tampereen taidekasvatus ry. Tilaisuus teattereineen on maksuton.
Mikkelin tapahtumia:
Mikkelin alueella rekisteröitiin keväällä Senioriliikkeen aluejärjestö, jonka nimi on
Senioriliikkeen Mikkelin Alueyhdistys ry. Yhdistyksen ensimmäinen syyskokous
pidetään lokakuun aikana. Tarkemmat tiedot seuraavasta Seniorilehdestä.
Yhdistyksen hallitus tiedottaa jäsenille muista tapahtumista.
Seuraava Suomen Seniorilehti
Suomen Seniorilehti ilmestyy lokakuun alussa. Tilaa lehtiä myös naapureille ja
ystäville. Saat nipun lehtiä suoraan painosta, kun teet ylimääräisten lehtien
tilauksen viimeistään 15.9.
Mukavaa loppukesää
Kimmo Kiljunen
Puheenjohtaja

Eeva Kainulainen
Pääsihteeri
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