Hyvät Senioriliikkeen jäsenet

JÄSENKIRJE 2.5.2018

Tässä jäsenkirjeessä on asiaa Senioriseminaareista ja kansalaisaloitteesta
vanhusasiavaltuutetun viran perustamiseksi.
Eläkkeellä toimeentulo – seminaari ke 23.5.2018 klo 11.30
Senioriliike järjestää Seminaarin otsikolla Eläkkeellä toimeentulo ke 23.5. klo 11.30-13.45
Helsingissä Kampin palvelukeskuksessa, Salomoninkatu 21. Tervetuloa sankoin joukoin
keskustelemaan eläkeläisten toimeentulosta.
OHJELMA
11:30

Kahvit palvelukeskuksen juhlasalin aulatilassa

11:55

Tilaisuuden avaus
- Esa Fagerlund, SSL:n varapuheenjohtaja

12:00

Alustukset
- Pääekonomisti Katja Bjerstedt, Eläke-Varma
- Puheenjohtaja Kimmo Kiljunen, Suomen Senioriliike

12:2013:45

Paneelikeskustelu aiheesta miten eläkkeellä olevien elintaso ja sen kehittyminen
jatkossa turvataan. Miten indeksijärjestelmää voidaan ja pitää muuttaa?
Keskustelussa mukana seuraavat kansanedustajat:
• Niilo Keränen, Keskusta
• Sari Sarkomaa, Kokoomus
• Merja Mäkisalo-Ropponen, Sdp
• Heli Järvinen, Vihreät
• Silvia Modig, Vasemmistoliitto
Puheenjohtajana toimittaja Leena Pakkanen.
Tilaisuuden järjestelyvastaava:
Esa Fagerlund, Suomen Senioriliike, varapuheenjohtaja
p. 0400 403018

Vanhusasiavaltuutettu tarvitaan Suomeen
Kansalaisaloite vanhusasiavaltuutetun viran perustamiseksi Suomeen on pantu vireille.
Tutkimukset osoittavat ja mediassa on jatkuvasti esillä ikäihmisten hoivan puutteita ja
laiminlyöntejä. Kenenkään kohtaloa ei voi sivuuttaa vaikenemalla tai selittämällä niitä
yksityistapauksiksi. Ikäihmiset tarvitsevat virallisen puolestapuhujan,
vanhusasiainvaltuutetun, joka on perehtynyt heidän asioihinsa ja puolustaa ikäihmisten
asemaa yhteiskunnassa. Kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi on aiemmin perustettu mm.
tasa-arvo-, lapsiasiain-, tietosuoja- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen virat.
Nyt kaikki allekirjoittamaan aloite. Sen voi allekirjoittaa netissä pankkitunnuksilla,
osoitteessa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3086. Senioriliikkeen toimistosta voit
myös tilata kannatuslomakkeita, mikäli sinulla ei ole internetyhteyttä tai tietokonetta. Puh.
040 568 0591.

Vanhusasiavaltuutetun viran perustaminen on ollut Suomen Senioriliikkeen tavoitteena toiminnan
alusta alkaen. Ensimmäisen kerran sitä yritettiin vuoden 2009 aikana keräämällä 40.000 nimeä
adressiin Senioriliikkeen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kivelän johdolla. Sittemmin Sirkka-Liisa Kivelä
ajoi sitä edelleen ollessaan mukana vanhuspalvelulain valmistelussa. Lakiin ei saatu virkaa. Vuonna
2013 kerättiin taas nimiä ja vedottiin silloiseen peruspalveluministeriin, mutta mitään ei ole
tapahtunut.

Syksyn tapahtumia
Senioriliikkeellä on osasto Hyvä Ikä messut 3-4.10.2018 Helsingin Messukeskuksessa.
Syyskaudella Senioriliike järjestää Senioriseminaareja asumisesta, SOTEsta ja Ikäystävällisestä
kunnasta. Niistä tiedotamme elokuussa.
Jäsenmaksut 2018
Suurin osa jäsenistä on maksanut jäsenmaksun, kiitos siitä! Jos olet unohtanut maksaa,
hoidathan asian.
Mukavaa kesän odotusta
Kimmo Kiljunen
Puheenjohtaja

Eeva Kainulainen
Pääsihteeri

