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Hyvät jäsenet

Jäsenkirje/Syyskuu 2018

Syksyn toimintakausi on alkanut. Senioriliikkeellä on useita ajankohtaisia seminaareja syksyn
mittaan. Kokokohtana on 10-vuotisjuhlaseminaari. Kaikkiin seminaareihin on vapaa pääsy.

Kansalaisaloite: Vanhusasiavaltuutettu Suomeen

Senioriliikkeen toiminnan tavoitteena on koko sen 10-vuotisen historian aikana ollut
vanhusasiavaltuutetun viran perustaminen. Viran saamiseksi on kerätty nimiä, on laadittu
vetoomuksia, professori emerita Sirkka-Liisa Kivelä on tehnyt hartiavoimin työtä asian eteen, mm
hän esitti virkaa vanhuspalvelulain laatimisen yhteydessä. Tähän mennessä päättäjiä ei ole saatu
syttymään. Helsingissä 4.9.2018 pidetyssä ikäihmisten mielenilmauskokouksessa kaikkien
puolueiden edustajat olivat vanhusasiavaltuutetun viran perustamisen puolella. Hyvä niin. Jotta
asia saataisiin varmasti eduskuntakäsittelyyn, tarvitaan 50.000 kannatusta kansalaisaloitteelle.
Meneillään oleva kannatusten keräys jatkuu 1.10.2018 saakka.
Valtuutettu on ikäihmisten edunvalvoja, riippumaton äänitorvi. Valtuutetun tehtäviin kuuluvat
julkiset kannanotot, vaikuttaminen päätöksentekijöihin ja muihin yhteiskunnallisiin vaikuttajiin
sekä ratkaisuehdotusten tekeminen. Tutkimuksia vanhusten hoidosta, sen puutteista ja
kaltoinkohtelusta on runsain mitoin. Niiden perusteella vanhusasiavaltuutettu toimeen
tarttuessaan voi esittää ratkaisuehdotuksia ja ottaa kantaa ikäihmisten äänitorvena.
Kansalaisaloitteen kannatusten määräaika umpeutuu 1.10.2018. Anna kannatuksesi. Aloitetta
voi kannattaa joko nettisivulla https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3086 tai tilata
kannatuslomake Senioriliikkeen toimistosta, puh. 050 3454 200.
***********************************************************

Syksyn seminaarit Helsingissä:
TULE KUULEMAAN JA KYSYMÄÄN!

ASUNTOSEMINAARI IKÄIHMISILLE
Ke 19.9.2018 KLO 17-19
Kampin Palvelukeskuksen juhlasali, Salomonkatu 21 B, Helsinki
Mistä neuvoja ikäihmisten asunto-ongelmiin? Mitä asumisen vaihtoehtoja ikäihmisille Helsingissä?
Miten asumiskustannuksia valvotaan? Ikääntyvän varautuminen asumisen muutoksiin? Helsingin
toimet senioriasumisen kehittämisessä? ASO-asunto vaihtoehtona ikäihmiselle?
Ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevien asuminen?
Ohjelma
Mehutarjoilu ennen tilaisuuden alkua
Avaus ja Senioriliikkeen esittely
Senioriliikkeen varapuheenjohtaja Esa Fagerlund
Valtion Asuntojen kehittämis- ja rahoituskeskuksen (ARA) alustus
ARA:n johtaja Jarmo Linden
Helsingin kaupungin asuntotarjonta ikäihmisille
- Tiimipäällikkö Marjo Tapana, Helsingin kaupunki
Palveluasuminen Helsingissä
Helsingin Seniori-infon edustaja
Miten asumisoikeusasunto soveltuu ikäihmisille?
Markkinointipäällikkö Jaana Lahtinen, Asuntosäätiön Asokodit
Yleisöllä puheenvuoro
Alustajat vastaavat yleisökysymyksiin
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Seminaarin puheenjohtaja: Esa Fagerlund, Suomen Senioriliike ry
Tilaisuuden osanottajille esitteitä:
- Senioriliike – Arvokkaan vanhenemisen puolesta ry.
- Helsingin Seniori-info
- Helsingin kaupunki/kaupunkiympäristö/asuminen
- Asokodit (Asuntosäätiö)
**************************************************************
IKÄIHMISET KOTONA – arjessa selviytyminen
Suomen Senioriliikkeen 10 -vuotisjuhlaseminaari
ti 16.10.2018, klo 17.30 – 19.30
Kampin Palvelukeskuksen juhlasali, Salomonkatu 21 B, Helsinki
Mikä on olennaista ikäihmisen kotona selviytymisen kannalta? Miten palvelujen tarjonta ja tarve
nykyisin kohtaavat? Kuinka tarkoituksenmukaisesti ikäihmisten palveluihin ja niiden
kehittämiseen varattuja resursseja käytetään? Missä on kehittämistoimenpiteiden painopiste?
Missä määrin ikääntyneet ja heidän omaisensa voivat osallistua palvelujen kehittämiseen? Mitä
uusia ratkaisuja on löytynyt hallituksen toimesta toteutetuissa tai muissa kehittämiskokeiluissa ?
Ohjelma:
Kahvi/teetarjoilu ennen tilaisuuden alkua
Seminaarin puheenjohtaja, Leena Eerola, Suomen Senioriliike ry, hallituksen jäsen
Tilaisuuden avaus, Kimmo Kiljunen, puheenjohtaja, Suomen Senioriliike ry
Vanhuspalvelujen nykytila
Sirkka-Liisa Kivelä, emeritaprofessori, dosentti, Suomen Senioriliikkeen perustajajäsen
Vanhuspalvelujen muutospaineet
Sari Tanus, kansanedustaja (KD)
Hallituksen kehittämiskokeiluissa löytyneet parhaat käytännöt
Soili Partanen, vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Uudenmaan muutosagentti,
Ikäihmisten hoidon ja kaikenikäisten omaishoidon kehittämisen (I&O) kärkihankkeessa
Seminaarin yhteenveto: Hanna Vesala, Suomen Senioriliikkeen hallituksen varajäsen
**********************************************************
TAVOITTEENA IKÄYSTÄVÄLLINEN KUNTA
Ti 6.11.2018, klo 17.30 – 19.30
Kampin Palvelukeskuksen juhlasali, Salomonkatu 21 B, Helsinki
Mitä tarkoittaa ikäystävällinen kunta ja mistä sen tunnistaa? Miten Ikäystävällinen kunta haasteeseen vastaavat kunnat tekevät kunnastaan entistä ikäystävällisemmän? Millaisia päätöksiä
ja käytännön toimenpiteitä tarvitaan? Mitä vanhusneuvostoilta ja kuntalaisilta voidaan odottaa?
Voisiko teidän kuntanne julistautua ikäystävälliseksi?
Tilaisuus on tarkoitettu järjestöjen jäsenille, vanhusneuvostoille, kuntapäättäjille ja ikäihmisten
hyvinvoinnista eri tavoin kiinnostuneille.
Ohjelma:
Kahvi/teetarjoilu ennen tilaisuuden alkua.
Seminaarin puheenjohtaja ja avaaja Kerttu Perttilä, Suomen Senioriliike ry
Miten rakennamme kunnastamme ikäystävällisempää?
Helena Räsänen, vanhus- ja vammaispalvelujohtaja, Sipoo
Ikäystävällinen Lapinjärvi
Tärkeät ja tarpeelliset ratkaisut
Johanna Hyrkäs, aluearkkitehti, Lapinjärvi
Miten vanhusneuvostot vaikuttavat kunnan ikäystävällisyyteen?
Jussi Särkelä, Vanhusneuvoston puheenjohtaja, Vantaa
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Miten kuntalaiset näkevä ikäystävällisyyden, mitä kuntalaisilta on lupa odottaa?
Kuntalaisten kuuleminen yleisöä haastaen
Tilaisuuden yhteenveto
Kunnan ja järjestöjen keskeiset tehtävät ikäystävällisyyden vahvistamiseksi
Arto Tiihonen, Suomen Senioriliike ry
HYVÄ IKÄ MESSUT
3.-4.10.2018 Helsingin Messukeskus
Senioriliikkeellä on messuosasto Hyvä Ikä Messuilla 3.-4-10 Helsingin Messukeskuksessa.
Tervetuloa tutustumaan ja keskustelemaan osastolle. Jos haluat vapaalipun messuille, lähetä
sähköposti osoitteella toimisto@senioriliike.fi. Sähköpostin aiheeksi otsikkokenttään: Messulippu.
Tai soita toimiston numeroon 050 3454 200

Sääntömääräinen syyskokous Tampereella 1.11.2018
Jäsenet ovat toivoneet, että sääntömääräisiä kokouksia pidettäisiin myös Helsingin seudun
ulkopuolella. Senioriliikkeen hallitus päätti, että sääntömääräinen syyskokous pidetään tänä
vuonna Tampereella to 1.11.2018 klo 14.00 alkaen Werstas Museolla, Väinö Linnan aukio 8.
Kokouksessa päätetään vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta ja budjetista ja valitaan uudet
hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Varsinainen kutsu lähetetään lähempänä kokousta, kaksi
viikkoa ennen kokousta.

Seuraava Seniorilehti
Seuraava seniorilehti ilmestyy syyskuun lopussa. Mikäli haluatte enemmän kuin yhden lehden
vaikkapa jaettavaksi naapureillenne, ilmoittakaa tarvitsemastanne määrästä viimeistään 16.9.
sähköpostilla toimisto@senioriliike.fi tai
puh. 050 3454 200.
Suvanto ry:n tilaisuus Helsingissä
Ti 9.10.2018 klo 13 – 15.30
Pikkuparlamentti, Arkadiankatu 3 Helsinki
Suvanto ry - turvallisen vanhuuden puolesta järjestää miniseminaarin aiheena ikääntyneiden
kaltoinkohtelu. Puhujina mm. geriatri Harriet Finne-Soveri ja eduskunnan apulaisoikeusasiamies
Maija Sakslin. Tilaisuudessa myös paneeli, jossa mukana professori emerita Sirkka-Liisa Kivelä.
Kahvi/tee tarjoilu. Senioriliikkeen jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita!
www.suvantory.fi
Syksyn terveisin
Kimmo Kiljunen
Puheenjohtaja

Eeva Kainulainen
Pääsihteeri

