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Senioriyhdistysten ja senioripiirien
puheenjohtajat ja sihteerit sekä hallitusten jäsenet

Arvoisat puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, sihteerit sekä hallitusten jäsenet
Mukavaa alkanutta kevättä! Tässä kirjeessä on ajankohtaista tietoa senioriliiton
toiminnasta, kuten risteilystä, messuista, ansiomerkkien hakemisesta sekä
edunvalvonnan yhteystietojen päivittämisestä ja työryhmätilasta.

Seniorit nettiajassa 22.-23.5. -risteilyllä tapahtuu
Seniorit nettiajassa -risteilylle on ilmoittautunut tähän mennessä jo noin 1000 henkilöä, mutta
mukaan mahtuu vielä. Koko laiva on varattu vain senioriliittolaisille, joten seura on varmasti
sitä parasta! Ota ystäväsikin mukaan ja lähde risteilemään toukokuun keväiseen säähän.
Ilmoittautuminen tapahtuu suoraan Matkapoikien kautta, www.matkapojat.fi/senioriliitto.
Risteilyn ohjelma jaettiin jokaiselle jäsenelle jo aikaisemmin, mutta se on myös tässä
kirjeessä liitteenä. Ilmoittautumiset ryhmiin tai teemakokonaisuuksiin ovat alustavat. Tässä on
joitakin tarkennuksia ohjelmaan.
Tuo oman yhdistyksesi hyvät ideat myös muiden käyttöön! Ohjelmassa on
keskiviikkoiltapäivällä klo 14.00 alkaen järjestötoimijoiden ideoiden vaihtotori. Jotta kaikki
halukkaat saavat paikan, ilmoita yhdistyksesi ideoiden vaihtotorille viimeistään 1.5.
mennessä sähköpostilla toimisto@senioriliitto.fi. Ilmoita yhdistyksesi nimi, ideanne ja
vastuuhenkilön nimi ja puhelinnumero.
DIGI -pajoissa neuvovat nuoret vapaaehtoiset. Yhdessä pisteessä voit käydä kysymässä
neuvontaa non stoppina. Voit tuoda esimerkiksi oman laitteesi mukaan ja kysyä käyttöön
liittyviä ohjeita ja vinkkejä. Verkkopankkiasioissa ohjausta ei kuitenkaan anneta
tietoturvasyistä. Toisissa pisteissä ohjaus on aikataulutettu teeman mukaan, kuten FB,
Instagram ja Twitter.
Muistikerhon ohjaajat tapaavat muisti- ja ystäväkerhotoiminnan kehittämistyöpajassa
keskiviikkoaamuna. Senioritanssista kiinnostuneet pääsevät kokeilemaan tanssia laivan
kannella (säävaraus) keskiviikkona iltapäivällä.

Senioriliiton työryhmätilassa on paljon tärkeää tietoa
Uusille puheenjohtajille, sihteereille ja hallitusten jäsenille tiedoksi, että mm. liiton
aikaisempien vuosien yhdistyskirjeet ovat luettavissa senioriliiton työryhmäsivuilla.
Työryhmäsivuille pääsee www.senioriliitto.fi sivustolta jäsenille -> yhdistysten toimitsijoille
sivulta. Kun klikkaat oikealla yläkulmassa olevassa laatikossa olevaa sanaa ”työryhmäsivut”,
pääset kirjautumissivulle.
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Liiton suositus on, että työryhmäsivulle pääsevät kaikki yhdistyksen hallituksen jäsenet.
Käyttäjätunnus on yhdistyksen sähköposti (gmail) ja salasanan saa liiton toimistosta, jos se
on unohtunut. Ottakaahan tunnukset käyttöön!

Patinan juttujen aineistopäivät ovat 18.5. ja 17.8.2018
Kesäajan Patinan juttujen viimeinen toimituspäivä on perjantai 18.5.2018. Lehti ilmestyy
kesäkuun alussa. Syksyn ensimmäisen Patinan aineistopäivä on perjantai 17.8.2018 –
merkitse sekin jo nyt muistiin! Toimituksen osoite on patina@senioriliitto.fi
Pohtikaa etenkin sitä, olisiko yhdistyksellänne jakaa hyväksi havaittuja käytäntöjä Patinan
välityksellä muille senioriyhdistyksille. Toimitus kaipaa erityisesti yhdistysten
auttamistoimintaan liittyviä juttuja ja kuvia!
Juttu päätyy lehteen varmimmin, jos se on puolen liuskan tai enintään liuskaan mittainen, eli
napakka. Laadukas ja ilmeikäs valokuva madaltaa myös jutun julkaisukynnystä. Toimitus
pyrkii julkaisemaan tasapuolisesti artikkeleita eri puolilta Suomea.

Liitto tukee piirien osallistumista seniorimessuille
Erilaisia senioreille sopivia messuja tapahtuu vuosittain eri puolella Suomea. On tärkeää, että
senioriliiton näkyvyys messuilla joka puolella Suomea varmistetaan, siksi liitto tukee piirien
osallistumista alueensa messuille.
Voit hakea liiton tukea messuillenne lähettämällä sähköpostia osoitteella
pia.nyman@senioriliitto.fi viimeistään 15.6. mennessä. Ne piirit, joita ei viime vuosina ole
tuettu, ovat etusijalla.
Silloin, kun messujen käytännön toimet ovat jonkin piirin alueella olevan paikallisyhdistyksen
vastuulla, liitto pyytää huolehtimaan siitä, että jokaisella yhdistyksellä on mahdollisuus
osallistua messuille ja tuoda sinne omaa materiaaliaan.

Yhdistysten nettisivut uudistuvat
Yhdistysavain ylläpitää senioriliiton ja sen jäsenyhdistysten nettisivuja. Liitto uudistaa
yhdistysten nettisivujen ulkoasua vastaamaan liiton nykyistä ulkoasua. Uudistus tapahtuu
Yhdistysavaimen toimesta keväällä eikä vaadi toimenpiteitä yhdistyksiltä.
Yhdistysavain muokkaa lisäksi omaa nettisivualustaansa mobiiliystävällisemmäksi, mikä
tarkoittaa käytännössä sitä, että nettisivujen rakenne ja käyttöliittymä uudistuvat kokonaan.
Senioriliitto sopii yhdistysavaimen kanssa uudistuksen aikataulusta, ja todennäköisin
ajanjakso on tuleva syksy, syys - lokakuu.
Uudistuksen myötä piirien nettivastaavat koulutetaan liiton toimesta ja alueittain pidetään
koulutusta yhdistysvastaaville.
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Seniori Patina Golf ja Seniori Keilailu kilpailut 2018 ja 2019
Tämän vuoden Seniori Patina Golf -kisat pidetään Ruuhikoskella Nurmossa 14.6.2018 klo
9.00 alkaen. Järjestäjävastuullisena on Seinäjoen kansalliset seniorit, kilpailun johtajana
toimii Antti Lammi, 0500 – 662 074.
Seniori Keilailu kilpailut pidetään Saarijärvellä 14.-16.9.2018 klo 12.00 alkaen.
Järjestäjävastuullisena on Saarijärven kansalliset seniorit, kilpailun johtajana toimii Juhani
Saarinen, 0500 640 988.
Molemmista kilpailuista on tietoa myös senioriliiton nettisivuilla, www.senioriliitto.fi.
Vuoden 2019 Seniori Patina Golf -kilpailut ja Seniori Keilailu -kilpailut ovat vielä
haettavissa.
Vapaamuotoinen hakemus, joka osoitetaan senioriliiton hallitukselle, tulee lähettää
sähköpostilla osoitteella pia.nyman@senioriliitto.fi viimeistään 20.4.2018 klo 16.00
mennessä. Hallitus valitsee järjestävät tahot toukokuun kokouksessaan.
Tarkempia ohjeita kilpailujen järjestämisestä voit kysyä järjestösihteeri Pia Nymanilta.

Kultaisten ansiomerkkien hakupäivämäärää on aikaistettu
Muistakaa varata vähintään puoli vuotta kultaisten ansiomerkkien hakemiseen!
Syyskaudella 2018 jaettavien kultaisten ansiomerkkien viimeinen jättöpäivä on 9.5.2018.
HUOM: Hakupäivämäärää on hieman aikaistettu.
Kevätkaudella 2019 jaettavien kultaisten ansiomerkkien anomusten viimeinen jättöpäivä on
26.11.2018.
Ohjeet ja lomakkeet löydät liiton nettisivujen työryhmätilasta kohdassa Materiaalia
yhdistyksille -> Ansiomerkit.
Kultaisten ansiomerkkien anomuksia voi jättää liiton hallituksen käsiteltäväksi vain kaksi
kertaa vuodessa:
1) syyskaudella 2018 luovutettavien merkkien hakuaika on vuoden 2018 toukokuu
2) kevätkaudella 2019 luovutettavaksi aiottujen hakuaika on vuoden 2018 marraskuu.

Edunvalvontatyötä tehostetaan, yhteystietoja tarvitaan
Senioriliitto tehostaa edunvalvontatyötään sote- ja maakuntauudistuksen edetessä.
Tavoitteena on myöhemmin kutsua edunvalvontatyötä tekeviä henkilöitä esimerkiksi
edunvalvontaa käsitteleviin tilaisuuksiin ja lähettää heille materiaalia.
Pyydämmekin piirien ja yhdistysten puheenjohtajia ja sihteereitä toimimaan seuraavasti:
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Senioripiirit
1. Pyydämme piirien puheenjohtajia tarkistamaan liitteenä olevan maakunnalliseen
edunvalvontatyöhön osallistuneiden listan oikeellisuus piirin osalta ja siinä
tapauksessa, että henkilöt ovat muuttuneet, toimittamaan maakuntatason
edunvalvontaan osallistuvien henkilöiden nimet ja yhteystiedot.
2. Mikäli maakuntatasolla (tai sen osatasolla useamman kunnan alueella) on jotakin
muuta edunvalvontayhteistyötä tai elimiä, pyydämme raportoimaan siitä samalla
tavalla seuraavat tiedot: yhteistyötahon/ elimen nimi, työhön osallistuvien henkilöiden
nimet ja yhteystiedot.
Pyydämme toimittamaan tiedot 31.5.2018 mennessä osoitteella
toimisto@senioriliitto.fi. Viestin aiheeksi: Edunvalvojat piirissämme
Senioriyhdistykset
1. Yhdistysten puheenjohtajia pyydetään huolehtimaan siitä, että jäsenrekisterissä on
ajantasainen tieto vanhusneuvostojen jäsenistä merkittynä.
2. Mikäli kuntatasolla on jokin muu paikallinen eläkeläisliittojen edunvalvontaelin,
pyydämme toimittamaan seuraavat tiedot liittoon: elimen nimi, työhön osallistuvien
henkilöiden nimet ja yhteystiedot.
3. Jos ette ole vielä toimittaneet liittoon tietoa senioriliittolaisista kunnan/
kaupunginvaltuutetuista, niin toimittakaa henkilön nimi ja yhteystiedot.
4. Jos ylläoleviin tehtäviin osallistuvien lisäksi kunnassanne/ kaupungissanne on kunnan
muuhun luottamuselimeen kuuluvia henkilöitä, pyydämme toimittamaan heidän
nimensä ja yhteystietonsa.
Tiedot pyydetään toimittamaan/ tarkistamaan 31.5.2018 mennessä osoitteella:
toimisto@senioriliitto.fi Viestin aiheeksi: Edunvalvojat yhdistyksessämme

Turvallisuudesta kannattaa huolehtia kotona ja yhdistyksessä
Lapin poliisi on laatinut liitteenä olevat turvaohjeet. Sitä voi halutessaan jakaa yhdistysten
jäsenistölle kuukausitapaamisissa tai kerhoissa.
On tullut ilmi, että joihinkin yhdistyksiin on kohdistunut sähköpostitse huijausyrityksiä.
Huijausviesti näyttää tulevan yhdistyksen puheenjohtajalta ja siinä pyydetään tekemään
pikaisesti maksu ulkomaille. Erityisen tästä huijauksesta tekee sen kohdistuminen
puheenjohtajaan ja rahastonhoitajaan yhdistyksessä. Varovaisuutta ja tarkkuutta
maksupyyntöjen kanssa!

Verkkokauppaan on tullut uusia tuotteita
Verkkokauppaan on tullut suomalaisten kirjailijoiden uusia kirjoja, kuten esimerkiksi
sosiaalisen median käsikirja ja geneettisen sukututkimuksen opas. Kaupassa on myös
ikäihmisille suunnattuja helppokäyttöisiä DORO äly- ja matkapuhelimia. Voit muistaa myös
kevään juhlijoita verkkokaupan huiveilla, koruilla ja adresseilla!
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Senioriliitto SuomiAreenalla
Senioriliitto on tänä vuonna mukana SuomiAreenalla Porissa. Keskiviikkona 18.7.2018
senioriliitto järjestää yhdessä Superin ja Suvannon kanssa SuomiAreenan Eetun aukion
keskustelutilaisuuden otsikolla Tuovatko tahto ja raha turvallisuutta senioreille? MTV3 videoi
paneelin, jossa on mukana mm. liittomme puheenjohtaja Anneli Taina.
Satakunnan kansallinen senioripiiri ja Porin kansalliset seniorit isännöivät liiton telttaa Porin
katukuvassa koko SuomiAreenan viikon ajan (16.-20.7.2018). Tule mukaan SuomiAreenalle!
Lisätietoja antaa Petri Rytkönen petri.rytkonen@senioriliitto.fi . Lisätietoa SuomiAreenasta
löytyy myös liiton nettisivuilta.

Vanhusten viikko ja seniorikävelyt
Ilmoittakaahan liiton toimistolle toimisto@senioriliitto.fi, jos yhdistyksessänne järjestetään
seniorikävely -tapahtuma 3.5. päivänä tai lähiaikoina. Ilmoita päivämäärä, paikka ja
kellonaika, jolloin tapahtuma alkaa. Laitamme tapahtumat näkyviin liiton nettisivuille. Näin
saamme niille lisää näkyvyyttä.
Syksyn toimintaa suunniteltaessa on hyvä muistaa, että Vanhusten viikkoa vietetään 7.14.10.2018 teemana Iloa toimeliaisuudesta.

Toivotamme jokaiselle mukavaa kevättä 2018 – risteilyllä tavataan!
Terveisin Matti (oik), Heli (oik), Pia ja Petri
Matti Niiranen

Heli Peuralinna

toiminnanjohtaja
matti.niiranen@senioriliitto.fi

toimistonhoitaja
050 564 2656
heli.peuralinna@senioriliitto.fi

Pia Nyman
järjestösihteeri
044 202 2222
pia.nyman@senioriliitto.fi

Petri Rytkönen
viestinnän asiantuntija
050 541 0852
petri.rytkonen@senioriliitto.fi
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LIITE: Kansallinen senioriliitto ry:n edustajat eläkejärjestöjen

neuvottelukunnissa
Senioripiirejä pyydetään pitämään huolta näiden tietojen päivittämisestä toimiston osoitteeseen:
toimisto@senioriliitto.fi 31.5.2018 mennessä.
Etelä-Savon eläkeläisten neuvottelukunta
Pöyry Raili, Huovila Pekka
Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry
Hynninen Veli, varapuheenjohtaja, Nieminen Olavi, Muona Kalevi
Hämeen piirin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta HETY
Samuli Rautiainen, Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen
Kainuun eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintayhdistys ry
Anja Jokelainen, puheenjohtaja
Keski-Suomen Eläkeläisjärjestöjen Neuvottelukunta
Matti Lahtinen, Heikki Palola, Riku Tenhunen, sihteeri
Kymenlaakson EEVA
Snell Jouko, Reponen Pekka, puheenjohtaja, Vesala Kaija sihteeri
Lapin Eläkeläisjärjestöjen Neuvottelukunta
Juvonen Juhani, Kerola Raili, Majava Eino varaedustaja
Pirkanmaalaisten Eläkeläispiiriyhdistysten Neuvottelukunta, PYNK
Marja Civill, Juha Salonen
Pohjanmaan eläkeläisjärjestöjen yhteistoiminnan Neuvottelukunta
Sasi Margit, puheenjohtaja, Tuominen Mikko, varapuheenjohtaja, Laulaja Pirkko, sihteeri
Pohjois-Karjalan Eläkeläisneuvottelukunta
Karetie Reima, jäsen Airola Anneli, varajäsen Mikkola Ulla, jäsen Luukas Anna-Maija, varajäsen
Pohjois-Pohjanmaan EETU-järjestöjen Neuvottelukunta
Sallinen Reijo
Pohjois-Savon Ikäihmisten valtuuskunta
Kauppinen Matti, jäsen Kämäräinen Laina, varajäsen
Satakunnan Eläkejärjestöjen neuvottelukunta SENK
Luomanen Liisa, Rintala Raimo, Keiholehti Esko
Uusimaa PENK neuvottelukunta
Hiekkalinna Simo, Karhusaari Markus
Varsinais-Suomen Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta
Helttula Jarmo, Harjanne Aila
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LAPIN POLIISILAITOS
poliisi.fi/lappi
Hallituskatu 1 A, 96100 ROVANIEMI
kirjaamo.lappi@poliisi.fi
Puh. 0295 460 321, Faksi 016 313 693

Poliisin ohjeet rahojen suojaamiseksi
Ohjeita, joita voi soveltaa tilanteen mukaan:
Huijauspuhelut
Jos sinulta kysytään puhelimitse pankkikortin tietoja tai tunnuksia,
- älä kerro niitä ikinä. Ei koskaan - Ei kenellekään.
- poliisi tai pankin henkilökunta eivät koskaan pyydä pankkitunnuksia.
- älä anna periksi, vaikka huijari soittaisi monta kertaa. Hän voi keksiä erilaisia syitä soittamiseen.
- älä vie pankkikorttiasi ovella tai ulkona odottavalle vieraalle henkilölle.
- saat olla töykeä. Lopeta puhelu heti kun arvelet huijarin soittavan.
- ilmoita pankkitunnusten kyselyistä poliisille, omaisille tai hoitajille.
- jos huijari on paikalla, soita hätänumeroon 112.
Ovikelloa soittavat huijarit
- älä päästä sisälle ketään tuntematonta henkilöä
- muista, että huijari voi pukeutua siististi ja käyttäytyä kohteliaasti
- oikealla poliisilla on poliisin virkapuku. Siviilipukuinen poliisi näyttää aina kuvallisen virkamerkin
Pankkitilit ja -kortit
- pidä säästöt sellaisella tilillä, jolla ei ole pankkikorttia
- pidä kortillisella käyttötilillä vain sen verran rahaa, jota tarvitset kuukausittain
- aseta korttitilille nostorajoja, esim. päiväkohtainen nostoraja
- poista korttitililtäsi verkko-ostamisen mahdollisuus tai määritä ostoksen summalle yläraja
- laita esille näkyvälle paikalle pankin päivityspuhelinnumero, johon ilmoitat väärinkäytöksistä
- voit ostaa ruokakaupassa tai apteekissa myös tilille. Edellyttää sopimuksen etukäteen
Tietokone
Jos hoidat pankkiasioita tietokoneen kautta varmista, että
- verkkopankkitunnukset ovat piilossa. Älä säilytä niitä tietokoneen vieressä.
- tietokoneessa on palomuuri käytössä ja siinä on riittävä virusturva
- huolehdi, että tietokoneen käyttöjärjestelmä on päivitetty uusimpaan versioon
- varo avaamasta sähköpostiin tulleita linkkejä, jos et tiedä etukäteen, mitä ne sisältävät
Pankkiautomaatilla
- älä pidä tunnuslukua lompakossasi
- laita toinen käsi ja joku esine suojaksi, kun näppäilet tunnuslukua
- älä nosta enempää käteistä, kun mitä todella tarvitset. Maksa mieluummin pankkikortilla.
Yleinen hätänumero 112

Lapin poliisilaitoksen poliisiasemien yhteystiedot ja aukioloajat internetissä:
www.poliisi.fi/lappi
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