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Senioriyhdistysten ja senioripiirien
puheenjohtajat ja sihteerit sekä hallitusten jäsenet

Arvoisat puheenjohtajat, sihteerit sekä hallitusten jäsenet
Tämä on Vuoden 2018 ensimmäinen yhdistyskirje, seuraavat ilmestyvät maaliskuussa ja
toukokuussa. Edellisen vuoden yhdistyskirjeet löytyvät työryhmätilasta.
Tässä kirjeessä kerrotaan mm. järjestöristeilystä, jäsenhankintakilpailun tuloksista,
Kansiovastaavien koulutuspäivästä sekä Patina Golfin ja Keilailukilpailujen hakemisesta
vuodelle 2019.

Lähde mukaan Seniorit nettiajassa -risteilylle Tallinnaan
Kuva: TallinkSilja

Toukokuun lopussa järjestettävän Seniorit nettiajassa -risteilyn
22.-23.5.2018 ohjelma on tarkentunut. Luvassa on valtavan hieno
kokonaisuus loppukevään mukavassa merissäässä ja parhaassa
senioriseurassa. Tätä risteilyä et halua jättää väliin!

Puhujat ovat huippuluokkaa, mukana laivalla ovat mm. oikeusministeri Antti Häkkänen sekä
Euroopan parlamentin jäsenet Sirpa Pietikäinen ja Henna Virkkunen.
Juontajana avajaisissa toimii TV:stä tutun Seniorielämää -ohjelman toimittaja Jorma
Pulkkinen. Alustajina teematilaisuuksissa ovat mm. professori Martti Häikiö, varatuomari
Tuulikki Petäjäniemi ja entinen sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho. Turvallisuuteen
liittyvistä asioista puhuvat maanpuolustusyhdistyksen toiminnanjohtaja Matti Virpiaro ja
HELPE:n turvallisuuskouluttaja Lasse Wallius.
Laivalla mukana puhumassa ja tavattavissa ovat luonnollisesti myös senioriliiton
puheenjohtaja Anneli Taina sekä varapuheenjohtajat Aila Harjanne ja Risto Löppönen,
valtuuston puheenjohtaja Leena Jääskeläinen sekä liiton toiminnanjohtaja Matti Niiranen.
Liiton toimistolta mukana ovat myös järjestösihteeri Pia Nyman, viestinnän asiantuntija Petri
Rytkönen sekä toimistonhoitaja Heli Peuralinna. Järjestöasioista puhuvat Kansallisen
sivistysliiton kouluttajat Henna Aunisto ja Veli-Pekka Manninen.
Vapaamuotoinen ohjelma on sekin hienoa: laulamassa on varsinaissuomalainen seniori, exkansanedustaja ja ”eduskunnan Elvis” Kari Kantalainen, alias Gari Grandi. Meritansseista
vastaa Mikko Mäkeläinen ja Myrskylyhty.
Varaa matka ottamalla yhteys suoraan Matkapoikiin: www.matkapojat.fi/senioriliitto
Voit varata joko itsellesi tai kerätä ryhmän (30 henkilöä). Ryhmän keräämisestä on erikseen
tiedotettu yhdistysten matkavastaavia.
Jos sinulla on kysyttävää matkaohjelmasta tai muusta sisältöön liittyvistä asioista, ota yhteys
Pia Nymaniin, pia.nyman@senioriliitto.fi tai Petri Rytköseen, petri.rytkonen@senioriliitto.fi.
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Vuoden 2017 jäsenhankintakilpailu on ratkennut
Vuosi 2017 on ollut jäsenhankintakilpailun vuosi. Vuoden lopussa senioriliiton jäsenmäärä oli
25 771 jäsentä, kasvua edelliseen vuoteen oli 855 jäsentä. Jäsenhankintaa oli tehty hyvin ja
tulokset olivat positiivisia suurimmassa osassa yhdistyksiä.
Yhdistykset kilpailivat koon mukaan kolmessa sarjassa ja piirit kahdessa sarjassa. Lisäksi
piirit kilpailivat uusien yhdistysten perustamisessa. Kilpailun tulokset, jotka julkaistaan
Patinassa 5.2., ovat seuraavat:
Jäsenhankintakilpailu 2017 tulokset
PAIKALLISYHDISTYKSET
Sarja: Alle 100 jäsentä
Leppävaaran kansalliset seniorit
Käsivarren seniorit
Asikkalan kansalliset seniorit

1.sija
2.sija
3.sija

uudet jäsenet
36
31
24

Sarja: 100 - 250 jäsentä
Matinkylän seniorit
Oulun kansalliset seniorit
Espoon kansalliset seniorit

1.sija
2.sija
3.sija

uudet jäsenet
80
53
51

Sarja: Yi 250 jäsentä
Turun kansalliset seniorit
Porin kansalliset seniorit
Hämeenlinnan kansalliset seniorit

1.sija
2.sija
3.sija

uudet jäsenet
133
124
88

1.sija
2.sija
3.sija

kasvu %
14,61
13,65
13,46

1.sija
2.sija
3.sija

kasvu %
16,45
14,55
13,17

PIIRIT
Sarja: Alle 1900 jäsentä
Oulu
Pohjois-Karjala
Etelä-Savo
Sarja: Yli 1900 jäsentä
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Helsinki

Kaikki ne henkilöt, jotka on viety jäsenrekisteriin 31.12.2017 mennessä ovat mukana
laskettaessa yhdistyksen uusien jäsenten määrän lisäystä, jota kilpailussa mitataan.
Vuodenvaihteen jälkeen jäseneksi liitetyt eivät siis kartuta yhdistyksen tai piirin kilpailusaldoa.
Uusia jäsenyhdistyksiä perustettiin seuraavasti:
- Pirkanmaa: Ikaalisten kansalliset seniorit ry
- Varsinais-Suomi: Kemiönsaaren seniorit ry
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Uusimaa: Hangon seniorit
Häme: Padasjoen seniorit ry

Yhdistysten kilpailussa palkinnot ovat seuraavat: 1. sija 500 euroa, 2.sija 300 euroa, 3.sija
200 euroa. Piirien kilpailussa palkitaan rahallisesti vain ensimmäiseksi tullut, palkinto on 1500
euroa. Uusien jäsenyhdistysten perustamisen osalta piirit jakavat palkinnon, kullekin piirille
maksetaan 400 euroa.
Rahapalkinnot maksetaan yhdistyksille kevään aikana ja palkintosijoille tulleille jaetaan
kunniakirjat järjestöristeilyllä toukokuussa. Onnea voittajille!

Piirien matkavastaavien päivä siirtyy pidettäväksi 20.2.2018
Piirien matkavastaavien päivää jouduttiin siirtämään lakkoilun ja mielenosoituksen vuoksi.
Uusi päivämäärä on 20.2. klo 9.30 – 15.30, paikkana liiton toimisto. Ilmoittaudu päivään viim.
15.2. mennessä osoitteella osallistu@senioriliitto.fi.
Päivässä käydään läpi mm. järjestöristeilyä ja siihen liittyvää työnjakoa yhdistysten, piirien ja
liiton välillä. Toivomme, että jokaisesta piiristä ilmoittautuu matkavastaava!

Piirien Kansio-vastaavien koulutus 9.3. ja elokuvapäivä kaikille 10.3.
Kansallinen sivistysliitto (Kansio) hallinnoi valtionavustuksia opintotoimintaan ja jakaa niitä
eteenpäin jäsenjärjestöilleen. Vuoden 2018 osalta Kansio muuttaa haku- ja
raportointikäytäntöjä Kansallisen senioriliiton osalta.
Piirien Kansio -vastaavien päivä Kansion uusista käytännöistä pidetään 9.3.2018 klo
10.00 – 14.00 Liiton toimistolla, Kansakoulukatu 5 A 6, Helsinki. Paikalla Kansiosta
suunnittelija Henna Aunisto ja liitosta järjestösihteeri Pia Nyman.
Senioriliitto kustantaa ohjelman ja ruokailut sekä korvaa matkat alimman julkisen
liikennemuodon mukaan. Ilmoittaudu sähköpostilla osallistu@senioriliitto.fi viimeistään 26.2.
Kansio järjestää myös perinteisen elokuvapäivän. Vuoden 2018 elokuvana on Paavo
Westerbergin Viulisti, joka tulee ensi-iltaan tammikuussa. Elokuva sijoittuu klassisen
musiikin maailmaan. Aika: lauantai 10.3.2018 klo 11.00 alkaen, Paikka: Suomen
elokuvasäätiön auditorio, Katajanokka, Hinta: 25 €/hlö, sisältää elokuvan (kesto 2h5min) ja
keittolounaan. Ilmoittautuminen: www.kansio.fi/elokuvapaiva

Patina SenioriGolf ja Seniorikeilailu vuodelle 2019 haettavissa
Yhdistyksiä pyydetään hakemaan Patina Seniori Golfin tai Seniorikeilailu kilpailun
järjestämistä vuodelle 2019. Vapaamuotoinen hakemus, joka osoitetaan senioriliiton
hallitukselle, tulee lähettää sähköpostilla osoitteella pia.nyman@senioriliitto.fi viimeistään
20.4.2018 klo 16.00 mennessä. Liiton hallitus valitsee järjestävät tahot toukokuun
kokouksessaan.
Tarkempia ohjeita kilpailujen järjestämisestä voit kysyä järjestösihteeri Pia Nymanilta.
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Kyberturvaa koteihin
Ulkoministeriön turvallisuusneuvosto on julkaissut Kodin kyberopas -ohjeet digitaaliseen
arkeen. Ohjeet ovat hyvin kattavat ja suosittelemme niihin tutustumista sekä niiden
levittämistä jäsenistön keskuudessa. Oppaan pohjalta on tehty koulutus senioriliiton toimiston
toimesta.
Opas löytyy sähköisenä täältä:
https://www.turvallisuuskomitea.fi/index.php/fi/mcdc/125-kodin-kyberopas-ohjeitadigitaaliseen-arkeen
Lisätietoja: viestinnän asiantuntija Petri Rytkönen, petri.rytkonen@senioriliitto.fi

Ansiomerkkien toimittaja vaihtuu
Kultakeskus Oy:n toimitusvaikeuksien vuoksi olemme vaihtaneet jäsen- ja ansiomerkkien
toimittajaa vuoden 2018 alusta alkaen. Uusi toimittaja on Merkkikeskus Oy.
Jatkossa merkkien toimitusaika tulee olemaan noin 1 viikko tilauksen jättöpäivästä ja merkit
sekä ansiokirjat lähetetään suoraan tehtaan varastosta tilaajalle postitse. Merkkitilaukset
osoitetaan edelleen liiton toimistolle entiseen tapaan.

Lopuksi muutama muistutus
-

Muistakaa merkitä kaikki tehtävänhaltijat jäsenrekisteriin heti myös piirien osalta.
Seuraavan Patinan aineistopäivä on 9.3.2018.
Patina ilmestyy jäsenistölle keskiviikkoisin vuonna 2018.
Kertokaahan Helille, mitä uusia tuotteita haluaisitte verkkokauppaan!

Toivotamme jokaiselle mukavaa vuoden alkua
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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