Medlemsbrev 3/2017
Bästa medlem i Seniorrörelsen
Förhoppningsvis har sommaren gått bra trots det regniga vädret. Sommaren
fortsätter ännu och man får hoppas att vädret tar sig.
I det här brevet berättar vi om
•

Valen i Finlands Seniorrörelse

•

SeniorSeminarier under hösten

•

Nästa Seniortidning

Finlands Seniorgärning - berätta om en god gärning
Seniorrörelsens styrelse har besluta belöna en handling, som avser att främja
seniorernas liv. Gärningen kan ha gjorts en av enskild person eller av en grupp, en
handling som utgör ett gott exempel även för andra. Det kan vara fråga om att
påverka attityder, handräckning, nya idéer eller utbildningar, eller verksamheter
som sprider glädje.
Berätta för oss om arbete eller handlingar, som skulle göra sig förtjänta av
Seniorrörelsens pris. Sänd ditt förslag jämte motiveringar som brev eller e-post.
Seniorrörelsens e-post: toimisto@senioriliike.fi. med rubriken "Suomen Senioriteko".
Om du änder förslaget som brev finns adressen i slutet av detta brev. Märk kuvertet
"Suomen Senioriteko".
Sista inlämningsdagen är 30.10.2017. Resultatet publiceras 13.1.2018. Priset är 1000
euro. Berätta om de bästa gärningarna i era hemknutar.
SeniorSeminarier
Följande tillfällen är bra att lägga på minnet
Ikäystävällinen kunta/En seniorvänlig kommun
Onsdagen den 11.10 kl 13.00 (Kaffe kl 13, programmet börjar kl 13.30).
Foibekartano, Sjukhusgatan 7, 01400 Vanda.
Hur känner man igen en seniorvänlig kommun eller stad? En seniorvänlig kommun
lyssnar på sina invånare, såväl äldre som yngre. Även äldre välkomnas i kommunen,
de ses som en välgörande del av befolkningen. En Seniorvänlig kommun erbjuder en
lockande och trygg boendemiljö, rikligt med kulturella aktiviteter, tillgängliga miljöer,
möjligheter till självutveckling och fungerande service. En seniorvänlig kommun
rättar sig efter invånarnas behov. Förutsättningarna för ett gott liv är desamma för
barn, unga, arbetsföra och den äldre befolkningen. Vilka frågor är aktuella i en
seniorvänlig kommun? Frågorna diskuteras vid seminariet.
Vandas biträdande stadsdirektör Jose Valanto och Helsingfors biträdande
borgmästare Nasina Razmyar inleder seminariet. Länken till Foiben kartano är:
http://www.foibekartano.fi.

Seniorrörelsens höstmöte
äger rum onsdagen den 8.11 kl. 14 i Kuntoutussäätiös lokaler. Temat för mötet är
kondition och rehabilitering. Adressen till platsen finns nedan. Vid den officiella
delen av mötet behandlas Seniorrörelsens verksamhetsplan och budget och därtill
utses styrelsemedlemmar istället för dem som är i tur att avgå. En separat kallelse
till mötet sker tre veckor före mötet.
Frågor kring boendet
behandlas onsdagen den 13.12 kl 14 i Helsingfors "Jätkäsaari, Sukupolvikortteli",
Länsisatamankatu 34 A, 00220 Helsingfors. Värd för tillställningen är
SETLEMENTTIASUNNOT Ab. VD Kimmo Rönkä presenterar verksamheten.
Vid alla nämnda tillställningar är det kaffeservering. Närmare uppgifter finns i nästa
medlemsbrev och medlemstidningen. som utkommer i början av oktober. Därtill
finns uppgifter om aktiviteterna på våra hemsidor www.senioriliike.fi.
Aktiviteter i Tammerfors
Seniorrörelsens Pirkanmaa avdelnings medlemsmöte ordnas i Rientola Pirtti
5.9.2017 kl 14-16. Adress: Federleynkatu 19, 33400 Tammerfors.
Medlemmarna i Pirkanmaa avdelning välkomnas.
Pirkanmaas kulturella välbefinnandeplan (färdigställt 06/2017) presenteras
19.9.2017 kl 14-16 i Rientola Pirtti. Planen presenteras av länskonstnären Arttu
Haapalainen (Taike).
Aktiviteter i St Mickels
I St Mickels registrerades under våren Seniorrörelsens lokalavdelning, vars namn är
Senioriliikkeen Alueyhdistys ry. Avdelningens första höstmöte sker i oktober.
Närmare uppgifter presenteras i Seniorrörelsens nästa tidning. Avdelningens
styrelse informerar medlemmarna om övriga tillställningar.
Seniorrörelsens nästa tidning
Nästa tidning utkommer i början av oktober. Beställ tidningen även till grannar och
vänner. Du får en bunt tidningar direkt från tryckeriet om du beställer extra
tidningar senast 15.9.
Trevlig fortsättning på sommaren
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