Bästa medlemmar i Seniorrörelsen
I det här brevet berättar vi om de viktigaste aktiviteterna under hösten
•
Tidtabellen för Medborgarinitiativet
•
Nästa Seniortidning
•
Seminarier och andra aktiviteter
•
Billiga bra böcker till salu
Tidtabellen för Medborgarinitiativet
Befolkningsregistercentralen fastställde under sommaren att det Medborgarinitiativ
som Finlands Seniorrörelse tog initiativet till, samlade 84820 godkända
undertecknare. Initiativet behandlas i riksdagen vid månadsskiftet novemberdecember. Nu är det möjligt att skriva om initiativet i lokala tidningar. Närmare
uppgifter finns att hämta i Kimmo Kiljunens bok "Eläkekatekismus", som alla
medlemmar har fått.
Nästa Seniortidning.
Nästa Seniortidning utges den 3.10.2016 och den postas till medlemmarna. Om du
önskar ett större antal kan du beställa tidningen senast 15.9 under adress:
heli.stenvall@arabianranta.com. Skriv då antalet önskade tidningar och den adress
du önskar de skall sändas till.
Aktiviteter under hösten
I Tammerfors ordnas information och mässor
Seniorrörelsens "Pirkanmaa"- avdelning ordnar tillställningar dit alla är välkomna.
Information om systemet med intressebevakare ti 6.9.2017 kl 12
Lielahden palvelukeskus
Teivaankatu 1 Tammerfors. Bussar: 3, 21, 27, 28.
Sakkunnig jurist Tuija Palo

Hur förhindrar man och botar diabetes. Ti 4.10.2016 kl 13
Gamla biblioteket, Tammerfors. Sakkunnig: Ordf. i Pirkanmaan Diabetesyhdistys
Marjatta Stenius-Kaukonen

En bra ålder - mässa 20-21.10.2016
Tammerfors Mäss- och Idrottscenter
Finlands Seniorrörelse har en avdelning vid mässan. Välkommen.
Information om Finlands pensionssystem, to 20.10 kl 10
Seniorrörelsens ordförande Kimmo Kiljunen
Stärkande rörelser för seniorer. 21.10 kl 11. FD Arto Tiihonen

I Kankaanpää ordnas ett seminarium om pensioner och "Sote" (social- och
hälsovårds- och landskapsreformen)
Aktuellt om pensioner och "Sote" ons 19.10.2016 kl 18
Kankaanpää Stadshus
Program:
Öppnande: Satakundas lokalansvarige Pauli Rinne
Frågor och svar. Ordförande Kimmo Kiljunen
"Sote" i Satakunda idag, PoSa,s verksamhetsledare Anne Vanhatalo
Kankaanpää stads hälsning och Kulturcentrets nuvarande situation,
Kankanpääs fullmäktiges viceordf. Jari Koskela.

Höstmöte och seminarium i Helsingfors
Seminarium om pensioner och höstmöte må 14.11 kl 14.00
Kalliola Settlements auditorium
Stureg. 11. Helsingfors
Efter höstmötet ordnas ett seminarium om pensioner.
Inledare: Pensionsskyddscentralens verkställande direktör Jukka Rantala.
Seminarium om “Sote”
På senhösten ordnas i Helsingfors ett samarium, som handlar om "sote"-alternativen
ur den enskilda åldringens synvinkel. Inledare är representanter för ett
regeringsparti, från kommunerna och andra organisationer.
Närmare uppgifter om detta i nästa medlemsbrev.
Skrivartävling: Du hinner ännu!
Hurudana erfarenheter har du av att bli äldre i dagens Finland? Finlands
Seniorrörelse inbjuder till en skrivartävling. Inbjudan gäller ända till 30.11.2016.

Vi har hittills läst många intressanta berättelser om hur det är att vara äldre idag. Vi
vill bredda gruppen av skribenter. Längden och formen på texten är fri. Inlämnade
alster behandlas konfidentiellt. Texten kan sändas per post under adress: Finlands
Seniorrörelse, Fernissag. 8 A 4 vån. 01300 Vanda och kan sändas under eget namn
eller pseudonym. Om uppsatsen sänds under pseudonym bör du bifoga ett slutet
kuvert med ditt namn, adress och telefonnummer och på kuvertet skriva
pseudonymen. Anteckna även hemkommun och åldersgrupp: Under 65 år/ 65 - 74
år/ 75 - 84 år/85 år eller äldre.
Vi tackar på förhand.
Böcker till fördelaktigt pris.
Seniorrörelsen säljer ett stort antal böcker, som rör den äldre befolkningen. Nu kan
man köpa dem fördelaktigt till medlemspris. Böckerna sänds per postförskott. På
bokens pris tillkommer postavgiften.
Beställningen kan göras via e-post: toimisto@senioriliike.fi, eller per telefon 050
3454 200. Om du önskar hämta boken från kansliet så är kansliet bemannat
onsdagar kl 11-15. Kansliets adress är Fernissag. 8A, vån 4. 01300 Vanda
(Dickursby).
Böcker:
Sirkka-Liisa Kivelä & Sari Vaapio: Vanhana Tänään

5,-

Kivelä, Vaapio, Gustafsson, Jansson: Äldre idag

5,-

Reijo A Kauppila: Ukin ja mummin viisaat ajatukset

12,-

Kimmo Kiljunen: Eläkeläisten taitettu itsetunto

20,-

Sirkka-Liisa Kivelä: Voimavaroja unesta

20,-

Sirkka-Liisa Kivelä: Styrka o kraft ur sömn

20,-

Sirkka-Liisa Kivelä: Hyviä vuosia

Trevlig höst
Eeva Kainulainen
Generalsekreterare

5,-

