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Hyvä seniori!
Hyvää Uutta Vuotta 2018!
Jyväskylän kansallisten seniorien kevättoimintakausi käynnistyy viikolla 2. tässä kirjelähetyksessä
olevan Kevättoiminta 2018 -esitteen mukaisesti. Jokainen jäsen/jäsenperhe saa kotiin tämän
jäsenpostin. Seniorit ovat nettiajassa, mutta tarvitsevat myös painetun ohjelman. Muutokset,
lisäykset ja tarkemmat tilaisuuksien ohjelmat julkaistaan verkkosivuillamme sekä niitä on saatavana
torstaikerhossa.
Hallituksen jäsenet ja työnjako 2018
Arja Bastman, taloudenhoitaja, jäsenrekisteri

Merja Kumpula, varapuheenjohtaja, sihteeri ja jäsenrekisteri
Sylva Mannsten, matkavastaava, viinikerho, senioripiirin hallitus
Juhani Nevala, 2. varapuheenjohtaja, verkkosivut, facebook, valokuvaus, senioripiirin hallitus,
luennoitsijoiden tietokoneavustus

Ritva Nirkkonen, torstaikerhovastaava
Erkki Pastinen, torstaikerho, ilmoitukset lehtiin, kevät- ja joululounaat
Ritva Pihlman, kerhokoordinaattori, varasihteeri ja Sepänkeskuksen talotoimikunta
Pentti Vepsäläinen, vanhusneuvostotyö, Jyväskylän vanhusneuvoston varapuheenjohtaja
Maija-Liisa Ylänen, naistoimikunta, myyjäiset ja arpajaiset
Sirpa Teräväinen, puheenjohtaja, senioripiirin sihteeri, eläkeläisjärjestöjen verkosto, kumppanuudet,
sopimukset, jäsenkirjeet, sekä puheenjohtajan blogi, senioriliiton hallitus
Marja Viik, viestintäasiantuntija, esitteet, verkkosivujen sisällön tuotanto, facebook, mediatiedotteet
Jäsenmaksu 2018 ja yhdistyksen talous
Yhdistyksemme jäsenmaksu on alkavana vuonna sama kuin viime vuonna eli 20€. Hallitus ei
esittänyt syyskokoukselle jäsenmaksun korotusta, vaikka Kansallinen senioriliitto nosti
liittojäsenmaksun 10 eurosta 15 euroon 1.1.18. Yhdistykselle jää vain 5€/jäsen oman toiminnan
rahoittamiseen. Syyskokous päätti, että kunniajäsenet alkavat maksaa liittojäsenmaksua, jolla he
saavat Patinan ja kaikki samat jäsenpalvelut kuin kuka tahansa täyden jäsenmaksun maksava jäsen.
Alkavana vuonna naistoimikunnalla toiminnan rahoittamiseksi on erittäin suuri merkitys. Tämän
lisäksi hallitus yrittää rakentaa yrityssuhteita, jotta saisimme toiminnallemme tukijoita. Myös
erilaiset julkisyhteisöjen avustukset eläkeläisyhdistyksen toimintaan täällä Jyväskylässä pitäisi
saada avatuiksi. Jyväskylällä on paljon opittavaa isoilta senioriystävällisiltä kaupungeilta, sillä
eläkeläisyhdistykset tekevät todella arvokasta työtä senioriväestön hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja
lisäämiseksi.
Jäsenlehti Patina ja osoitteen muutokset 2018
Jokaisen jäsenen tulee itse huolehtia, että Patina tulee oikeaan osoitteeseen. Muutosilmoitus tulee
tehdä jäsenrekisterinhoitajallemme Merja Kumpulalle (jykanse@gmail.com tai puh. 040 5444 997).
Hän päivittää uuden osoitteen jäsenrekisteriin. Yhdistys odottaa jäsenten sähköpostiosoitteiden
lisäystä sekä ilmoituksia muuttuneista sp-osoitteista. Myös puhelinnumeroiden muutokset olisi hyvä
saada, sillä tekstiviestit ovat nykyaikaa myös järjestöviestinnässä. Vastatkaa hyvät jäsenet
yhdistyksen toimihenkilöiden soittoihin ja viesteihin!
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Jäsenhankinta 2018
Jäsenhankinta jatkuu, sillä eläkeläisyhdistyksen jäsenpoistuma vaatii jatkuvaa uutta jäsenvirtaa.
Yhdistys tulee olemaan näkyvillä ja sen ovet ovat avoinna toiminnasta kiinnostuneille. Hyvä viesti
aktiivista yhdistystoiminnasta houkuttaa mukaan. Kertokaa hyvää viestiä!
Puheenjohtajan blogi (www.jyvaskyla.senioriyhdistys.fi)
Jatkan puheenjohtajan kuukausiblogini pitoa yhdistyksemme verkkosivuilla. Kirjoittelen pääasiassa
hallituksen kokouksen jälkeen. Tuumailen omasta vinkkelistäni yhdistyksen tilaa. Ajattelen ääneen.
Toivon, että jäsenistö seuraa blogiani ja antaa palautetta suullisesti, puhelimitse tai sähköpostilla,
sillä verkkosivummehan eivät ole vuorovaikutteiset. Alkavana vuonna tulen varmasti kertomaan
enemmän myös valtakunnallisen vaikuttamisen tunnelmista ja senioriliittomme kehittämistoimista.
Yhdistys (nimellä Jyväskylän seniorit) on Facebookissa ja sitä päivittävät Juhani Nevala ja uusi
tiedottajamme Marja Viik.
Tervetuloa ”Vertaisauttamisen iltapäivään” 30.1.2018!
Senioriliitomme yhtenä strategisena painopistealueena on auttaminen. Olemme viime vuonna
käynnistäneet asiaa koskevan keskustelun ja aloittaneet tietoteknisten pulmien ratkaisunavun lisäksi
vertaiskeskustelut yksin jäätyä. Tästä oli hyvä juttu joulukuun Patinassa. Kannattaa lukea!
Jatkamme ja syvennämme auttamiskeskustelua järjestämällä tiistaina 30.1.18 klo 13-15.00
Sepänkeskuksessa, Protooni salissa (2.kerros) ”Vertaisauttamisen iltapäivän”. Saamme
vieraaksemme Aira Hellsrömin Turun senioreista. Hän kertoo, mitä heidän konseptinsa
SenioriJelppi sisältää ja voisimmeko me kehittää omaa malliamme heidän esimerkkinsä pohjalta.
Jämsän seniorit tulevat myös vieraaksemme. Kts. esite ja verkkosivut.
Lähde mukaan: ”Seniorit nettiajassa” – Iloinen järjestöristeily 22. – 23.5.18
Senioriliittomme järjestää toukokuun loppupuolella 22 h:n risteilyn Helsingistä Tallinnaan Silja
Euroopalla. Laivassa on vain meitä senioreja ympäri maata. Ohjelma tulee olemaan monipuolinen.
Se koostuu asiantuntijaluennoista ja seminaareista, senioritapaamisista, huippuseurasta, viihteestä ja
erilaisista neuvontatuokioista. Matkapojat järjestävät edullisen bussikuljetuksen myös Jyväskylästä,
jolla pääsemme Helsinkiin. Risteilyn hinta riippuu hyttiluokkavalinnasta. Seuratkaa ohjelman
valmistumista Patinasta ja verkkosivuilta sekä varatkaa risteily niin pian kuin mahdollista, sillä
varausjärjestelmä on jo auennut. Lähdetään joukolla!
Toimimaan, vaikuttamaan ja osallistumaan
Näillä ajatuksilla toivotan toiminnan täyteistä alkavaa vuotta 2018. Toivon, että jokainen löytää
yhdistyksemme tarjonnasta ainakin yhden toimintamuodon tai tapahtuman, jonne tulevana talvena
ja keväänä haluaa osallistua. Lisäksi toivon, että jokainen jäsen olisi positiivinen jäsenagentti ja
innostaisi uusia jäseniä joukkoomme. Kaikille halukkaille löytyy myös aktiivista toimintaa ja
vastuutehtäviä. Senioreissa toimimalla ei tarvitse olla yksin.
Jyväskylässä 2. päivänä tammikuuta 2018
Sirpa Teräväinen
puheenjohtaja, p. 045 6315 108
jykanse@gmail.com

