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tErvEtuloa Juhlaan!
TYÖRYHMÄ



kaikki mukana yhtEiskunnassa
Elämme nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Aiemmat isotkin muu-
tokset ovat olleet erilaisia, ne ovat olleet myös paljon hitaampia. Tietotek-
niikka ja digitalisaatio ovat muokanneet maailmaa nopeasti, yhteiskun-
nasta on tullut monimutkaisempi. Se on jatkuvassa muutoksessa.

Tiedon aikakaudella on vaikeaa saada tietoa vaikkapa omista pankki-
asioistaan, asiakaspalvelu voi sijaita missä päin maailmaa tahansa, lähi-
konttoriin ei noin vain soitella. Palvelut hoidetaan sähköisten varausjär-
jestelmien kautta, käteistä rahaa ei saa kuin muutamana tuntina viikossa, 
harvoissa konttoreissa.

Markkinat hakevat nopeutta ja helppokäytöisyyttä, mutta vain niille 
joilla on ajantasaiset laitteet, älypuhelimet, tabletit ja kyky käyttää niitä. 
Laitteet ja ohjelmistot vanhenevat hetkessä, viime vuonna oppimasi sys-
teemi ei ensi vuonna enää toimikaan.

Kehityksellä on kääntöpuolensa. Mikäli et pysy mukana tässä kehi-
tyksessä, niin olet nopeasti ulkona palveluista terveydenhoidossa, van-
huspalveluissa, kotihoidossa, vakuutuksissa, pankkipalveluissa. Ikänsä 
asiansa hyvin hoitanut ihminen tuntee itsensä voimattomaksi tämän 
kasvottoman digi-voiman edessä. Kyse on niin isosta yhteiskunnallisesta 
muutoksesta, että meidän Eläkeläiset ry:nä on oltava vahvasti vaikutta-
massa myös tähän, ettei digitasaatio syrjäytä eläkeläisiä. Myös perinteistä 
edunvalvontaa tarvitaan ja se on keskeisesti mukana kaikessa toiminnas-
sa. Meillä on kykyä ja halua olla mukana kehittämässä inhimillistä ja oi-
keudenmukaista yhteiskuntaa kaiken ikäisille!

Nyt on aika nauttia yhteisesti tuotetusta ohjelmasta, yhdessäolosta, 
kesästä. Viihdytään, koetaan yhteinen voimamme ja voimavaramme toi-
siamme tukien. Muutoksien keskellä on aina hyvä huomata, että yhdessä 
olemme paljon enemmän kuin yksin.

Tervehtien,
martti korhonEn
Eläkeläiset ry puheenjohtaja

Onnittelut 60-vuotiaalle 
Eläkeläiset ry:lle.

Rakennusliiton 
Pohjoinen toiminta-alue.

SUURET 
ONNITTELUT

ELÄKELÄISET RY 60-v!

KAINUUN 
SÄHKÖTYÖNTEKIJÄIN 
AMMATTIOSASTO R.Y. 

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 
turva.fi • 01019 5110

Myymälä Pateniemi: avoinna ma–pe 10–17
Suvitie 6, 90800 Oulu. Puh. 08 556 5947

sähköposti: myynti@kuivaksenleipomo.fi
verkkokauppa: kuivaksenleipomo.ekaupat.fi



lapin- kainuun- Ja JokilaaksoJEn
EläkEläisEt ry 

60-vuotisJuhlan ohJElma
6. - 7.8.2019

rotuaarin ohJElma ti 6.8. klo 10.00 - 14.00
ohjelmaosuus n. 12.00 - 14.00

Avaus  Martti Korhonen

Iltarusko kuoro  Oulun työväen Eläkeläiset

Akat laulaa  Pyhäjärven Eläkeläiset

Tanssi liikunta esitys  Oulun Työväen Eläkeläiset

Senioritanssi Askeltajat  Oulun Eläkeläiset

Äijäbaletti  Suomi Venäjä Seura

Taikuri taikoo taikoja  Oulun Eläkeläiset

Tilaisuuden juontaa  Antero Kyllönen

toppilan mölJällä 
klo 17.00
Juhlan avaus  Martti Korhonen

Kyllikki Wilander esittelee Lapin Aluejärjestön esityksen 
” Syvät ovat rauhan kaivot päilyvät ”

Sahasoittajat esiintyy  Haukiputaan eläkeläiset

klo 20.00
Oulun Eläkeläiset ry:n 60 -vuotisjuhla tanssit Vaaskelassa.

pääJuhla toppilan mölJä kE 7.8. klo 11.00
Juhlan avaus ja  Martti Korhonen 
järjestön terveiset
Oulun kaupungin tervehdys  Juha Hänninen

Varttuneet kuoro  Oulun työväen Eläkeläiset

Tanhu Juhlavalssi  Kajaanin Eläkeläiset

Juhlapuhe  Hanna Sarkkinen

Varttuneet kuoro  Oulun työväen Eläkeläiset

Homma hanskassa  Paltamon Eläkeläiset

Laulu - runo  Raahen Eläkeläiset

Tanhuryhmä  Oulun Eläkeläiset

Juhlamarssi

60



TOVERILLISET ONNITTELUT   

60 –VUOTISESTA TAIPALEESTA  

TOVERILLISET ONNITTELUT   

60 –VUOTISESTA TAIPALEESTA  

Rovarauta Oy
Nikkarinkuja

96910 Rovaniemi
puh. 016 364 875,

016 364 864

Enemmän kuin energiaa.

Sähkösopimukset ja energiaratkaisut: 0800 9 2000 (ark. 8-20) tai loiste.fi

 

Rovaniemen Kauneusateljee Oy
Pohjolankatu 10
96100 Rovaniemi
www.kauneusateljee.fi

Tule Tutustumaan!
-  Meiltä saat kasvoille puhdistavan-hoitavan tai  

kosteuttavan hoidon kasvoille.
-  Jaloille puhdistava ja hoitava jalkojenhoito.
-  Käsille puhdistava tai parafiinihoito,  

lisäksi kauniit kynnet erilaisilla toteutuksilla tehtynä.
-  Hiuksille hyvä muoto, pituus, väri, tai  

taipuisuus yksilöllisesti suunniteltuna.

Anna itsellesi hyvän olon tunne. 
Tehdään se yhdessä, kuuntelemme sinua!

Kesäterveisin Kauneusateljeen Henkilökunta!

ninappmuksutiojiS  
tatoruk assnak  
 ellammaekrok

 -sytsenem emmediakkaisa-ajatsimo ässämeket anakum allo emmaulah eM
 nesiathokölikneh :ninappmuksutiojis-PO ellunis emmaojrat iskiS .ationirat

 .ellosat ellavaarues isukklassutiojis teiv assnak aknoj ,najitnutnaisa
 !ääsil naalletuj niin ,0050 0010 allamattios iat fi.po akia elliem aaraV

  
  inappmuksutiojis/fi.po.www :nuute utsutuT

 yO öithyotsahaR-PO ionnillah ajotsahar-PO
 .)%42 .vla .sis( mpm/mpp nooremun 0050 0010 tulehuP



Juhlamarssi

Kylä hallainen, kaskinen sauhu ja työ
oli kehtomme äärellä tuttu.
Käsi känsäinen, puute ja pakkasten yö
viluvaippana karhea nuttu.
Meidät kasvatti tuo isäin raivaama suo
-kerran kirposi kourastaan rauta.
:,: Nyt tiedämme sen, syyn äidin kyynelten
rakkaitamme kun peittävi hauta:,: 
Meidän syntymämaa karu kaunis on tää
työn rikkaudet sille me soimme.
Kerran jäntevät kouramme uupuivat nää
työn nuorille jättää me voimme.
Meitä rohkaisi tuo, isäin raivaama suo
Heitä paljosta tahdomme kiittää.
:,: mutta vaurauden loimme yhdessä sen
sukupolvien työn yhteen liittää:,:
 
Meille tuttu on työ sekä tie elämän
ilon raitoja löytyvin harvaan.
Meille yhteinen ollut on määrämme pää
rintarinnan vain saa elon parhaan.
Meitä karkaisi tuo isän raivaama suo
vielä laulakaa siskot ja veljet.
:,: Kesken työmme jos jää –
aina muistakaa tää
pois me tahdoimme puuttehen teljet:,: 
Säveltänyt ja sanoittanut Eino Puumalainen


