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Hyvät seniorit, arvoisa juhlayleisö
Suomi täytti viime vuonna täydet satavuotta ja nyt juhlimme Oulun kansallisen senioripiirin
kolmekymmenvuotista taivalta. Molemmat ovat tärkeitä, mutta juhlittava vuosimäärä kertoo
myös yhteiskuntamme muuttumisesta näiden vuosien saatossa. Suomi ehti vanheta jo 70 vuotta
enne kuin nähtiin aiheelliseksi ja tarpeelliseksi perustaa kansallisille senioreille oma piiri Ouluun.
Siihen tulivat kuulumaan Pohjois-Pohjanmaan senioriyhdistykset ja Kainuu ja nimeksi tuli Oulun
kansallinen senioripiiri.
Piiriin kuuluvat tällä hetkellä paikallisyhdistykset Oulusta, Kuusamosta, Pyhäjärveltä, Raahesta,
Kalajoelta, Ylivieskasta ja sitten Kainuun kansalliset seniorit.

Näiden kolmenkymmenen vuoden aikana ovat eläkeläisjärjestöt kaikilta osin maassamme
voimistuneet ja saaneet yhä merkittävämpää osaa tässä yhteiskunnassa. Kaikilla
merkittävimmillä poliittisilla puolueilla on ns. oma eläkeläisjärjestö, vaikkakaan ne eivät ole enää
suoranaisesti sidoksissa puolueisiin, kuten emme mekään. Myös Kansalliset seniorit on
puolueisiin kuulumaton eläkeläisjärjestö.

On tosin huomattavaa, se että jäseniämme on edelleenkin usein mukana vielä päivän politiikassa.
Tällainen mukanaolo ajaa myös meidän asiaamme, sillä meitä eläkeläisiä koskevia päätöksiä
tehdään edelleen poliittisissa puolueissa ja demokraattisesti valituissa elimissä. Niissä pitää
puolustaa myös eläkeläisten asiaa.
Yhteistyö on voimaa, hyvänä muotona näen eläkeläisjärjestöjen kasvavan yhteistyön yli eri
taustaorganisaatioiden ja puoluerajojen. Valtakunnallisesti toimii Eläkeläisjärjestöjen

yhteistyöelin EETU ja myös Pohjois-Pohjanmaan koskeva ns PIKKU-EETU on herätelty henkiin ja
se pyrkii saamaan alueellisesti äänensä kuuluviin meitä kaikkia koskevissa asioissa. Ensi vuonna
sekä valtakunnallisen EETUN että alueellisen ns. PIKKU-EETUN puheenjohtajuus on kansallisilla
senioreilla.

Meitä omaa eläkettä saavia on Suomessa jo yli 1,5 milj, joten roolimme yhteiskunnassamme on
kasvava. Näistä eläkeläisistä on eri eläkeläisjärjestöissä n 300 000 ja työkyvyttömyyseläkettä
saavia 203 000. Valitettavasti viime aikoina on ollut havaittavissa herkästi esille nouseva
ikärasismi ja sen lieveilmiöt vielä työiässä olevia esim yli viisikymppisiä kohtaan. Se ei ole
kenellekään etu ja voi kärjistyessään johtaa arvaamattomiin seurauksiin. Työtätekeviä käsiä ei
voi vähentää, kaikki tarvitaan, jos ne kädet kerta haluavat ja pystyvät.

Tämän päivän eläkeläiset haluavat lapsilleen ja lapsenlapsilleen vain hyvää ne eivät halua lähteä
rakentamaan eläkepolitiikassa sukupolvien välistä kiistaa ja riitaa.
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Ottamatta kantaa eläkkeiden suuruuteen tai määräytymisperusteisiin todettava on, että
kerättävillä eläkemaksuilla katetaan n. 75 % eläkkeistä ja rahastoilla n. 25 %. Kun tilanteeseen
lisätään eläkkeen saajien määrällinen kasvu ja työikäisen väestön kasvun pysähtyminen olemme
tai ainakin tulossa vaikeaan tilanteeseen. Sitä on hoidettava yhteisesti eteenpäin; rakentaen ei

repien. Eläkeläiset eivät, korostan sitä vielä, eivät halua sukupolvien välistä vastakkainasettelua.
Mitä Oulun kansallinen senioripiiri sitten tekee meidän kansallisten senioreiden
paikallisyhdistysten ja koko seniorikentän eteen?
Piiri järjestää yhdistysten toimintaan liittyvää koulutusta (mm. muistikerhotoimintaan,
verkkosivujen ylläpitokoulutusta, talouskoulutusta ja rekisterien ylläpitokoulutusta jne).

Koulutus on myös siis senioritasolla avainsana, lisäksi järjestetään yhdistysten yhteisiä kulttuurija virkistystilaisuuksia, retkiä ja matkoja. Niillä on merkittävä rooli ns. yhteisessä toiminnassa.
Kuitenkin vastuu ja laajin toiminta on jäsenyhdistyksissä, kuitenkin piiri ja liitto ovat
voimakkaasti tukemassa sitä.
Piiri tukee paikallistasolla jäsenyhdistystensä osallistumista edunvalvontaan (esim.
vanhusneuvostot) sekä tekee yhteistyötä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa, kuten jo
mainittiinkin.
Kansallinen senioriliitto järjesti jäsenkyselyn ja sen tulokset osoittavat jäsenistömme olevan jopa
poikkeuksellisen tyytyväinen liiton ja sitä kautta myös piirin toimintaan. Vastauksista 88 pros oli
erittäin tai melko tyytyväisiä. Käymättä tässä nyt tuloksia tarkemmin läpi ne kuitenkin

velvoittavat tulevaisuudessa sekä liittoa, piiriä että jäsenyhdistyksiämme edelleen pitämään
toimintamme tasoa korkealla.
Uudistaessaan liiton strategiaa päädyttiin siinä uuteen senioreiden Visioon, jossa
tavoitteenamme on olla Suomen Kiinnostavin senioritoimija.

Siinä on haastetta pitkäksi aikaa. Strategian päämäärät tiivistetään viiteen nykyaikaisesti
sanottuna POINTTIIN
1. Olemme edelläkävijöitä nettiasioissa
2. Vähennämme yksinäisyyttä ja autamme enemmän
3. Toimimme avoimesti ja houkuttelevasti

4. Järjestömme vahvistuu ja ME henki paranee
5. Edunvalvontatyömme on tehokasta
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Arvoisat kuulijat
Eläkeläiset liittomme lailla on siis ryhmänä merkittävästi kasvanut ja myös niiden merkitys
suomalasien yhteiskunnan toimijana on noussut ja se tullut myös hyväksytyksi yhteiskunnan
merkittävänä ja kasvavana väestöryhmänä.

Tähän arvonantoon on osaltaan ollut vaikuttamassa kohentunut terveydenhuolto, eläkkeiden
rahallinen kasvu, mutta ennen kaikkea eläkeläiset itse toiminnallaan.
Eläkeläisistä on muodostunut aktiivinen ja toimiva osa yhteiskuntaa, enää ne eivät ole
”ajantappajia”, ei välttämätön paha, kustannuksia, vaan aktiivisia osallistuja, toimijoita ja
vaikuttajia. Eläkeläiset ovat paikkansa ansainneet ja sen myös ottaneet. Kuinkahan moni

teatteri, konsertti, matkanjärjestäjä tai vastaava kärvistelisi kannattavuutensa kanssa ilman
eläkeläisasiakkaita.
Kuinka paljon tietoa ja kokemusta on meissä senioreissa. Tämä tulee saada yhteiskunnan
käyttöön nyt ja tulevaisuudessa. Suomi tarvitsee tekijöitä ja meissä eläkeläisissä on niitä, näitä
käsiä ja aivoja ja osaamista tarvitaan vielä.
Seniorit eivät hae yhteiskunnalta mahdottomia, vain tunnustusta ja hyväksyntää. Tämäkin
ikäryhmä on tehnyt mittavan elämäntyön, jos meitä edeltänyt sukupolvi rakensi sodan jälkeen
Suomen, me olemme rakentaneet hyvinvointi-Suomen ja olemme ylpeitä siitä.
Hyvät juhlavieraat; on ilo nähdä teidät täällä tänään, todistatte eläkeläisten voiman ja halun elää
täysillä eteenpäin.
Monelle lankeaa myös kiitos tästä, ensinnäkin niille, jotka ovat olleet perustamassa Oulun
kansallista senioripiiriä ja vieneet sitä eteenpäin 30 vuoden ajan.

Tähän liittyen tulen esittämään tämän tilaisuuden jälkeen pidettävälle syyskokouksen
valitsemalle hallitukselle Oulun kansallisen senioripiirin 30 vuotishistorian tekemistä

yhteistyössä Oulu yliopiston Suomen historian laitoksen kanssa. Nyt se on vielä mahdollista.
Kiitos myös kaikille, jotka olette olleet mukana rakentamassa tätä juhlaa. Kiitos esiintyjille, te
teette tästä juhlan. Kiitos myös kaikille niin piirin kuin yhdistysten yhteistyökumppaneille, teitä
tarvitaan.
Me nyt vetovastuussa olevat pyrimme kunnialle viemään liikettä osaltamme eteenpäin ja
aikanaan luovuttamaan sen seuraajillemme yhtä menestyvänä kuin minä me sen saimme.

4

Toivon teille kaikille kaikkea hyvää elämässänne ja vielä kerran tervetuloa tähän juhlatilaisuuteen.

