
 
 
Järjestöpäivä     Eläkeliitto ry 
Paikka:  Rokua Spa Kuntoraitti 2, 91670 Rokua  MSL 
Aika:  ke 25.10.2017 kello 9.00 – 16.00 hinta 35,- 
 to 26.10.2017 kello 9.00-15.30 hinta 35,- 
Molempien päivien paketti yöpymisineen 117,-/hlö 
  
Ilmoittautuminen (vain päiväkävijät).: ke 18.10.2017 mennessä Ilmolla. 
 
Suoraan hotellille (vain yöpyjät)  28.9. mennessä p. 020 7819 200. Kun teette varauksen 
Rokualle, kertokaa että kyse on Eläkeliiton kiintiöstä.  
 
Järjestöpäivät 2017, ohjelmarunko  

 
25.10.2017 Rokua, liiton asiat 
9.00 / 9.30 aamupala  Avaus ja palautelomakkeen jakaminen Rauno Tuovinen 
 
9.30-  Eläkeliiton asiaa Riitta Birck  

 
11.30 / 12.00  Lounas 
 
12.30 / 13.00  Eläkeliiton asiaa  Riitta Birck 
 
14.00 paikkeilla Iltapäiväkahvit  
 
14.30 / 15.00  Lehmiranta esittäytyy Ulla Kanniainen 
 
15.30 / 16.00  Porukalla elintavat kuntoon 
    Sirpa Hyyrönmäki VESOTE/PPSHP 
16.00  Palautelomakk. heiltä, jotka eivät osallistu torstai 26.pv/Rauno 
16.15-   Majoittuminen 
 
17.00-19  Päivällinen (yöpyjille)  
 
20.00-   Tanssit @ Teuvo Vuoti & Captain/ 
 
Eläkeliiton asioita mm: 
- Liittokokous 2018 Jyväskylä 
- Valmismatkalaki uudistuu – vaikutukset yhdistysten ja piirien toimintaan    
- Maakuntavaalit 
- Verkkosivu-uudistus 
- Omat ajattelumallit koetuksella 
- Ekstra jaossa järjestöpäivillä 
- Joululehdet jaossa järjestöpäivillä 
- Äijävirtaa 
 

 
 
 
 



26.10.2017 Rokua Piirin omat asiat 
7.00-9.00 Aamupala yöpyjille/aamukahvi päiväkävijöille 
 
9.00-9.15 Piiripäivän avaus ja päivän tavoitteet  Paavo Leskinen piirin pj. 
 
9.15-9.45 Ideapäivät, yhdistysten toiminnan kehittäminen Heleena Kivioja, yhdistyskehitt. 
 
9.45-11.00 Apunen, auttavan vapaaehtoistoiminnan ohjeistus Veikko Kallio, piirihall. jäsen 
 -hyviä käytäntöjä Kuusamon yhdistys Aino-Maija Lintulahti, Apusen vastaava  
 -   ”         ”            Nivalan yhdistys Elsa Lyötynoja, Apusen vastaava 
 -   ”         ”            Oulun yhdistys Kirsti Helander, Apusen vastaava 
 -   ”         ”            Oulaisten yhdistys Elli Kallio, Apusen vastaava 
 -   ”         ”            Pyhäjärven yhdistys Maija Leskinen, yhd.pj. Apusen vastaava 
 
11.00-11.30 Tuetut lomat piirin lomiksi, kokemuksia 1. matkasta Pasi Törmä piirihall. jäsen 
 Piirin järjestämät muut matkat, Anna-Liisa Tuuttila  matkatmk. jäsen 
 
11.30-12.30 Lounas 
 
12.30-13.00    Joululehti tänään ja tulevaisuudessa   Rauno Tuovinen piirin tj.  
 
13.00-14.00 Piirin toiminta, jäsenkehitys/jäsenhankinta Paavo Leskinen piirin pj. 

Yhd. toiminta, ison yhdistyksen ilot ja murheet Saara Riihola, Oulun yhd. pj. 
 Yhd. toiminta, pienen yhdistyksen ilot ja murheet Jaakko Männistö Merijärv. yhd. pj. 
 
14.00-14.15 Kahvit 
 
14.15-15.30 Aluekokoukset hajautettuna, alueen liittovaltuutetun vetämänä 
 
15.30 Kokoonnutaan päivän päättämiseen, palaute Paavo Leskinen, Rauno Tuovinen 
 
Taukoja pidämme sopivissa väleissä ja sopivan pituisina. Extrat ovat niputettuina (10 kpl per yhd.) 
nimettyihin muovikasseihin, joissa myös lehtilaskut. Lisää Extroja laitan nipun jakoon, ota jos oikeasti 
tarvitset ja jätä toisillekin. Joululehdet ovat Rokualla, voit ottaa mukaan ensimmäisenä tai toisena 
päivänä. Lehdet ovat niputettuina entiseen tapaan. 
Varmistakaa että otatte kaikki omat niput. Ovat kalliita lähetellä jälkeenpäin. 
 
KOKOUS YÖN YLI 
Ajankohta: 25.-26.10.17 
Kokouspaketti sisältää; 
Tulopäivänä; 
- tulokahvi ravintolasalissa (kahvi ja keksi) 
- lounas hotellin noutopöydästä 
- iltapäiväkahvi makean kahvileivän kera ravintolasalissa 
- päivällinen hotellin noutopöydästä 
Lähtöpäivänä; 
- aamiainen hotellin noutopöydästä 
- lounas hotellin noutopöydästä 
- lähtökahvi ravintolasalissa (kahvi ja keksi) 
sekä 
- kokoustilan av-välinein ja kokoustilajärjestelyt 
- majoituksen 2 hengen huoneessa. Lisämaksu 1 hengen huoneesta 35 eur/vrk 
- kylpylän ja kuntosalin vapaa käyttö 
- vapaa pysäköinti alueella 
Hinta 117,00 eur/hlö 2 hengen huoneessa. 
 
 
PÄIVÄKOKOUS 
Päiväkokouspaketti, hinta 35 eur/hlö (sis. alv.) (sama hinta molempina päivinä) 
Sisältää kokoustilan av-välinein sekä kokoustilajärjestelyt, vapaan pysäköinnin alueella, 
tulokahvin, lounaan noutopöydästä sekä iltapäiväkahvin ravintolasalissa tarjoiltuna. 


