Korson Eläkeläiset r.y; n 4S-vuotishistoriikki.
Yhdistylaemme 40-vuotishistoriikissa todetaan Korson Eläkeläiset
ry
perustetuksi syyskuun 1. päivänä 1964. sinä päivänä Eläkeläiset ry on
hyväksynyt yhdistyksemme jäsenekseen ja antanut sille jäsenyyroult ki";ro
toimintaa varten. Vattakirja tarviffin, koska itsenäisen toiminiavaltuudön
yhdistys saa suomessa vasta rekisteröidysään, toisin kuin esimerkiksi
Ruotsissa. Varsinainen perustava kokous oli pidetty elokuun 2g. päivänä.
Kokouspaikka ei ole tiedossamme.
Yhdistyksen toimintaympäristö oli silloin monella tapaa erilainen kuin tänään.
Vantaa oli hallinnollisesti maalaiskunta, niin varsinaiselta olemukseltaankin.
Korso ympäristöineen oli maalais§lä, vaikka olikin IäheIIä pääkaupunkia.
Ensimmäiset kerrostalot rakennettiin Vantaalle Tikkurilaan, Satomäkeen ja
Vaaralaan vasta muutamia vuosia myöhemmin. pohjois- ja keskisuomen i
maaseudulta asutuskqskuksiin ja niiden liepeille pian alkaneen suuren
muuttoliikkeen seurauksena seutumme asukaspohja alkoi nopeasti kasvaa ja
kaupunkimaistua aluetta halkovaan päärautatiehen tukeufuen.
Vaikka pöytäkirioja ja toimintakertomuksia ei olekaan säilynyt tallessa
neljältätoista ensimmåiiseltä toimintavuodelta, voidaan melkoisella vamuudella
sanoa, että yhdistyksemme toiminta keskisi voimakkaasti työskentelyyn
eläkeläisten elinehtojen parantamisen puolesta, eli oli yhdenmukaista Etäketäiset
ry:n ja sen muiden iäsenyhdistysten katrssa.. Pöytäkirjoja on säitynyt vuodelta
1978 ja sen jälkeiseltä ajalta. Niidenkin perusteella voidaan tehdä edellä mainittu
johtopäätös. Tarvetta toimia etujen puolesta riitti. Tärkeimmät eläketait oli
§Iläkin säädetty, perhe-eläkelakia ja työttömyyseläkelakia lukuun ottamatta, jo
entreD yhdistyt<semme perustamista. Ne eivät kuitenkaan antaneet läheskään
riittävää toimeentuloturvaa eläkeläisten valtaenemmistölle. Eläkkeiden taso oli
Iiian matala. Ne oli sidottu elinkustannusindeksiin, mutta alkuvaiheessa
eläkkeitä korotettiin vasta kolme kuukauffa sen jälkeen, kun indeksin oli todettu
kohonneen l0 "/". Lisäksi hallitukset turvautuivat n.s. pisteostoihin, jo[oin Iain
säätämää korotusta ei tarvinnut maksaa. Hinnat nousivat, inflaatio laukkasi
kaiken aikaa, eläkkeiden realiarvo oli jatkuvassa laskussa. Muitakin vakavia
puutteita eläkejärjestelmissä oli. Muun toiminnan ohesa kävi Eläkeläiset ry:n
150:n hengen lähetystö presidentti Kekkosen puheilla syyskuussa 1964 eli
sama§sa kuussa kuin Korson eläkeläiset
ry perustettiin. Täältä siis olisi ehkä
ehditty lähetystöön mukaan. Toimintaa etäkkeiden tasokorotusten, indeksin
parantamisen ja muiden kohennusten puolesta jatkettiin seuraavina vuosina.
60- ja 70-luvuilla vaadittiin kansaneläkkeen ja yleensä pienimpien eliikkeiden
nostamista vähimmäispalkan tasolle. Tähän liikheeseen ehti my6s Koreon
Eläkeläiset mukaan. Voimakkaalla liikehtimisellä oli jonkin verrar vaikutusta
valtakunnan eläkeläispolitiikkean. Kasvavien vaatimusten vuoksi indeksisnnys
pudotettiin ensin viiteen ja vuonna 1967 kolmeen prosenttiin. Etäkkeiden
tasokorotusten puolesta oltiin jatkuvasti liikkeellä kokousten, kirjelmien,
adressien, kansanedustajien paikaltispuhuttelujen ja tähetystöjen muodossa.
Muidenkin vanhuksille ja eläkeläisille annettavien tukimuotojen
aikaansaamiseksi ja kohentamiselsi kamppailtiin. Vaadittiin ja saatiinkin
eläkkeisiin hoiva- ja tukitisif,. Samoin asumisen tukemista kohennettiin.
Eläkeläisten juna- ia linja-autojen matkalippujen hintojen alentamisasiassa

päästiin eteenpäin. Eläkeläisten verotuksen keventäminen oli koko ajan
voimakkaasti esillä. Saavutetut parannukset innostivat tietenkin jatkamaan
toimintaa edelleen. S0-luvun loppupuolella oli päästy jo kansaneläkeuudistuksen
neljänteen vaiheeseen. Siinähän tavoitteena oli puolisoalennuksen poistaminen.
Se tavoite jäi lopullisesti toteufumatta, samoin kuin vaatimus vähimmäispalkan
kokoisesta vähimmäiselåikkeestä. Lisäksi oli monia paikallisia, oman kunnan
palveluihin kohdistuneita tavoitteita ajeffavana. Terueyspalvelut,liikenne.
asuminen, vanhusten liikunta- ja harrastustilat, eläkeläisjärjestöjen toiminnan
tukeminen j.n.e. olivat asioita, joiden edistämiseksi pidettiin ääntä, kirjelmöitiin,
puhuttiin ja tavattiin päättäjiä. Kaihki 6&-,70,-ja 80-Iukujen vuodet olivat
ajoittain varsin kiivastahtistakin toimintaa sosiaalisten ja terveydenhoidollisten
palvelujen kehittämisen puolesta. Tuloksiakin tuli, joskin useimmiten
hitaanlaisesti. Kun oti päästy vauhtiin, haluttiin samalla tiellä jatkaa. Yuoden
1987 toppupuolella m.m evästettiin Uudenmaan Aluejärjestön kokoukseen :
menevää edustajaa, että aluejärjestön tuIisi tehdä jotain, etteivät eläkkeet
huononisi. Kun ei tullutkaan enää uusia parannuksia, pidettiin tilannetta
uhkaavana.
1990-Iuvun alkupuoliskon talouslama ja sen seurauhsena ja varjotla tehdyt
eläke-etujen poistot ja leikkaukset hämmensivät ja hidastivat moniksi vuosiksi
toimia eläkeläisten oikeuksien parantamiseksi. Vuosi§mmenen lopulla tämän
vuosituhannen alkuvuosi§mmenenä on toiminta virinnyt uudelleen, mutta
toimintatavat ovat jonkin verran muuttuneet Valtakunnan ia aluetasolla on
eläkeläisjärjestöjen yhteistoiminta tiivistynyt ja yhdistyksissä enemmän
odotellaan tuloksia siltä suunnalta. Korson Eläkeläisissäkin on
edellisvuosi§mmeniä enemmän pantu painoa oman kunnan päättäjitte
esitettyihin aloitteisiin ja vaatimuksiin. Ne ovat koskeneet telveys- ja
sosiaalipalvelujen, liikenneyhteyksien, asumisen ja erityisesti eläkeläispalvelujen
kehittämistä. Jopa yleistä, kaikille vapaata kalastusoikeutta ehdittiin vaatia.
Palvelutalon aikaansaamista vaadittiin pitkään, kunnes Metsonkoti lopulta
saatiin. Uimahallia talon yhteyteen ei saatu, vaikka sitä vaadittiin. Uimavuoroja
on saatu Korson koulun uimahalliin. Eläkeläisjärjestöjen yhteisiä toimia
tarpeellisiksi nähtyjen esitysten puolesta on yrite§ kehitellfl täältäkin, mitii on
edistänyt m.m. kaupungin vanhusneuvoston perustaminen. Sen kautta onkin
mennyt melkoinen määrä vanhusväestöä koskevia esityksiä ja aloitteita
kaupungin kaikille hallintokunnille. Neuvostoa kehuttiinkin joskus valtakunnan
parhaimmaksi. Ny§inen porvarivetoisuus kaupunginhallinnossa on kuitenkin
hillinnyt senkin aktiivisuutta.
Eläkeläisten elinehtoihin suoranaisesti vaikuttavien asioiden kehittämisen
hyväksi tehdyn työn lisäksi on alusta låihtien osallistuttu aktiivisesti muuhunkin
yhteiskunnalliseen toimintaan. Pöytäkirjojen mukaan läheistä on ollut
rauhanpuolustajien toiminta ja sen tukeminen. Muun muassa rauhanmarsseihin
osallistuttiin. Sotiahan käytiin alituiscsti jollakin kolkalla maailmaa ja jopa
ydinsodan uhka näytti ajoittain pahalta. Siksi rauhantyöhön osallistumista
pidettiin itsestään selvyytenä.
Yhdistys oli Suomi-Neuvostoliitto Seuran jäsen. l,p6aa6llisesti sen tilaisuuksiin
osallistuttiin.
Kulloinkin edessä oUeetvaalit olivat usein esillä. Pöytäkirjoissa mainitaan, että
asiasta keskusteltiin, mutta ei mainita koskaan ehdokkaiden, puolueiden tai

vaaliliittojen nimiä. Ehkä haluttiin välttää mahdollisia kiistoja, ketä olisi hyvä
äänestää. Tai sitten tääIläkin vaikutti Eläkeläiset ry:ä perustettaessa sääntöihin
kirjattu pykälä, että järjestö on puolueisiin sitoutumaton. §kiilän on joku
joskus käsittänyt väärin siten, ettei järjestömme ota kantaa yleensäkään
yhteiskunnallisiin asioihin, ei edes eläkeläisten etujen puolustamiseen. Täältä ei
kuitenkaan koskaan niin ole ajateltu. Keran on pöyfäkirjassa maininta Tarja
Halosen vaalityön tukemisesta ja vaalitilaisuuksiin osallistumisesta.. Olipa kuoro
mukana Halosen vaalitilaisuuden ohjelmassa.
Vuonna 1990 kerättiin rahaa Väiskin Pumpulle. Eläkkeelle jäänyt seppä Väinö
Myltymäki halusi viedä omistamansa kaivonporauslaitteet Namibiaan, mutta
hänen omat varansa eivät riittäneet laitteiden kuljetulseen ja siirtelyyn. Pumppu
sai riittävästi rahaa, Väiski vei poravehkeet Namibiaan ja opetti sikäläiset naiset
poraamaan kaivoja ja huoltamaan laitteet
Yhdis§ksen kerhot ja kokoukset ovat kokoontuneetvuosien saatossa
useammassa paikassa. Jo vuoden 1978 pöytäkirioissa mainitaan paikkana
Mikkola. Tarkemmin paikka oli kaupungin omistama vapaa-ajan tila
Venuksentiellä, vaikka paikkaa ei pöytäkirjoissa koskaan mainita. Vuoden 1993
syyskuussa siellä kokoonnuttiin viimeisen kerran. Muina kokoontumispaikkoina
mainitaan Korson Työväentalo, Korson Kansantalo, josta malisettiin vuokraa,
kuten varmaankin myös Työväentalon tiloista. Korson asemar kerhohuone ja
Metsonkoti, jonne siirryttiin vuonna 1993. Keran väliaikaisena paikkana
mainitaan Kalasääskenpolku 7.
Edunvalvonnan ja muun yhteiskunnallisen toiminnan ohella on alusta lähtien
toimittu monenlaisen virkistys- ja harrastustoiminnan parissa.
Matl«ailtu on kotimaassa ja ulkomailla. Matkoja on tehty joko itse
järjestettyinä tai useimmiten yhdessä lähiseudun muiden yhdistysten kanssa.
Myös keskus- tai aluejäriestön sekä joidenkin ulkopuolisten toimijoiden
järjestämille matkoille on osallistuttu. Lähes vuosittain on ollut parin-kolmen
päivän, tai pidempiä, jopa viikon tai §mmenen päivän pituisia matkoja.
Vuonna 19M vierailtiin Ruotsin Haluntassa sikäläisten eläkeläisten vieraina.
Sinne muuttaneet sukulaiset ja tuttavat kuhuivat kiiymään §lässä.. Silloin
tietenkin oli käytävä. Muita ulkomaan matkoja on tehty muun muassa
Moskovaan, Viroon, Viipuriin, Pietari-Novgorodiin ia Tukholmaan. Risteityillä
on kiiyty joitakin kertoia. Kotimaassa on matkailtu useampaan kertaan ainakin
Lapissa, Itä-Suomessa, Kaakkois-Suomessa ja umpimähkässä. Joka kolmas
vuosi on osallistuttu eri puolilla Suomea vietettyihin useampipäiväisiin
eläkeläispäiviin, joissa on osallistuttu ohielmasuorituksiin yhdessä muiden
eläkeläisjärjestöjen kanssa. Lisäksi on retkeilty useita kertoja vuodessa
U udenmaan Nuejärj estön j a lähiseudun eläkeläisj ärj estöjen vieraina niiden
tilaisuuksissa. Vastavuoroisesti on kutsuttu naapuriyhdistysten, joskus
etäisempien jäseniä omiin tilaisuuksiin vierailemaan. Vierailuihin liittyy
tavallisesti erilaisteu ohjelnanumeroiden esittäminen. Teatterimatkoja on tehff,
jonain yuonna jopa kolmeen teatteriin. 1980-luvun puoliväliin asti järjesti
Vantaan kaupunki teatterimatkoja ainakin Tampereelle, Hämeenlinnaan,
Riihimäelle, Helsinkiin ja Vantaalle. Muutamille muillekin museo- ja
kulttuuriretkille on osallistuttu. Etäkeläiset ry:n oma lomapaikka Kuntoranta
Varkaudessa, ny§isin §Ipyläksi kehitetty, on ollut jokavuotinen retkikohde
vuosi§nnmenten ajan. Sen hyvälai on vuosi§mmenten kuluessa kerätty ja

lahioitettu rahaa ja tuettu muutenkin. VieIä vuonna 2{X}1 lahjoitettiin
Kuntorantaan §mmenen kelloa. Viime vuosien aikana aikana on Kuntorannan
asemasta käyty muutaman keman Lautsiassa, Panganrannassa ia Pärnussa.
Aikaisempina vuosina.toimi yhdistyksessä matkailujaostoja.
Matkailuvastaava on yhdistyksessä välttämätön, niin paljon yhteydenottoja eri
tahoille kunkin matkan järjestäminen vaatil Matkavastaavien niminä ovat
pöytäkirjoista haaviin jääneet Lempi Miettinen, Lempi Eskelinen, Eino
Salminen, Simo Ronkainen, Markus Saari, Esko Koivula ja Olavi Lehtinen, joka
jatkaa tehtävässä ny§ään. Usein kunkin aikainen puheenjohtaja on toiminut
myös matkavastaavana.
Musiikki, siitä erityisesti laulaminen on ollut eniten suosittu harrastuslaji.
Kerhoissa, matkoilla, vierailuilla ja juhtissa on pöytäkirjojenkin mukaan
harastetfu laulamista aina. Lauluntaitajia löytyy jokaisesta porukasta.
Musiikkia on tarvittu tenssiinkin, mutta instrumenttien soittajia ei aina löydy.
1978 on päätetty ostaa humppakasetteja. Jokin vehje, millä niitä on soitettu,
lienee ollut kiiytettävissä, vaikka siitä ei kenotakaan. Rytmikone piiätettiin ostaa
19E2 ja vahvistinlaitteet 19E3. Ilmelsesti haluttiin laulaa ja musisoida entistä
paremmin koska ohjaajakurssille päätettiin 1980 tähettiiä Eino Satmingp;a
Paavo Rasinperä ja vuonna 1981 Niilo Haataja ja Arvi Haataja. He toimivatkin
musiikinohjaajina muutamina vuosina. Vastaavana mainitaan myös Arvi
Rahikainen. vuonna 1997 yhdistykseen liittyi varsinainen musiikin
monitoimimies Simo Ronkainen ja hänen aloitteestaan aloiteffin kuoro(sekakööri)harjoitukset syksyllä 1998. Kuorosta onkin Simon johdolla kehitrynyr
vuosien mittaan yksi Uudenmaan Aluejärjestön jäsenyhdistysten parhaimmista
sekakuoroista. Se on esiintynyt lukuisissa isornrnissa ja pienemmissä
paikallisissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa tilaisuuksissa.
Muutakin ohjelmatoimintaa on yrite§ hamastaa. 1978 tosin kokouksessa
harmiteltiin, ettei yhdistyksellä ole minkäänlaisia ohjelmia. 1980 havaittiin, että
eipä meitlä ole ohjelmaohjaajiakaan. Jo 1979 päätettiin perustaa huvitoimikunta.
Sellainen valittiinkin vuoteen 1985 saakka, minkä jäIkeen siitä ei pysyvänä
toimikuntana ole merkintöjä. Tilapäisistä §Iläkin. Huvi- tai ohjelmavastaaviksi
valittiin jatkossa eri vuosina ainakin Paavo Rasinpuro, Aune Hilfunen, Lempi
Miettinen, Niilo Haataja ja Toivo Leskinen. Sitten näyttäli olleen muutaman
vuoden tauko kunnes v. 1999 valittiin jälleen huvitoimilmnta. Seuraavana
vuonna sen vastaavaksi tuli simo Ronkainen jav.200z perfti Heikkonen, joh
myös kurssitettiin ohjaajaksi. Ilänen johdollaan harjoiteltiin
ia näyteltiin y1si
näytelmä, cHirvipeijaiset', jota esitettiin m.m. puistokulmassa. Näyttetijöinä
toimi §mmenkunta yhdistyksen jäsentä. Jo vuonna l9g0 oli päätetty perustaa
laulu- ja käsityökerhot sek§ ostaa pelikortit Kurssille päätettiin lehettee Eino
Salminen. Sitten 1982 valitettiin vuosikokouksessq että toiminta on latteaa, on
vain laulua ia käsitöitä. Toivottiin muun muassa esitelmiä, sketsejä, huumoria ja
retkiä enemmän Piiätettiin ryhtyä harrastamaan piirileikkejä. Myöhemmin ei
leikeistä ole mainintoja. 1983 oli Aune rliltusen kurssittamisen yuoFo.
Lausuntakuoro päätettiin perustaa syt<syllä 1985. Vastaavaksi tuli Lempi
Miettinen.
Kuoron toiminnasta ei ole tietoja.
Käsityökerhon vastaavina toimivatAune Hiltusen jäIkeen Toini Ahola, Lempi
Miettinen ia Kerttu Hffiäinen ainakin vuoteen 1989. Kerhon tuotteita oli
monesti myytävänä yhdistyl«sen myyjäisissä. Muutaman vuoden hitjaiselon

jälkeen kerho perustettiin jälleen askartelukerhon nimellä vastaavana pirkko
Latvasto. Kerho jatkaa nysisin kohtalaisen menessrksellisesti.
ohjelmatoiminta näyttäisi nysisin olevan johtokunnan vastuulla.
Yaikeuksistakin huolimatta erilaisia ohjelmia on esitetty runsaastikin
kerhoissa, joka vuosi, usein useammankin kerran vuodessa pidetyissä juhlissa
sekä vierailuilIa muiden järjestämissä tilaisuuksissa eri puolilla valtakuntaa.
Juhlimisen aiheitahan aina riittää. useina vuosina on pidetty syys- ja
kevätiuhlat, äitienpäiväjuhlat ja pikkujoulut Omien pikkujoulujen lisäksi on
käyty muiden sekä eläkeläisjärjestöjen yhteisissä joulujuhlissa, voidaan sanoa,

jokavuosi

Muiden harrastusten ohessa on silloin tällöin yritetty opiskellakin, tosin siitä
harrastuksesta ei ole paljon kerrottavaa. Elokuussa 1978 päätettiin aloittaa
kirjallisuuden opiskelu. Sen sujumisesta ei ole jäänyt kirjoitettua aineistoa
jälkipolville. Yastaavana työskenteli Toimi Kimiläinen. Pöytäkirjamerkintöjgn
mukaan opiskelu lopahti 1985, vaikka ohjaajakurssilla kävi Niito Haataja.
Naisjaoston olemassaolo mainitaan kerran vuonna lgggrmutta ei sanota
milloin ja miti varten se ilmestvi.
Usein ilmennyttä hatrastusten ohjaajapulaa on lievitetty låihettämällä vuosien
miffaan toimivia jäseniä erilaisille kursseille. Otisi tähetetty enemmänkin, mutta
joskus on ollut rahasta pulaa, joskus sopivista tai halukkaista kusseille
lähtijöistä. Keman monitoimimies Niilo llaataja haluttiin kurssille, mutta hän
oharasi yastaan, koska
oli paras pilkkiaika.,.
Jäsenmäärä on vaihdellut eri aikoina. Enimillään se näyttää olleen yuonna
1980. Vuoden lopussa jäseniä oti 106 ja vuosikokoukseen osallistui 44 jäsentä.
vaikeinta aikaa elettiin kahdeksansmmentä-yhdeksänsmments lukujen
vaihteessa. Vuonna 1987 esitettiin jopa yhdistyksen lakkauttamista. Onneksi
esitys ei saanut laajempaa kannatusta. Vuodelta 1991 on samaan vihkoon
kirjoitettu kaksikin toimintakertomusta. Molemmat ovat hyvin synkkäsärlyisiä.
Rahat olivat kuulemma menneet yhdistyksen ulkopuolelte. Piti turvautua poliisin
apuun taloustilanteen selvittämiseksi. Taloudenhoitaja oli häipynyt
tietymättömiin. Pankkitilit suljettiin. Onneksi tilanne lopulta selvisi ilman
menetyksiä.
Kerhoissa ja erityisesti juhlissa tarvitaan osaavia emäntiä. Tallella olevista
pöytäkirjoista löytyi emänniksi nimettyinä ainakin Aili Ahlgren, Aune Hiltunen,
Rauha Tossavainen, Alice Lilja, Lempi Eskerinen, Elsa Ketolainen, Anja
Huskanen, Elma Lappalainen, rrilkka Takalo, Marja Koivula, Elvi sinkkonen
Maire Ronkainen ja Meeri Kiukas. Juhlissa taruittiin emäntiä enemmänkin.
Bingoa on yhdistyksessä pelattu todennäköisesti vuosi§mmeniä. Bingorahojen
käytöstä on mainittu useampaankin kertaan ainakin 80-luvulla. Vatittuina
bingovastaavina mainitaan Anita ja Matti, Anita Leppänen, Rainer I{elenius,
christine Apell, Maire Ronkainen, simo Ronkainen ja Esko Koivula.
Yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana on toiminut todennäköisesti
Johan Yilhelm Kainulainen, l9T8 puheenjohtaia ori ? rmmonen, hänen
jälkeensä Eino Salminen useampaan kertaan, Lempi Miettinen, Uuno Apett,
Aila
Apell ja vuodesta 1992 alkaen ja edelleenkin Markus Saari.
sihteereinä ovat toimineet Leevi Langsdet, Tyyne Kumpulainen, Toimi
Kimiläinen, Eino Salminen, Aune Salminen, Aune Hilfunen, väinö l(flki, Anita
Leppänen, Pirkko Laaksonen ja Leita Saari, toimien tehtävässä edelleen.

Taloudenhoitajina töytyy pöytäkirjoista Eino Aarnivuo, Eino Salminen, Lempi
Miettinen, Uuno Apell, Niilo Haataja, Lempi Eskelinen, Pirkko Helenius, Maire
Ronkainen, Taisto Rouvinen ja Pirkko Latvasto jatkaen edelleen.
Kirjanpitäjänä on toiminut 1998 Ritva Kima.
Varapuheenjohtajiksi on kirjattu Awi Rahikainen, Eino Salminen, Alex
Hiltunen, Lempi Miettinen, Uuno Apell, Matti Kormano, Rainer Helenius, Pertti
Heikkonen, Esa Tukiainen ja Pirkko Laaksonen.
Erilaisina toimijoina pöytäkirjoissa mainitaan kerran tai useammin m.m.
Kerttu ja Eelis Hyytiäinen, Yeikko Yiiliäinen, Olga Salminen, Hilma
Rahikainen, Paavo Tulonen, EIli Uuttu, Toini Ursin, Kerttu Leppänen, Vilho
Ahola, Kertfu Leskinen, Vilho Korpelao Anni Vuori, Toini Laine, Seppo Laine,
Mikko Ahonen, Eeva Levonperä, Airi Hyvärinen, Tyyne Saloranta, Esteri
Sandelin, Salme Pellinen, Maire Mikkonen, Anni Myllyoja ja Meeri Kulma.
Eläkeläiset ry:n kultaisella ansiomerkillä on ennen tätä vuotta palkittu Eino
Salminen, Lempi Miettinen, Aiti Ahtgren, Awi Rahikainen, Toimi Kimiläineh,
Markus Saari, Simo Ronkainen ja Pirkko Helenius.
Toiminnan laatu ja laajuus on kunakin aikana paljolti kiinni toimivien
jäsenten aktiivisuudesta ja määrästä. Suuret sydämelliset kiitoksemme kuuluvat
kaikille yhdistyksen toiminnan hyvät«si uurastaneille ystävillemme. Monet heistä
ovat poistuneet joukostamme joko lopullisesti tai sitten ovat muuttaneet entisille
synnyin- ja lapsuusseuduilleen. Kauniit muistomme seurflavat heitä.
Kiitoksemme kuuluu myös Vantaan kaupungille, joh on tukenut
toimintaamme suoranaisin rahallisin avustuksin ja antamalla meille
toimintaamme varten tarvitsemamme tilat Tuki on ollut tarpeellista ja voimme
ylpeydellä sanoe, myös ansaittue. Tukemalla toimintaamme eläkeläisten parissa
Vantaan kaupunki säästää samalla muissa, jopa lakisääteisissä menoissaan.
Me tarvitsemme eläkeläisyhdistyksiä monipuolisine toimintoineen, kerhoineen
juhlineen, retkineen ja harrastuspiireineen. Monille ikääntyneille
samankaltaisten seura on ikkuna ulkopuoliseen maailmaan ja tuo vaihtelua
yksinäisyyteen. Pienissä yhdistyksissä tahtoo kuitenkin olla vaikeuksia järjestää
jokaiselle erikseen juuri hänen haluamaa ohjelmaa. Ongelma vahvistuu vielä
ny§isenä yksilöIlisyyttä korostavana aikana. Mistään ei löydy suurta määrää
er§istaitojen osaajia. Merkkeiä on kuitenkin olemassa uudestaryhteisöllisyyttii
ja yhteenkuuluvuutta edistävän ajattelun lisääntymisen aikakauden alkamisesta.
Kiitokset kaikille.

Vantaalla, 14. 10. 2009.
Olavi Tervonen

