Poimintoia kuluneelh 4(F v. taipaleelta

Asiakirioien mukeen Komon EHkeliiset ry on perustettu l.pv slyskuuh 1tg6,4-.
Silloin Etäkeläiset ry on hyväksynyt oseston jäsen5ytcensn genfitOt, iotka olivat
pcrustamisen tekena, kokoontuivat 2&pv elokuuta anoen EläkeH[ret ry:n
iäsenyytä. Eläkeläiset ry oli pcrustettu 5 vuotta aikaisemmin, tehtävänään
eHkelnisten edunvalvonte. Tämä osesto oli Korson ensimmäinen
eläkeläisjäriestö. Yuonna 64-65 toimihenkitöt olivat:
Johan Vilhelm Iftinulainen puheeniohtaia, Tlyne Kumpulainen sihteeri, Eino
Aamivuo mhastonhoiteja. Lisälcsi maininta, ettäjohtokuntenn kuutuu
jäsentä. EnsimmäisenI syyskautena ehdittiin toimia vain nelil kuukautta.
Innostus oli suurin iohtokunte kokoonfui neliä kertea, ylebiä kokouksia oli
kuusi' sekl yksi juhlatilaisuus. J§seniä 31.12- GL oli 37 henkilöL Lisäksi
edunvelvontea hoideffiin kahdelle vetoomuksclls valtiovaltaan ja kolmella
kunnelliselimiin. Jllienn6ksiä näistä ei otre, muttr p0ytäkirjoista selviflä, et6
verotus oli yksi epäkohta eHkel§isten mielestå io silloin, kuten ny&in
Aiankohta oli muutoinkh mfulenkiintoinen: sEmana ytronna 1.4-6iL tun
voimaen saimusvakuutuslaki- ia asetus. Vakuutefut ja työnenteiat alkoivat
maksea sairausvakuutusmaksua.
Lakihan on merkittävfl pamnnus suomaldsessa sosiealitursa§.sa. K*si vuoth
aikaisemrir, siis 1962, tuti voimaan työelnkehkl
Kokoontumispaikkana oli ensin Korson vanha työväentalo, vuonne 67 paikaksi
tuli Korson kansantllo, myöhemmin telyisin Mil&olen vapae- aian tila, samoin
keskustan nuorisotila.
Nyltyisin toimimme oikeissa vanhustentiloisse Korson Metsonkodissa.
Korsolaiset järicstöt yhdssä ia eritrseen ehtiv§t tchdä eloitteite tämIn
pelvelutelon saamlsclsi Korsoon. Sen tiloihin olisimme halunneet myös
uimahallin, iota yhdessä Kolson eläklreensaajien ja sohveteraanien kanssa
esitimme: onhan todettu, et6 vesijumppa on iträihmisille critEin hyvä
liikuntamuoto Yritimme esiffän sitä myös tähnn Lumoonn jotroin halti olisi ollut
keskellä Kor:soa, mutta sekään ei sopinut suunnitelmiin. Koreon koulun
uimahalli on meillä käytössä, sinne on vantaan kaupunki järjestänyt
eläkcltisille useampia vuoroia vesijumppaan.
Johtokunta suunnittelee toiminnan sisällön: puheeniohteia, sihteerin
teloudenhoitaia, muut johtokunnen iäsenet je jaostoien vastaavat; heistä
riippuu toiminta, jäsenistön akfiivisuus ia viihtyminen. Sitrsi juhlapnivinä
muistelemme henkilöiE, jotka vuosien varrella ovat näitä tohtäviä hoitaneet
Puheeniohhian tehtäväksi on usein iännyt kerhon vetäminen, ny§bin
kokoonnumme ioka torstai.
Yuonne l9E0 pftIettiin osaston 1$ vuotisiuhlet, oikeastran 16 olimme
kokonaisen vuoden my$hässä. Silbin myönnettiin kultainen ansiomerkki S:lle
jlsenclle: Eino Selminen ja Lcmpi Miettinen, kumpikin hoiteneet pitkf,än
puhceniohtaian vaativea tehtävilä. Pitkään toimineitte iIsenillc, Aili A[reeni[e,
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Arvi nam*clh' iokr toimi usein varepuheenjohtaiane, sekl Toimi
Kfuilflisellc. Toimi Kimilfincn hoifi sfttccrhtchtävlä vuodna 78S5. Ilflitti
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91. muistokirioituksen todeten KimiEisen ottcen ytai
pcrusteiajiscnb6 je toimineen Byfu useNmman keuden ltllnnenvrltutrlefiu.r,
Metti Komano toimi yhdislyksesslmmc uscasti varapuhcenjohtejana je
johteiena. Yetrhin ebssa okve iäsen on Aune Eittunq, täytEnyt hchikuussa
95 vuottr, lii(ynyt jiseneksi 1174 ollut sib jlsenenl 3{l vuothYuodestr 85 vuotcen 93 hän toimi sfrtccrinä, krililriean kehdcksrn yuoth. Myös
toincn i§käs iäscn Konsossa, tofu oIIufi j§scncnä vein pertymmeug vuotta,
Yicno Lilia 90- vuotieq ioka yfuE viime,talvene ktyi ehlrerasti kertossa.
Vuonne llrM lnm Gesto täytti 20 vuoth oti puheeniohhja Uuno Apetr ja
vuosir
vampuhccniohtria Eino Selminen. He vuonottelivat

tr(ormano
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puheeniohhien ie vanpuhccniohteieq tehtfvissfl, iIscnili silbin kiriettiin 1(X).
Niib Eaahie oli piflrlaikeincn tabudenhoitaia. lWfuIenkiintoinen
vicreilulh tuli Korsoon pernti RMl$ta. Krhdeksan§mmenluvnlh cHkcilrlän
ffisccC Ruo§iin ty6hön muuthnect, Givtt dktt unshtencct ikitovercitean
ffiil$ vttn Muivat heftlit omen eHkesnriärjcstörcA vhreaksi, §smsI oli
Hefiundrn Ikinuoret Yhtcykiä otfl pidet§, kun thdettiin ifscnmfnrtfh trtu§r
ci
kmki 50 - 100 hcnldOf,. trtu§ukirie on Blhsse, mutte Ehtiiöftlcn
löyt''nyt, eikre on kulunut 20 vuoffi, joten mukeneollcistr ei ole trtoa.
Hauskinh oli kutsun sfuEttö, ei poikkc* ny§päiv5sE Luvasse oli laulua,
hupeilua, arpeiabia ia tieffii py6rihtetyä kyvän henuristin Ehdis§e
toivomusbn mukean. Paltrke oli 2§ h Tukholmesh cbliän TumbassaPdy6kirioisa vilbi plion korsolebilh tuthia niniA ilsenfr, iotka olivat
mukena ohiehnryhmissä; neisct cmäntinI, myyiäistevarniden fkiiöinä ym.
toimissa: AleksanderHiltunen, Vein6 KEkL Vcikko Viiliiinen, Lcmpr Eskelinen,
Anite Leppänen, Kertu ja Eelis Hf,ytHincr joitekin mainitakscnl NäbtI
suurin ose on jo poisnuHmneite ja sen ftäitil et6 volsivet lilulul
pemsteieiiseniin Yhdc@
elkoi iktyisf ner*eissi: uudcksi
puhecniohteieksi vefttu Ailr ApGII nene.htyi sairauteen, iotloin
verapuhceniohtaiane ollut Eino Selminen ieflrol Kcsken vuoden
( jo toimikunnasse oltut ) IUirlrus §ieri vaffitfin puhmiohteiek§l Aikeiscmmin
puheeniohhiana ollutUuno Apetr menehtyi auto- onneffimuudcssa §emtnr
vuonnä. Yuonne 92 lUerkus §rari vetittiin puhccniohEiabi ie on si6 cdellcen,
tulee siis 13 vrctta tiytcen" HWXä ei kennnte veihtee!
Yerapuhceniohäiat vain ovet vaihtuncs* Eino §amUenr hilffti Kormeno ia
hefrlin inftecnsl pidempieftaincn ReinerHelenius lX -2W2, häncn illkecns5
Pertti Heikkoncn
Sihteeneini tfld riktne ovat olleefr Aune Hittuncn' Adb Leppäncn, Plr|fto
Leaksmen je Lcilr S1art Reh& esfuitr ovet hoitrnef Lempi Fxketinen, Pirkko
Heleniusrr.95 - 21m0. Hinen jalkdlildrG lilarh Ronkeinen
Maflrrniohteien &htf,vlt ovet uscin illncst phccnloftteien hafrcilh, niin
afteisemnin kuin my0§Milkus Seeren eikene. Hlnen iilkeensä hommea hoiti
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§imo Ronkainen muiden teht§vicn tlslkst Nyt meillä on ollut muutaman vuoden
metkaveshevana Esko Koivulr je h§nen johdollran ohmue kEyneet eina
Pärnusse asti, hakien erileisish hoidoiste itsellemme terveytE
ie etfimsuiloa.
Kuntorente on ollut osestohisfu niin vhkistys- kuin opisketupeikkakin: on
Idyty kursseja taloudesta, mafkaitusta, puheenjohtaian ia sihiCrin t5rtu6,
askartelush ia musiikista.
Yleensä osaston -'rtbuuksien ohielma on onnistutfir luomeen omin voimin.
Aikeisemmiste puheenjohtaiistr mm. Lempi Miettinen oli
työväennäffimöperintcen vaalijq ibe siinä Balion mukana ollgrna. Hlnen
aikenean harrastettiin kuorolausuntaa, hän opetti lausuiille ä§nenkäyttöä. Nyt
meillä on Yarapuhecnfohtaiana Pertti Heikkonen, Yantaan näyttämöiltä
mukana oleva, hänen lisäkseen osastossa on muitakin näyttämöIl§ viihtyyiä.
Pertti on ohiannut osastolle mm. Hfuvipeiiabet- nimisen näytelmän, jote on
esitetty vhreiluilla.
Yuonna 97 liittyi osastoon musiikin monitoimimies Simo Ronkainen.
Kuntoranne$ta kesllH 98 hän keskusteli puhecniohtaie Mar{ms Saeren kensse
Iaulukuoron pemstamiscsta Korsoon,
Tuloksella, etffi ilmoitimme syksylll sckakööriherjoitusten alkevan 10.9.98
Korson Metsonkodisse klo 12.00. Paikelle saapui lrulunhalufuie tuplala'artctin
verran, Ny§lsin harjoittelemme ioke til§tåi ( klo 1415 - 1630 ) Leulut ovet
krksi- nelinänbi§ sovituksia. Kuoron pemshmisen j§Ikeen Simo t<ävi
vuodenpäivIt ohjeamassa keravalaisiq muth joutui lopettamaen siellä
moninaisten musiikkiharrastustense takia. Niinpä osa keravaleisista p1lfsi
p§ästä laulrmaan Koreon El§keläisten sekakuonx)n. Lauluherrastus on
ietkunut tiiyiisti näihin päiviin saakka- Jatkemme innolh harioituksie ia
kIymme leuhmassa kuoronr eri paikoisse.
Johtaiamme Simo Ronkeisen musiikkiharrastuksiin kuuluu lnulaminen
Hels.keup. Liikenneldtohscn mieskuorossa v:sta 65 eka basso äf,nialueenaen ia
batalrikkaorkesteri Kalinkassa soithen domrabassoa.
Kiitolrsct kuuluvat nnistä vuosista kaikille jäscnille. Tärkeää on, että saamme
kertossa teveta tobiemme ia voimme tällf, tevoin ehkibtl yksinlisyyt6 ia
syriäytymist5. Yhdistystoiminte tarioaa meille tätä kaiklrea.
Vuosia tuhe jokaiselle lisää, mufre vircä toiminta tuo vuaaiin lisän eHmää!

