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KORSON ELÄKELÄISET RY

50-VUOTISHISTORIIKKI
50-vuotisjuhlamme tunnus on ; ikä rikkautena, kuten Eläkeläiset ry:llä.
Pyrimme yhdistyksen sääntöjen mukaisesti toimimaan eläkeläisten edunvalvojana.
Paikallistoiminnan tavoitteena on järjestää yhdistyksen jäsenille aktiivista
ja virikkeellistä toimintaa, valaisemaan arjen harmautta.
Kerhotoiminnassa on mahdollista toteuttaa, vaikkapa työelämässä vähiin
jääneitä harrastuksia: kuten käsityö, musiikki, näytelmä tai liikunta.
Osastomme on perustettu 1 p:nä syyskuuta 1964. Korson Eläkeläiset ry on
siten Vantaan vanhin eläkeläisyhdistys.
Näiden viidenkymmenen toimintavuoden aikana on tapahtunut merkittäviä
yhteiskunnallisia muutoksia.
Osaston perustamisvuonna tuli voimaan sairausvakuutuslaki ja -asetus,
kaksi vuotta aikaisemmin saimme työeläkelain. Viime vuonna, siis 2013
saimme voimaan vanhuspalvelulain. Lakisääteiset vanhusneuvostot, ovat
nyt lain voimaan tullessa erittäin tärkeässä asemassa. Toivomme, että eläkeläisjärjestöissä saataisiin niihin parasta asiantuntemusta.
Vantaallahan vanhusneuvostot ovat toimineet pitkään ja meilläkin on ollut
edustus parissa neuvostossa Olavi Tervonen ja Bo Gustafsson.
Pyrkimyksemme on turvata ikäihmisten aineellinen ja henkinen hyvinvointi ja kannustamme yhteisöllisyyteen. Tätä tarvitsevat erikoisesti yksineläjät,
joita eläkeläisissä on paljon.
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Siksi viikon kerhopäivä, erilaisine harrastuksineen on erittäin tärkeä. Viittaan
tässä yhteydessä uuteen tutkimukseen, jonka mukaan esim. sydämelle on terveellisempää yhdessäolo ja erilaiset harrastukset kuin kaikenlaiset rasvan
mittaukset.
Yhdistyksellä on toiminut jo 16 vuotta Simo Ronkaisen johdolla sekakuoro,
neliäänisesti laulaen. Syksystä 2012 lähtien on toiminut lentopallokerho.
Mölkyn peluu on ympärivuotista, muiden lomaillessa Olavi Lehtinen vie
pelaajat Ankkalammelle kerran viikossa, tuoden mukanaan kahvit tykötarpeineen. Aluejärjestön ulkoilupäivät on osaston toimesta järjestetty useamman
kerran. Tässä työssä edellinen puheenjohtaja ja sihteeri Pirkko ja Erkki Latvasto, aktiiviset liikunta ihmiset, olivat esimerkilliset. Pirkko Latvaston johdolla myös käsientaito lähti nousuun, erikoisesti erilaiset askartelutyöt.
Sirkka-Liisa Kanervan tultua mukaan, hän on vetänyt käsityökerhoa.
Myyjäisiin on valmistunut mukavasti myytävää. Olavi Lehtinen matka- ja
retkivastaavana, on kuljettanut meitä niin koti- kuin ulkomaillakin.
Olemme myös olleet joukolla mukana Eläkeläiset ry:n kesäpäivillä.
Vaasasta on jäänyt mieleeni, että nykyinen puheenjohtajamme Bo Gustafsson
toivotti meidät tervetulleiksi ruotsiksi, hän oli silloin yksi Eläkeläiset ry:n
johtajista. Silloisten 15:nentoista kesäpäivien tunnus oli” rauha sykkii sydämissä”, jota puheessaan lainasi myös kesäpäivien suojelija Pentti Arajärvi
todeten; rauha sykkii sydämissä on aina ajankohtainen. Rauhan tilan vallitseminen on ihmisten hyvän elämän ja onnen ehto ja rauhan tavoitteen tulee
olla jakamaton kaikkien maailman ihmisten kesken.
Pisimpään puheenjohtajana osastossamme on ollut Markus Saari, 18 vuotta.
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Kun Erkki Latvasto valittiin puheenjohtajaksi, hän ehdotti Markusta, kaikkien kannattamana, kunniapuheenjohtajaksi. Meillä on tapana, ja kai se on
vähän kaikissa järjestöissä, että ottaessaan tehtävän, niin se jatkuu vuodesta
toiseen, työhön kyllä tulee hyvä rutiini, esim. matka- ja retkivastaava Olavi
Lehtinen, jatkaa vuodesta toiseen ja usein vielä hyvälle tekijälle lisätään joku
lisä homma.
Erkki Latvasto siirsi meidät nykyaikaan. Tietokoneita alettiin käyttää niin, että
meille tuli jopa omat kotisivut. Esko Kanerva hoitaa nyt kotisivuja ja toimii
myös osaston valokuvaajana. Tässä on tullut esille muutamia nimiä, siis
Bo Gustafsson on nykyinen puheenjohtaja ja Olavi Lehtinen varapuheenjohtaja, sihteeri Marja-Terttu Hovi, rahastonhoitaja Mirja Ojanen, jäsensihteeri
Maj-Britt Gustafsson, varalla Leila Saari. Bingoisäntä on Esko Koivula,
bingosta saadaan aina mukavasti tuloa käteiskassaan, kun bingon ystävät kokoontuvat mielellään kahvipaketteja pyydystämään. Varapuheenjohtajana
Erkki Latvaston aikana oli Hilkka Takala, myös innostunut näytelmäkerholainen. Pääemäntänä toimii Sirkka-Liisa Kanerva, hän varaa eri viikkokerhoihin kahvinkeittäjät ja juhliin tarjoilu henkilöt.

Olemme myös palkinneet jäseniä Eläkeläiset ry:n kunniamerkeillä mittavasta
työstä osaston hyväksi. 40-vuotijuhlassa merkin saivat: Markus Saari,
Simo Ronkainen, Pirkko Helenius. 45-vuotisjuhlassa vuorossa oli: Meeri
Kiukas, Esko Koivula, Marja Koivula, Pirkko Laaksonen, Mairemaria
Ronkainen ja Leila Saari. Markus Saarelle ojennettiin Eläkeläiset ry:n viiri,
pitkäaikaisesta puheenjohtaja kaudesta.
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Aikaisemmin olemme tehneet jo kaksi historiikkia, 40- ja 45-vuotisjuhliin,
joissa kerromme perustajista ja vanhemmista jäsenistä. Tässä on nyt historiaa viimeisen viiden vuoden ajalta. 40-vuotishistoriikin teki Pirkko Laaksonen. Historiikin vaikeutena oli, ettei pöytäkirjoja löytynyt kuin muutamalta
viimeiseltä vuodelta. Arkistoja säilytettiin vakituisten paikkojen puutteessa
jäsenten kodeissa, muutot, kuolemat ym. tapahtumat tekivät sen , että arkiskistoa ei ollut. Onneksi oli vanhoja jäseniä, jotka muistivat nimiä ja tapahtumia. Perustamispäivä oli kyllä tiedossa.
45-vuotishistoriikkiin, jonka teki Olavi Tervonen, oli jo jälkipolvet tuoneet
osastolle pöytäkirjoja. Saatiin tietoon unohtuneita nimiä ja tapahtumia.
Nyt osastolla on historiikki viideltäkymmeneltä vuodelta, kun nämä kolme
yhdistetään.
Vireä toiminta tuo vuosiin lisää elämää. Kiitokset kaikille mukana olleille.
Kirjoitti: Pirkko Laaksonen

