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Täyttä elämää hyvässä seurassa -
Valkeakosken Eläkkeensaajat 50 vuotta

Valkeakosken Eläk-
keensaajat ry juh-
li 50- vuotista 

taivaltaan Valkeakoskella 
hotelli Waltikassa tiistaina 
17.5.2022 runsaan juhla-
väen läsnä ollessa. Oman 
jäsenistön lisäksi oli pai-
kalle saapunut myös suuri 
joukko kutsuvieraita.

Valkeakosken Eläkkeen-
saajat ry on vireä ja aktiivi-
sesti toimiva yhdistys, joka 
on perustettu 29.3.1972 
ja merkitty yhdistysrekis-
teriin 15. kesäkuuta 1972. 
Tällä hetkellä yhdistykses-
sä on yli 300 jäsentä.

”Tällä hetkellä toimin-
ta on sujuvaa ja toimijoi-
ta ihan mukavasti, vaik-
ka koronavuodet ovatkin 
toimintaa häirinneet. Esi-
merkiksi iltapäivätuokion 
kävijämäärä on kasvanut 
lähes puolella. Myös jäsen-
määrä on kasvanut kiittä-
västi”, toteaa yhdistyksen 
pitkäaikainen ja arvostettu 
puheenjohtaja Pentti Hu-
panen. 

”Nyt tuntuu kaikessa 
toiminnassa olevan taas 
oikea meininki. Koron-
avuodet ovat nyt aina-
kin osin jääneet taakse ja 
olemme voineet turval-
lisesti kokoontua nautti-
maan vuosijuhlasta ja sen 
monipuolisesta ohjelmas-
ta”, mainitsi puheenjohtaja 
ennen juhlan alkua.

Yhdistyksen varapu-
heenjohtaja Erkki Etelä-
niemi sanoi jo aikaisemmin 
antamassaan haastattelus-
sa uskovansa siihen, että 
tulevina vuosina jäsenet 
alkavat valikoida entistä 
tarkemmin mitä haluavat 
yhdistystoiminnalta:

”Yhdistystoiminnalla ja 
sosiaalisella kanssakäymi-
sellä on tulevaisuudessakin 
kysyntää, sillä yksinäisyys 
tulee olemaan kasvava il-
miö yhteiskunnassa. Tar-
jonnan monipuolisuus 
tulee olemaan avainsana 
kun puhutaan toiminnan 
kehittämisestä.” 

”Mielestäni yhdistyksem-
me toiminta on jo nyt mo-
nipuolista, mutta varmas-

ti kehitys tulee tuomaan 
keskusteluun uudenlaisia 
näkökulmia, koska jäsenet 
kokevat että jäsenmak-
sun vastineeksi on saatava 
myös katetta”, huomauttaa 
Erkki Eteläniemi.   

Nyt on aika juhlia
Juhlatilaisuuden avaus-

sanat lausui yhdistyksen 
puheenjohtaja Pentti Hu-
panen:

”Minulla on ilo toivot-
taa teidät lämpimästi ter-
vetulleeksi tänne Hotelli 
Waltikkaan viettämään 
kanssamme Valkeakos-
ken Eläkkeensaajat ry:n 
50-vuotisjuhlaa". 

”Korona on rajoittanut 
paljon toimintoja kahden 
viime vuoden aikana. Nyt 
se on vähitellen helpotta-
nut ja pääsemme palamaan 
normaali elämisen tahtiin. 
Mutta nyt on aika juhlia ja 
viettää ansaittuja eläke-
päiviä, kuunnella ja seurata 
tämän päivän juhlaohjel-
maa”, kehotti puheenjoh-
taja Hupanen. 

Eläkkeensaajien Pirkan-
maan piirin onnittelut toi 
juhlaan piirin puheenjoh-
taja Tarja Käpylä.

”Järjestötoiminta perus-
tuu aina aikaisempien su-
kupolvien tekemälle työlle. 
En usko olevani väärässä, 
kun sanon, ettei teidän 
yhdistyksenne juhlisi näitä 
50- vuotisjuhlia, ellei poh-
jalla olisi aikaisempien ak-
tiivisten jäsenten tuhannet 

ja taas tuhannet vapaaeh-
toistyön tunnit. Jokaisella 
kerholla ja toimivalla ryh-
mällä pitää olla joku, joka 
suunnittelee toimintaa ja 
joku joka vastaa toimin-
nasta. Tänään voimme on-
neksi palkita heitä, jotka 
ovat vuosien ajan kanta-
neet vastuuta.”

”Valkeakosken Eläkkeen-
saajat on piirin viidenneksi 
suurin yhdistys ja teidän 
jäsenmääränne on sen 
verran suuri, että olette 
myös vaikuttaja omassa 
kotikunnassanne. Tulevai-
suuden haasteena on löy-
tää sellaista toimintaa, joka 
kiinnostaa myös tulevia 
eläkeläisiä, huomautti Tar-
ja Käpylä.

”Tänään julkaistava his-
toriikki kertoo yhdistyk-
senne toiminasta 50 vuo-
den ajalta – ja siitä, mitä 
tuona aikana yhdistyksessä 
olette tehneet arkena tai 
pyhinä. Pirkanmaan piirin 
puolesta toivotan juhlivalle 
yhdistykselle paljon onnea 
ja toimintarikkaita tulevia 
vuosikymmeniä!”

Mielenvirkistystä 
pitäisi löytyä

Juhlapuhuja, Eläkkeen-
saajien Keskusliiton EKL:n 
puheenjohtaja ja kunnal-
lisneuvos Simo Paassil-
ta muistutti puheessaan 
mm. että toimenpiteet 
ikäihmisten henkisen ja 
fyysisen toimintakyvyn 
palauttamiseksi ovat nyt 
elintärkeitä.

”Pitkään jatkunut ko-
ronapandemia on koetellut 
monen ikäihmisen henkisiä 
sekä fyysisiä voimavaroja 
ja aiheuttanut ahdistusta 
sekä pelkoa jo yli kahden 
vuoden ajan. Osalle on vai-
keaa lähteä harrastuksiin 
nytkään, vaikka rajoitukset 
on poistettu ja liikunta-
mahdollisuuksia tarjoavat 
paikat sekä järjestöjen toi-

minnot ovat taas käynnis-
sä”. 

”Aivan liian moni maam-
me ikäihmisistä on nyt 
ylikuormittunut koronan 
kriisin vaikutusten johdos-
ta. Mielenvirkistystä pitäisi 
saada. Mutta taloudelliset 
mahdollisuudet pienellä 
eläketulolla elävälle läh-
teä teatteriin, konserttiin 
tai matkoille on vähäiset. 
Kaikki välttämätönkin kal-
listuu nyt vauhdilla, jota ei 
ole vuosikymmeniin koet-
tu. Eläkkeensaajan talous 
on nyt entistäkin tiukem-
malla”, muistutti EKL:n pu-
heenjohtaja Simo Paassil-
ta, ja jatkoi:

”Eläkeläisjärjestöjen työ 
lisää ja ylläpitää ikäänty-
neiden sosiaalista, psyyk-
kistä ja fyysistä hyvinvoin-
tia. Tavoitteena on, että 
jäseneksi liityttyään eläk-
keensaajalla on lisääntyvän 
vapaa-ajan myötä mahdol-
lisuus saada uusia ystäviä, 
virkistävää toimintaa ja 
hauskaa ajankulua. ”

Kirjoittaja eläkkeelle
Tilaisuuden aikana jul-

kistettiin yhdistyksen 50- 
vuotishistoriikki ”Täyttä 

elämää hyvässä seurassa”. 
Noin 215 sivuisen teok-
sen esitteli toimittaja Olavi 
Waljakka.

”Hallituksen kokoukses-
sa 21.9.2020 perustettiin 
erillinen historiikkitoimi-
kunta, jonka tehtäväksi tuli 
kirjoittaa ja koota yhdis-
tyksen historia kuluneen 
50 vuoden ajalta.  Toimi-
kuntaan valittiin Pentti 
Hupanen, Erkki Eteläniemi, 
Auli Tilanto- Waljakka, Ulla 
Eteläniemi ja allekirjoit-
tanut, joka valittiin johta-
maan toimitustyötä.”

”Aineiston keräämi-
nen aloitettiin heti syk-
syllä 2020. Ensimmäinen 
tehtävä toimikunnalla oli 
arkistoaineiston ja lukui-
san mappimäärän yksi-
tyiskohtaista läpikäymistä 
ja turhan aineiston erot-
tamista vuosikymmenien 
aikana kerätystä ja sääste-
tystä materiaalista.”  

”Kirjoitus etenee 10 vuo-
den jaksoissa ja aina kuva-
sivuilla eroteltuna. Tämä 
ratkaisu osoittautui par-
haaksi vaihtoehdoksi. Ihan 
jokaista vuotta ei teoksessa 
ole mainittu, vaan on edet-
ty sopivasti harkiten ja tar-
peettomia toistoja vältel-
len”, huomauttaa Waljakka.

Lukija voi ihmetellä sitä, 
miksi kirjassa käytettyjen 
valokuvien omistajia tai 
kuvaajia ei ole mainittu. 
Siihen on Waljakan mu-
kaan hyvä selitys: ”Arkis-
tossa on suuri määrä van-
hoja valokuvia, mutta ei 
lainkaan tietoa siitä, kuka 
on ollut kuvaajana tai kuka 
on kuvan omistaja. Vain 
hyvin harvoissa tapauksis-
sa nämä tiedot olivat luet-
tavissa. ”

”Myönnän, että Valkea-
kosken Eläkkeensaajien 
historiikin kirjoittaminen 
ja kokoaminen oli hyvin 
haasteellinen ja mielen-
kiintoinen projekti, mutta 
silti: Kyllä tämä oli minun 
viimeinen, tämän suuruus-
luokan kirjoitustyö. Nyt on 
minunkin aika päästä eläk-
keelle.”

Ansiomerkeillä 
palkitut

Yhdistyksen 50- vuotis-
juhlassa palkittiin useita 
ansioituneita henkilöitä. 
Kultaisen ansiomerkin 
saivat Tuulikki Ahonen, 
Pentti Hupanen, Jarmo 
Kekki, Eine Lehtonen ja 
Aila Seppälä. Hopeisel-
la ansiomerkillä palkittiin 
seuraavat henkilöt: Einari 
Heikkilä, Marketta Jurva, 
Toivo Lehtonen, Anneli 
Mäki-Äijö, Tauno Nikkola, 
Riitta Nyrhinen ja Ritva 
Simula.

Juhlatilaisuudessa lau-
suntaa esitti Merja Piippo, 
kansantanssiryhmä Kehrä 
esitti omaa tanssiohjel-
maa ja yksinlaulua Terttu 
Paavolainen. Musiikista 
huolehti Koskihanurit. Ti-
laisuus päättyi Eläkkeen-
saajien lauluun. Juhlan 
juontajana toimi Anneli 
Mäki-Äijö.

 

Teksti: Olavi Waljakka                                                                                                                                         
ja Hannu Karjalainen 

Kuvitus:  Olavi Waljakka

Hallituksen jäsenet ryhmäkuvassa hotelli Waltikan edessä juhlan 
 järjestelytalkoissa maanantaina 16.5.

Yhdistyksen puheenjohtaja Pentti Hupanen onnittelee  
ansiomerkkien saajia.

Yhdistyksen sihteeri Anne Ahonjoki-Hakala kiittää 
historiikin toimittajaa Olavi Waljakkaa  puheenjohtaja 

Pentti Hupasen seuratessa tapahtumaa.
Lähes 150 henkinen juhlayleisö nautti Valkeakosken 

Eläkkeensaajien 50- vuotisjuhlasta tiistaina 17.5.2022.


