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“Mitä siitä kertoisin..?” 

 
Lainaan tuttua laulua.. ja kun Myyrmäen Eläkkeensaajien toiminnassa ei köyhyydestä 
ole tietoakaan, yritän kertoa sen “kaiken rikkauden”, koska tiedän vastauksen 
tutkittuani yhdistyksen pöytäkirjoja, toimintakertomuksia ja muuta materiaalia, 
kuultuani jäseniä ja omakohtaisesti koettuani toiminnan olevan erittäin monipuolista ja 
että hyvä henki vallitsee niin kokouksissa kuin juhlissakin. 
 
Aivan kaikkea ei silti kerrota, koska tämä historiikki ei ole tilasto kaikesta, mitä 
yhdistyksessä on tehty ja koettu. Se ei ole täysin oikeudenmukaista kaikkia uhrautuvaa 
työtä vuosikausia tehneitä ihmisiä kohtaan, mutta oli tehtävä rajauksia, jotta sivumäärä 
pysyisi kohtuullisena. Yhdistyksen tarina koettaa olla edustava katsaus kaikkeen 
erilaiseen, mitä kolmen vuosikymmenen aikana on tapahtunut ja toiminnoista on 
kerrottu ainakin silloin, kun jotain uutta on ilmaantunut. 
 
Luettelo yhdistyksen edustajista keskusjärjestöissä kuten Eläkkeensaajien Keskusliitto 
EKL:ssä ja Työväen Sivistysliitto TSL:ssä ja niiden piiri- ja paikallisjärjestöissä puuttuu 
– virkailijaluettelo olisi mielestäni pidentynyt liikaa. Keskeisissä luottamustoimissa 
olleet ovat hoitaneet menestyksekkäästi luottamustoimia useissa järjestöissä ja 
edustaneet yhdistystä. Kirjanpitäjien luettelo on lyhyt, sillä useiden vuosien ajan 
kirjanpito hoidettiin pankissa tai sen hoiti joku yhdistyksen ulkopuolinen henkilö. 
Koska yhdistyksen alkuvuosien pöytäkirjoja ja myöhempienkin vuosien 
toimintakertomuksia puuttuu, virkailijaluettelossa voi olla epätarkkuutta. Mahdolliset 
oikaisut pyydän ystävällisesti kertomaan. 
 
Parhaimmat kiitokseni kaikille yhdistystovereilleni, joilta olen saanut tietoja. Kahta 
heistä haluan kiittää erikseen, Oiva Rakkolaista ja Maija-Leena Meroa: he kirjoittivat 
minulle muistuttaen eräistä tärkeistä tehtävistä ja niiden hoitajista sekä lukuisista 
muista uurastajista, jotka ovat hoitaneet “kerhossa”, kuten yhdistystä kutsumme, 
monia muitakin tehtäviä kuin virallisia luottamustoimia. 
 
Parikkalassa ja Vantaalla lokakuussa 2006 
 
Leo Karetvaara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sisältö 
 
Kolme vuosikymmentä elämäniloa 
MYYRMÄEN ELÄKKEENSAAJAT RY 1976-2006  

 

ENSIMMÄINEN VUOSIKYMMEN. Sivut x-xx 
Yhdistyksen perustaminen x, Toiminta ripeästi käyntiin. Monet käytännöt yhä 
kunniasssaan x, Yhteiskunnallista aktiivisuutta x, Raittiuspuhetta kuunneltiin 
kiitollisena x, "Onnistunut ja lämminhenkinen" pikkujoulu 1977 x, Vanhustentaloa 
toivottiin. Mölandet kesällä, Toppari jouluna x, Ahkeraa opiskelua. Uusia kärhämiä x, 
Myyrinkotiin? Laulukuoroa toivottiin, kirkko koristeltiin x, Elokuvanäytäntöjä lapsille x. 

 
TOINEN VUOSIKYMMEN. Sivut xx-xx 
Innostus laimeni välillä – kurssitusta lääkkeeksi x, Ansiomerkkejä 15-vuosijuhlassa x, 
Iloinen iltapäivä Myyrinkodissa x, Myyrinkoti täytti 10 vuotta. Uusia tiloja Arkkiin x, 
Jälleen uutta: hintatarkkailua kaupoissa x, Kahvikassa Nälkäpäivä-keräykseen. 
Työttömille suunniteltiin ruokatarjoilua x, Luontaistuote-esittelyjä, muotinäytöksiä .. xx, 
Hälytyslaite Kertulle palkinnoksi. Kurssituksia, terapeutteja xx, Lauluryhmä ja Huru-
Ukot xx. 

 
KOLMAS VUOSIKYMMEN. Sivut xx-xx 
Ykköstanssit ohjelmaan - Onnenoksa Ykköstansseihin xx, Yhteinen eläkeläisjuhla. 
Vanhusneuvosto Vantaalle xx, Kirje lapsenlapselle xx, Uudelle vuosituhannelle xx, 
Yhdistys täytti 25 vuotta. Jäsenapu uudeksi toimintamuodoksi xx, "Vanhusten elämää 
kautta vuosisatojen Helsingin pitäjässä" xx, Jäsenmäärä yli kahden sadan xx, Aloite 
EKL:lle. Tietokonekursseja jäsenille xx, Veteraaneja muistetaan xx, Aktiivinen 
juhlavyuosi - intoa riittää xx, "Arkissa kisailtiin olympiahengessä. Nuoret haastoivat 
eläkeläiset" xx, Väsymättömät uurastajat pyörittävät rattaita xx, Vuosijuhla Kilterin 
koululla 28.10.2006 xx. 
 
“MUISTOJA NÄIN MUODOSTUU..” Sivut xx-xx 
Matkat virkistävät ja jäävät mieleen xx, Maija-Leena Mero: Lämmöllä xx. 
 
YHDISTYKSEN VIRKAILIJAT 1976-2006. Sivut xx-xx 
Puheenjohtajat. Varapuheenjohtajat. Sihteerit. Opintosihteerit. Rahastonhoitajat. 
Kirjanpitäjät. Johtokunta. Tilintarkastajat. 
 
 
 

 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________
_______ 
Kolme vuosikymmentä elämäniloa   
MYYRMÄEN ELÄKKEENSAAJAT RY 1976-2006 
 
Sotien jälkeen Suomessa alkoi taloudellisen nousun kausi. Silloin syntyivät  suuret 
ikäluokat ja alkoi muuttoliike kaupunkeihin, varsinkin Helsinkiin. Pääkaupunki kävi 
ahtaaksi ja ryhdyttiin rakentamaan uusia kaupunginosia Helsinkiin, Espooseen ja 
Vantaalle. Vilkkaan rakentamisen kausi jatkui 1990-luvun alun lamaan saakka ja otti 
2000-luvulla taas vauhtia. Länsi-Vantaalla rakennuskausi oli vilkkaimmillaan 1970-
luvulla. 
 
Kaupunginosa toisensa jälkeen koki saman kehityksen: lapset kasvoivat, menivät 
töihin, muuttivat muualle ja väestön keski-ikä nousi. Sotien jälkeen leveämmän leivän 
toivossa muuttanut väki tuli eläkeikään. Mutta koska “ihminen ei elä ainoastaan 
leivästä” tuli tarve hoitaa henkistä hyvinvointia myös eläkeiässä, syntyi tarve perustaa 
eläkeläisyhdistyksiä. 
 
Eläkeläisyhdistyksiä perustettiin eri keskusliittojen alaisuuteen ja jo 1980-luvulla 
Vantaalla oli hyvin kattava eläkeläisyhdistysten verkosto. Henkisen hyvinvoinnin, 
harrastusten ja yhdessäolon tarpeeseen syntyi Myyrmäen Eläkkeensaajat ry. 
 

ENSIMMÄINEN VUOSIKYMMEN 
Yhdistyksen perustaminen 
 
Myyrmäen Eläkkeensaajat ry perustettiin 22.10.1976 klo 14.00 alkaneessa 
kokouksessa, joka pidettiin Myyrmäen Urheilutalon Hölkkähaikaran kabinetissa. 
Kokoonkutsujana oli Etelä-Vantaan Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja Harri 
Lipsanen. Kokoukseen saapui 25 osanottajaa. Asiakirjoista ei löydy mainintaa siitä 
liittyivätkö kaikki osanottajat jäseneksi. 
 
Harri Lipsanen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi, sihteeriksi Kaarina Syrjälä ja 
pöytäkirjan tarkastajiksi Onni Pitkänen ja Risto Kokko. 
 
Yhdistys perustettiin kokouksen yksimielisellä päätöksellä. Kotipaikaksi tuli Vantaa ja 
päätettiin liittyä Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n jäseneksi. Yhdistys hyväksyi 
säännöikseen EKL:n alayhdistysten mallisäännöt. Niiden mukaan tavoitteeksi 
määriteltiin toimia eläkkeellä olevien ihmisten yhdyssiteenä, eläkeläisiä koskevan 
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tiedon jakajana ja retkien, matkojen ja erilaisten viihdetilaisuuksien sekä 
kulttuuritoiminnan järjestäjänä. 
 
Vuotuiseksi jäsenmaksuksi määrättiin 5 mk ja liittymismaksuksi yksi markka. Viiden 
markan jäsenmaksu säilyi muuttamatta useiden vuosien ajan. 
 
Ensimmäiseen johtokuntaan valittiin kuusi varsinaista ja kuusi varajäsentä. 
Varsinaiset: Onni Pitkänen, Risto Kokko, Toini Kuosmanen, Raakel Kananen ja Hanna 
Repo, varajäsenet: Alli Fors, Terttu Pitkänen, Helmi Kauppinen, Viljo Vähäkoski, Sirkka 
Koivuniemi ja Leena Joronen. Vakinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Erna Vähäkoski ja 
Harri Lipsanen, varalle Kaarina Syrjälä ja Holger Palonen. 
 
Yhdistyksen ensimmäiset toimihenkilöt olivat puheenjohtaja Onni Pitkänen, 
varapuheenjohtaja Risto Kokko ja sihteeri Raakel Kananen. 
 
Yhdistys alkoi järjestää kokouksia maanantaisin Uomarinteen kansakoulun vapaa-
aikatiloissa. Kaupunki luovutti tilat käyttöön maksutta. Ensimmäinen kokous oli 
25.10.76 klo 15-16. Tähän "yleiseen kokoukseen" osallistui 14 jäsentä. 
Alusta lähtien yhdistykseen liittyi jäseniä kaikkialta Länsi-Vantaalta. 
 

Toiminta ripeästi käyntiin. Monet käytännöt yhä kunniassaan. 
 
Myyrmäen Eläkkeensaajien toiminta lähti ripeästi käyntiin ja jo ensimmäisen 
toimintavuoden aikana omaksuttiin käytäntöjä, jotka ovat jatkuneet kolmen 
vuosikymmenen läpi. 
 
Ensimmäiset kokouskahvit tarjosi Erna Vähäkoski. Emännäksi valittiin Aune Oinonen. 
Komean tittelin sai Toini Kuosmanen, sillä hänet valittiin ohjelmajohtajaksi. 
Ensimmäinen pikkujoulu päätettiin pitää Uomarinteen koululla nyyttikestinä puuron ja 
kahvin kera. 
 
Seuraavassa kokouksessa 1.11. perustettiin Opintokerho, opintosihteeriksi tuli Viljo 
Vähäkoski ja ensimmäiseksi oppikurssiksi valittiin Eläkkeensaajien käsikirja. Työväen 
Säästöpankin Myyrmäen konttoriin päätettiin avata tili. 
 
Kokouksen ohjelma oli monipuolinen: Toini Kuosmanen esitti yksinlaulua, Aune 
Oinonen luentaa, Risto Kokko kaskuja ja tarinoita ja Viljo Vähäkoski savolaisrunon, 
lopuksi kuunneltiin musiikkia nauhalta.  Ompelukerho perustettiin. Marraskuun lopulla 
pidetyssä johtokunan kokouksessa uudeksi opintosihteeriksi valittiin Risto Kokko. 
Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 32. 
 

Yhteiskunnallista aktiivisuutta 
 
Jo helmikuussa vuonna 1977 laadittiin ensimmäinen kirjelmä. Se osoitettiin Vantaan 
kaupungin sosiaalivirastolle ja kaupunginhallitukselle ja siinä esitettiin, että “kaikki 
eläkkeensaajat saisivat samat edut iästä riippumatta”. Tällä lienee tarkoitettu mm. 
eläkeläisille myönnettäviä alennuksia. 
 
Maaliskuussa päätettiin hakea kaupungilta Vantaanjoen rannalla sijaitsevan Pikku 
Buldersin mökin käyttöoikeutta kesäkaudeksi. Käyttöoikeus myönnettiin ja siitä lähtien 
Buldersissa on vietetty yhteisiä hetkiä joka kesä. 
Toukokuun 2. päivänä 1977 kukitettiin 70-vuotiaat - aloitettiin perinne muistaa 
merkkivuosia täyttäneitä - ja “sitten luki Olga Immonen vielä hupaisan kertomuksen”. 
 
Syksyllä perustettiin kuntotoimikunta, matkailu- ja retkeilytoimikunta sekä 
huvitoimikunta ja valittiin lehtisihteeri. Keskusteltiin myös verotus- ja tasa-
arvokysymyksistä. Lokakuussa tehtiin retki Kiljavan Kuntokeskukseen ja Lomakoti 
Kotorantaan. Eräässä viikkokokouksessa “suoritettiin voimisteluohjelmaa istualta” ja 
kokouksen jälkeen tanssittiin. 
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Syksyn kokouksiin osallistuttiin innolla, 30-35 jäsentä kerrallaan. Erään kokouksen 
pöytäkirjassa todetaan, että “kokouksen välillä tapahtuneeseen voimisteluun osallistui 
70 % osanottajista. Lopuksi oli tanssia nauhoitetun musiikin tahdissa.”   
 

Raittiuspuhetta kuunneltiin kiitollisena 
 
Lokakuun 24. päivänä pidetystä kokouksesta tehtiin muistio ja siinä todetaan mm.: 
“pienen tauon jälkeen puhui Veikko Rantala raittiudesta, mainiten mm. että jos Luoja 
olisi tarkoittanut luoda ihmisen tupakanpolttajaksi, niin melko suurella varmuudella 
Hän olisi tehnyt myös ihmiseen savupiipun, josta enimmät häkä, piki ja noki olisivat 
poistuneet vahingoittamatta ihmistä. Ja alkoholista hän mainitsi sen sopivan vain 
lääkkeeksi. Lopuksi hän mainitsi, ettei ole varsinainen raittiuspuhuja. Mutta 
kiitollisuudella jäsenistö hänen hyvän raittiuspuheensa kuitenkin vastaanotti!” 
 
Marraskuussa pidetyn kokouksen jälkeen “Kari Sjöblom tiedusteli haluttiinko humpata 
vai jumpata. Suurin osa halusi jumpata.” 
 

“Onnistunut ja lämminhenkinen” pikkujoulu 1977 
 
Uomarinteen koululla 12. joulukuuta pidetystä joulujuhlasta oli sihteeri tehnyt 
muistion. Siihen on kirjattu mm. seuraavaa: 
 
- Juhlapöytiä koristivat kynttilät, joissa juhlaruokana oli Erna Vähäkosken 
orkanisoimien ruokailun järjestäjien laittamana joulukinkun lisäksi myös muita 
jouluruokia. 
- Jäsenistöstä koostunut “Iltatähdet” -nimeä käyttävä lauluyhtye lauloi. Laulua säesti 
Viljo Vähäkoski mandoliinilla. 
- Väinö Sirviö esitti pantomiini-esityksiä. 
- Juotiin juhlakahvit, jossa oli kaakkua, pikkuleipää ja torttuja. 
- Kukitettiin ja tanssitettiin tänä vuonna tasakymmeniä täyttäneet. 
- Puheenjohtaja Onni Pitkänen tanssitti juhlissa Kaarina Syrjälää, niinkuin oli 
luvannutkin 21.11.77 pidetyssä kokouksessa. 
- Yhteenvetona voidaan todeta, että juhla oli onnistunut ja lämminhenkinen. Ottaen 
huomioon ne vaikeudet, joita tällaiseen tilaan, näinkin suurien juhlien järjestäminen 
vaatii. 
 
Vuonna 1978 tehtiin retki Hyvinkäälle, laivamatka Ruotsiin, retki Kotkaan ja 
Langinkoskelle sekä teatteriretki Tampereelle, jossa katsottiin Sillanpään Ihmisiä 
suviyössä. Ulkomaanmatkat olivat useimmiten EKL:n Uudenmaan piirin järjestämiä. 

Vanhusten taloa toivottiin. Mölandet kesällä, Toppari jouluna. 
 
Ennen vuosikymmenen vaihdetta kaupungille lähetettiin kirje, jossa kiirehdittiin 
vanhusten talon rakentamista Etelä-Vantaalle. Vantaan kaupungin omistamasta 
saaresta, Mölandetista tuli useiksi vuosiksi vakituinen vierailupaikka kesällä, 
ensimmäinen matka tehtiin heinäkuussa 1979. Samana vuonna käytiin Tampereella 
teatterimatkalla, Riihimäellä lasitehtaalla (Järvelän Kantakrouvissa syötiin lounas ja 
sieltä lähdettäessä "ravintolan edessä sattui ikävä onnettomuus. Lindman'nin Saimi 
lankesi rapuissa ja loukkasi kätensä niin pahoin, että piti viedä terveyskeskukseen 
saamaan ensiapu), tutustuttiin Nurmeksen Bomba-taloon, retkeiltiin Inkeroisiin ja 
tutustuttiin Anjalankartanoon, vierailtiin Ilmatieteen laitoksessa ja pikkujoulu vietettiin 
Myyrmäessä Ravintola Topparissa. Topparista tuli vakituinen joulujuhlien pitopaikka; ei 
aivan joka vuosi, mutta se on säilyttänyt paikkansa näihin päiviin saakka. Tanssituokio 
kokousten lopussa on ollut niin tavallista, että erääseen pöytäkirjaan on kirjattu 
poikkeus: “tänään ei tanssittu ollenkaan”. 
 
Sopusointuisesti toiminta ei aina sujunut. Vuonna 1978 syntyi erimielisyyksiä 
puheenjohtajan ja muutaman toimihenkilön kesken. Se johti siihen, että sihteeri, 
opintosihteeri ja jäsenkirjuri erosivat ja lopulta myös uusi opintosihteeri. Muuan jäsen 
oli osallistunut opintoasiamieskurssille ja sieltä palattuaan ryhtynyt  kertomaan 
oppimiaan asioita, mutta se oli liikaa tointa hoitavalle opintoasiamiehelle ja tämä 
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keskeytti selostuksen “pidä suus kiinni, kyllä minä tiedän”, jolloin kurssilla käynyt 
“hermostui silminnähtävästi”. Siitä seurasi, että loukattu osapuoli kieltäytyi 
lähettämästä papereita  EKL:oon todeten, että “koska tämän yhdistyksen toiminnassa 
ei huomioida yhdistyslakia eikä yhdistyksen sääntöjä ja kun puheenjohtaja tekee 
kaikkensa minua hermostuttaakseen.. enkä minä näitä mielikuvituslaskuja myöskään 
lähetä...”. Hän oli aiemmin moittinut puheenjohtajaa, koska tämä ei ollut puuttunut 
opintoasiamiehen käytökseen. Kiistaa syntyi myös siitä pitäisikö lehtiasiamiehen 
palkkiot antaa yhdistykselle vai saako asiamies pitää ne itse. Kärhämistä selvittiin 
aikanaan. 
 
Kevätkaudella 1980 käytiin Turussa ja Leningradissa, katsottiin Tampereen Työväen 
Teatterissa näytelmä Suutari Salinin perhe ja kevätjuhla vietettiin poikkeuksellisesti 
Topparissa. Syyskaudella vierailtiin Ähtärin eläinpuistossa, Porvoossa ja EKL:n 
lomakoti Rajaniemessä Virroilla. Eläkkeensaajien Keskusliiton puheenjohtajan Uuno 
Raatikaisen muotokuvaa varten lahjoitettiin 100 mk. Vuoden 1980 lopussa jäseniä oli 
86. 
 

Ahkeraa opiskelua. Uusia kärhämiä. 
 
Vuonna 1981 toimi useita opintokerhoja: kirjallisuus-, käsityö-, venäjänkielen sekä 
kansantanssi- ja voimistelukerho. Käyttöön olivat tulleet kuntoilukaavakkeet, joita 
jaettiin jäsenille. Retkiä tehtiin Hämeenlinnaan, Pajulahden Urheiluopistolle ja Kiljavalle 
Kotorantaan. 
 
Joukko jäseniä vastusti ehdotusta antaa entiselle puheenjohtajalle matka-avustusta 
Romanian Eforiaan tehtävää matkaa varten. Puheenjohtajan matkakorvaus olisi 
yksinään ollut enemmän kuin noin 30 matkalle lähtevän jäsenen yhteinen avustus. 
Vastalauseessaan he ilmoittivat, että ".. sos.dem. yhdistyksen puheenjohtajan 
painostuksesta vaaditaan entiselle puheenjohtajalle matka-avustusta. Teemme 
vapaaehtoista työtä, emme anna valtuutusta uudelle puheenjohtajalle avustuksen 
myöntämiseksi".  Vastalauseen oli allekirjoittanut 27 yhdistyksen jäsentä ja lisäksi 16 
jäsentä vaati ylimääräisen kokouksen koolle kutsumista, jos rahat aiotaan myöntää. 
Puheenjohtaja ja 11 jäsentä erosivat yhdistyksestä, syyksi ilmoitettiin "viime aikoina 
yhdistyksemme toiminnassa esille tulleet erimielisyydet". Jäsenmäärä aleni 1980-luvun 
alussa 86:sta jäsenestä 64:ään. Eforian matka ei lopulta toteutunutkaan. 
 
Tammikuussa johtokunta päätti erottaa erään entisen opintosihteerin yhdistyksestä, 
koska “hän on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa” (erottamisesta laaditun 
pöytäkirjaotteen liitteenä on pykäliä yhdistyslaista ja rikoslaista sekä Raamatun 
kahdeksas käsky); maaliskuussa johtokunnan kokous peruutti erottamisen todeten, 
että se oli tehty "liian lievin perustein”. 
 
Yhdistykselle oli aiemmin hankittu kirjoituskone, mutta muuan jäsen piti sitä 
hallussaan (“pidän sen itselläni palkkiona tehdystä työstä” ), kokouksessa kuitenkin 
päätettiin koneen kuuluvan yhdistykselle ja vihdoin kaksi jäsentä valtuutettiin 
hakemaan kirjoituskone pois "tarvittaessa käyttäen polisiapua".  Valtuutetut kirjoittivat 
todistuksen käynnistään konetta hallussaan pitävän jäsenen ovella; tämä oli 
ilmoittanut, että koneen saa hakea muutaman päivän kuluttua, kun sillä on ensin 
kirjoitettu hänen ja hänen puolisonsa eroanomus. 
Entinen puheenjohtaja taas piti hallussaan yhdistyksen papereita eikä suostunut 
antamaan niitä johtokunnalle, myöhemmin hän ilmoitti hävittäneensä paperit.   
Syksyksi suunniteltuun 5-vuotisjuhlaan päätettiin kutsua kaikki Vantaan 
Eläkkeensaajayhdistykset yhtä lukuunottamatta "viimekeväisten riitojen takia". 
 
Vuosi 1981 osoittautuu näin poikkeuksellisen riitaiseksi. Silti yhdistyksen toiminta 
muutoin jatkui yhtä vilkkaana kuin ennenkin. 
 
Sen jälkeen yhdistyksen toiminnassa ei sattunut häiriöitä vuosikymmeneen. Vasta 
1990-luvun alkupuolella jouduttiin yksi jäsen erottamaan yhdistyksestä kokouksissa ja 
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muissa tilaisuuksissa aiheuttamiensa häiriöiden vuoksi; asiassa jouduttiin 
turvautumaan juristienkin apuun. 
 

Myyrinkotiin? Laulukuoroa toivottiin, kirkko koristeltiin. 
 
Alkuvuodesta 1983 keskusteltiin Myyrinkotiin siirtymisestä, kokouspaikka oli jonkin 
aikaa ollut Kuohukujalla. Vanhustentaloja oli alettu suunnitella jo useita vuosia 
aikaisemmin eri puolille Vantaata; niinpä Myyrmäen Eläkkeensaajat olivat vuonna 1980 
päättäneet olla yhtymättä Koivukylän yhdistyksen valtuustoaloitteeseen, sillä sen 
todettiin kilpailevan Myyrinkodin kanssa. Myyrinkotiin päästiin syyskuussa 1983. 
 
EKL:n Uudenmaan piirin ja Työväen Sivistysliitto TSL:n kulttuuritapahtumiin 
osallistuttiin usein; v. 1983 piirin kulttuuritapahtumaan Keravalla. Samana vuonna 
tehtiin matka Mikkeliin ja Turkuun, Mölandetissa käytiin kesällä, myyjäiset järjestettiin 
perinteisesti syksyllä. 
 
V. 1984 käytiin Lahden teatterissa katsomassa Niskavuoren naiset. 
Vuonna 1985 keskusteltiin laulukuoron perustamisesta yhdessä lähiseudun muiden 
yhdistysten kesken. Viljo ja Erna Vähäkoski olivat luvanneet lahjoittaa 1000 mk 
lauluryhmän pukuhankintoihin. Myyrmäen kirkko päätettiin koristaa kukilla, esimerkiksi 
valkovuokoilla keväällä. Näin tehtiin useana vuonna.   
 
Syyskuussa yhdistys järjesti yhdessä Kaivokselan Eläkkeensaajien kanssa 
Eläkeläistapaamisen Ravintola Topparissa. Ohjelmassa oli kaupungin sosiaalijohtaja 
Henry Dahlbergin esitys Myyrinkodista ja kaupunginvaltuutettu Paavo Silvennoisen 
esitys vanhustentalojen rakentamisesta; Silvennoinen vieraili usein yhdistyksessä 
luennoimassa. Lopuksi oli tanssia The Big Boys'ien tahdissa. 
 
Esiinnyttiin Vantaan päivien Louhelan toritapahtumassa. Myyrmäkeen saatiin kuoro ja 
ensimäinen harjoitus pidettiin elokuussa 1985. Yhdistyksen johtokunnan jäsenten 
lukua vahvistettiin niin, että valittiin kahdeksan varsinaista ja kahdeksan varajäsentä, 
perusteena “yhdistyksemme toiminnan vilkastuminen”.  Vierailtiin Lauritsalassa, 
Unkariin matkattiin Puolan kautta. 
 

Elokuvanäytäntöjä lapsille 
 
Vuoden 1986 syksyllä toivottiin “jaostoilta pidemmän tähtäimen suunnittelua”. 
Pikkujoulu vietettiin Veikkolassa. Myyrinkodin asukkaille järjestettiin ohjelmaa. 
Yhdistys oli aloittanut elokuvanäytännöt lapsille ja nuorille Uomarinteen koululla. Niitä 
jatkettiin myöhemmin Taidetalo Toteemissa Myyrmäenraitilla. Jäsenmäärä oli kivunnut 
päälle 90. 
 
Yhdistyksen 10-vuotisjuhlaa vietettiin Myyrinkodissa 22.10.86. Juhlapuheen piti 
eduskunnan varapuhemies Matti Louekoski, muusta ohjelmasta vastasivat  
lauluryhmä, lausuntatrio, tanhuryhmä ja Iltapäiväkuoro. 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOINEN VUOSIKYMMEN 
Innostus laimeni välillä – kurssitusta lääkkeeksi. 
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Vuonna 1987 risteiltiin Tukholmaan ja tehtiin retki Keitelerantaan ja Valkeakoskelle, 
pikkujoulu vietettiin Ravintola Kultakaivoksessa Louhelassa. Jäsenmäärä ylitti sadan, 
se oli 102.   
 
V. 1988 tutustuttiin Tamminiemessä Urho Kekkosen museoon. Seutulippuasiassa oli 
yhteistoimintaa Kansallisten Seniorien kanssa. Pikkujoulua vietettiin Kultakaivoksessa. 
Sinikka Luja-Penttilälle myönnetyn sosiaalineuvoksen arvon leimaveron maksamiseen 
yhdistys lahjoitti sata markkaa. 
 
Vuodelle 1989 tehdyssä toimintasuunnitelmassa oli todettu, että innostus toimintaan 
on laimeaa ja päätetty kouluttaa uusia vetäjiä. Maaliskuussa retkeiltiin Mikkeliin. 
Toukokuussa Uudenmaan piiri järjesti matkat Ahvenanmaalle sekä Upsalaan, 
toukokuussa osallistuttiin EKL:n Säveljuhlaan Kuopiossa ja Työväen Urheiluliitto 
TUL:n 70-vuotisjuhlaan Olympiastadionilla. Syyskuussa piiri järjesti matkan 
Muurmanskiin. Pikkujoulu vietettiin Hartolassa Tainionvirran Krouvissa. 
 
Vuonna 1990 yhdistykselle hankittiin boccia-nahkapallot, mutta pelaamisesta ei vielä 
innostuttu ja pallotkin hävisivät. Tukholman matka tehtiin maaliskuussa, syksyllä 
ruskamatka Lappiin. Osallistujia lähetettiin joukkolausunta-, opintotoiminnan, 
järjestötoiminnan ja ohjelmatoimintakurssille. 
 
Vuonna 1990 kokoontumisia oli ennätysmäärä, 112 ja osallistujia yhteensä 3860. 
Maanantain kokouksissa vieraili yleensä alustaja ajankohtaisesta aiheesta. Perjantain 
kokoontumiset ovat olleet vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia, usein niitä on 
jatkettu pelaamalla bingoa. 
 
Ansiomerkkejä 15-vuotisjuhlassa 
 
Yhdistyksen 15-vuotisjuhla  järjestettiin Myyrinkodissa 21.10.1991. Ohjelmassa oli mm. 
kuorolaulua Arvo Tiensuun johdolla, Vantaan kaupungin tervehdyksen toi 
kaupunginjohtaja Pirjo Ala-Kapee, Vieno Koivisto “muisteli menneitä”, yhdistyksen 
lausuntaryhmä esiintyi, tanssiryhmä esitti vanhoja tansseja ja juhlapuheen piti EKL:n 
puheenjohtaja, sosiaalineuvos Sinikka Luja-Penttilä. 
 
Kultaisen ansiomerkin saivat juhlassa Toivo Pyhältö ja Vieno Koivisto, hopeisen 
Mirjam Vimpari, Helmi Pyhältö, Linnea Vinhava, Martti Pajari ja Raakel Kananen. 
Ruusuja ojennettiin johtokunnan jäsenille, emännälle ja tilintarkastajille. 
Eläkkeensaajien laulu kaikui yhteisesti kuten aina juhlissa. Lopuksi tanssittiin 
Sävelduon johdolla. 
 
Joukkolausuntakurssin käyneen ohjaajan johdolla oli harjoiteltu niin, että Porissa 12.-
13. kesäkuuta pidettyihin Taitajien Talkoisiin osallistuttiin lausuntaryhmän voimin. 
Lokakuussa osallistuttiin mielenosoitukseen muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa 
Eduskuntatalolla tavoitteena eläkeläisten olojen parantaminen. Pikkujoulu vietettiin 
Laakasalossa Lopella.   
 
Tietoa, taitoa ja viihdettä yhdistettiin: “Käsityökerho toimii samanaikaisesti 
kirjallisuuskerhon kanssa, jolloin kudotaan sukkia ja lapasia ym myyjäisiä varten, 
kirjallisuuskerhossa luetaan katkelmia kirjoista ja asioista keskustellaan. Järjestetään 
tietokilpailuja ja otetaan eri alojen asiantuntijoita keskustelujen johdattelijoiksi.” Näin 
kirjattiin vuodelle 1992 laadittuun toimintasuunnitelmaan. 
Syksyllä 1992 todetaan, että 145 jäsentä on maksanut jäsenmaksunsa. 
 
Iloinen iltapäivä Myyrinkodisssa 
 
Vuoden 1993 huhtikuussa järjestettiin Myyrinkodissa juhla yhdessä Etelä-Vantaan 
Eläkeläisten kanssa. Myyrmäkipäivänä lokakuussa yhdistys osallistui päivän viettoon 
valokuvanäyttelyllä. Tehtiin ruskamatka Leville ja kirkkomatka Lohjalle. Myyrinkodissa 
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asukkaille järjestetty juhla sai nimekseen “Iloinen iltapäivä”. Nimi on käytössä 
edelleen. 
 
Jäsenluku ylitti puolitoista sataa ollen 151, joista naisia 107, miehiä 44, lisäys oli 
edellisestä vuodesta viisi henkeä. Maanantain tilaisuuksiin osallistui keskimäärin 55-65 
jäsentä. Tehtiin 18 vierailua eri yhdistysten tilaisuuksiin, kirjattiin 30 eri  tilaisuutta. 
Vielä todetaan, että yhdistyksen jäsenet ovat olleet aktiivisia monissa 
yhteiskunnallisissa toimissa: seurakunnan, Myyrmäki-Seuran, ystäväpiirin ja 
veteraanijärjestöjen tilaisuuksissa ja että yhdistyksen jäsenet avustivat seurakuntaa 
ruoanjakelussa työttömille. Myyrmäen kirkon koristaminen jatkui. 
  
Kaupungin avustus yhdistykselle oli 3000 mk, tappio oli 1300. Pöytäkirjassa todetaan, 
että “näin kaupunki vähättelee sitä vapaaehtoista tomintaa, jota yhdistykset 
järjestävät”. Vuonna 1994 todetaan kaupungin avustusten jälleen pienentyneen. 
Tanssiryhmä esiintyi Kalevala-juhlassa. 
 
Myyrinkoti täytti 10 vuotta. Uusia tiloja Arkkiin. 
 
Myyrinkodin 10-vuotisjuhlia vietettiin syksyllä 1993. Myyrmäen Eläkkeensaajien 
tanssiryhmä esiintyi juhlassa. Vantaan Sanomat kirjoitti 6.10.1993: Myyrinkodissa 
kohtaa viidettäsataa hoidettavaa vuosittain. Talon muita palveluja käyttää päivittäin 
parisataa henkilöä. Tansseissa heitä saattaa olla yhtä aikaa paikalla jopa sata”. 
Yhdistyksen järjestämissä Ykköstansseissa pyörähtelijöitä oli myös yhtä paljon. 
Tanssien tuotto on ollut tärkeä tulonlähde. 
 
Lehti kirjoitti 8.10.1993: Myyrinkodin toimintamessut käynnistyivät. 
Messujen aikana esiteltiin talon palveluja. “ (johtaja) Helena Jauhiaisen mielestä 
Myyrinkodin ystäväpiiri on esimerkillistä toimintaa vapaaehtoissektorilla”. 
 
Lehti sai Länsi-Vantaalta uutta uutisoinnin aihetta 28.10.: “nuorisolle tilat Myyrmäen 
entiseen kirjastoon. Länsivantaalaisten järjestöjen käyttöön 1500 neliötä 
kauppakeskuksesta.. Jokainen yhdistys saa edustajansa talotoimikuntaan, joka vastaa 
ja huolehtii käytännön asioitten sujumisesta.”  Entiset kirjastotilat saivat nimekseen 
Arkki ja tiloja saivat myös eläkeläisyhdistykset. 
  
Vuonna 1993 vierailtiin taas ahkerasti eri yhdistyksissä. Tehtiin kirkkomatka 
Mäntsälään ja osallistuttiin Visbyn ja Tukholman risteilyihin. 
 
Jälleen uutta: hintatarkkailua kaupoissa 
 
Uusi toimintamuoto ilmaantui, kun yhdistyksen jäsenet päättivät aloittaa 
hintatarkkailun kaupoissa. Tarkkailuun osallistuivat Rauni Marjeta, Vieno Koivisto ja 
Reijo Timonen City-Marketissa, Anttilassa, Ykköshallissa, Alepassa sekä (Elannon) 
Marketassa ja Kerttu Mielonen Martinlaakson kaupoissa. 
 
Asiasta kirjoitti Kuluttajaliiton lehti Kuluttajauutiset: 
Eläkkeensaajat hintajahdissa 
 
- Ihmiset ovat tulleet kaupassa sanomaan, että on se hyvä, että te eläkkeensaajat 
pidätte huolta hinnoista, myyrmäkeläinen Rauni Marjeta kertoo kokemuksistaan 
hintavalvojana. 
- Hinnat vaihtelevat tavattoman paljon. On hurjan jännittävää katsoa, mitä hinnoille 
tapahtuu, toteaa Vieno Koivisto. 
 
Myyrmäen Eläkkeensaajien hintavahdit ovat kiertäneet listojensa kanssa Myyrmäen ja 
Martinlaakson kauppoja viime joulukuusta lähtien. Eläkkeensaajien Keskusliitto on 
Suomen Kuluttajaliiton kannattajajäsen.. 
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- Anttilassa on minulle oltu hyvin ystävällisiä. Myyjät ovat jopa etsineet 
tarjoustuotteista minulle varsinaisia hintoja, he ovat punninneet minulle tavaroita jne. 
.... Rauni Marjeta kertoo. 
Kerttu Mielonen on asunut Martinlaaksossa jo 21 vuotta. Kuluneiden vuosien aikana 
hän on nähnyt, miten kaupunki on rakentunut ja miten kaupan palvelut ovat tulleet 
alueelle. 
- Hintakeruuta olen tehnyt tammikuulta asti. ... Hintojen esillä olo on kyllä ollut milloin 
mitäkin. Tarjouksia on paljon ja siksi on ollut monesti vaikeaa saada tietoa tuotteen 
oikeasta hinnasta. 
- Hintaerot kaupoissa ovat olleet aivan järkyttäviä. (Mielonen kertoo esimerkkejä: 
pakastebroilerin hinta vaihteli 13,90 markasta 23,33 markkaan kilolta; nykyrahassa 
vajaan kymmenen markan vaihtelu olisi noin 1,36 euroa; vahnäjauhoissa hintahaitari 
vaihteli 5,90 markasta 11,90 markkaan eli  euron). 
Minun mielestäni hintojen tarkkaileminen on yhtä jännittävää kuin jännäriä lukisi. 
Kaupat hinnoittelevat itse asiassa tuotteensa hyvin taitavasti. Jos yksi tuote on tällä 
kertaa halpa, toisesta pyydetään sittenkin kovaa hintaa. (Mielosen toteamus pitänee 
paikkansa tänäkin päivänä). 
 
Uutisessa on kolme kuvaa. Yhdessä kuvatekstissä todetaan, että “hintavahtien 
kiertämistä eräissä myymälöissä on yritetty estää”. 
Toisen kuvan tekstissä Reijo Timonen kertoo: Ei me mitään suurta ääntä olla pidetty 
hintoja kerätessä. Jos on tullut joku kysymään, mitä me tehdään, me sanotaan, että me 
vain näitä hintoja keräillään, kun ollaan hintavalvonnassa mukana. 
 
Myyrmannia haastatellut kehuvat hienoksi ostospaikaksi, “ei tarvitse lähteä joka 
ostosta Helsingistä hakemaan”. Artikkelin lopussa Vieno Koivisto: “Se paha puoli  
näissä ostosparatiiseissa on, että sisätiloissa on lämmintä. Tänne tullaan 
päällysvaatteissa eikä vaatteita voi jättää mihinkään. Vaatesäilytys pitäsi saada, että 
ihmiset jaksaisivat asioida miellyttävämmin.” 
 
Hintarkkailulle oli antanut erityistä pontta Suomen liittyminen Euroopan Unionin 
jäseneksi 1995. Samana vuonna aloitettiin hintatarkkailu ja sitä jatkettiin vuonna 1996. 
Tulokset raportoitiin Kuluttajaliitolle. 
 
Kahvikassa Nälkäpäivä-keräykseen 
 
Vuonna 1995 osallistui jäseniä piirin Tukholman sekä Pietarin risteilyihin ja EKL:n 
ystävyysmatkalle Tallinnaan. EKL:n Uudenmaan piirin kirkkopäivät pidettiin 
Myyrmäessä; yhdistykseltä osallistui talkooväkeä tapahtumaan ja lauluryhmä esiintyi. 
SPR:n Nälkäpäivä-keräystä tuettiin kahvikassan tuotolla. 
 
Vuosi oli antoisa myös lukuisista luennoitsijoista, yhdistyksessä vierailivat mm. 
kansanedustajat Kimmo Kiljunen, Tarja Kautto, Leena Luhtanen ja Antti Kalliomäki; 
Reino Söder kertoi karjalaisista perinneruuista, Reino Junttila luennoi otsikolla Islamin 
maailma ja elämäntavat; lisäksi vierailivat hammaslääkäri Arja Katiska ja ylilääkäri 
Leena Niinistö sekä fysioterapeutti Irma Kosonen; kuultiin myös esitykset 
luontaishoidosta ja jätteiden hoidosta.   
 
Myyrmäen Eläkkeensaajat ja Vaskivuoren Eläkkeensaajat tekivät Vantaan 
kaupunginhallitukselle ja liikennesuunnittelutoimistolle esityksen, että  Ruukkukujalle 
tehtäisiin tärinäraitoja yhdelle kaistalle, töyssyjen reunoja jyrkennettäisiin ja 
liikennevaloa lisättäisiin koska liikenne kadulla oli Myyrmannin avauduttua lisääntynyt 
huomattavasti. Vastaus: "korotetulle suojatielle johtavan luiskan hienoista 
jyrkentämismahdollisuutta tutkitaan". 
   
Vuonna 1995 johtokunta piti seitsemän kokousta, viikkokokouksia oli 58 ja lisäksi 
kevät- ja syyskokous, osallistujia kaikkiaan 4010 jäsentä. Matkoja ja retkiä oli tehty 13 
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kertaa, osallistujia 237, joten yhdistyksen toimintaan oli osallistunut yhteensä 4845 
jäsentä. Tanssiryhmä oli harjoitellut 24 kertaa. 
 
Luontaistuote-esittelyjä, muotinäytöksiä 
 
EKL:n kulttuuritapahtumaan Tallinnassa päätettiin osallistua. Samoin päätettiin 
osallistua EKL:n jäsenhankintakampanjaan, palkintoja oli luvassa parhaiten 
menestyneille jäsenhankkijoille. Luontaistuote-esittelyjen lisäksi ohjelmaan tulivat 
vaatetusliike Picantin muotinäytökset, niissä yhdistyksen jäsenet toimivat 
mannekiineina. 
 
Muuan jäsen tiedusteli vapaajäsenyyden mahdollisuutta. Kysyjälle vastattiin, että 
vapaajäsenyyksiä ei myönnetä, koska jäsenmaksu on vain 20 mk; eräälle jäsenelle 
myönnettyä vapaajäsenyyttä perusteltiin sillä, että tämä oli yhdistyksen perustajajäsen. 
 
Hälytyslaite Kertulle palkinnoksi. Kurssituksia, terapeutteja.. 
 
Kerttu Mielonen kirjoitti yhdistyksen toiminnasta artikkelin EKL:n Eläkkeensaaja-
lehteen. Jäsenhankintakampanjan tuloksena hän sai palkinnoksi kannettavan 
hälytyslaitteen. 
 
Vuoden 1996 myyjäisten tuotto: kirpputori 346 mk, käsityöt 2156 mk, pika-arvat 1127 
mk, viiden markan arvat 1200 mk, leivonnaiset 1502 mk, kahvikassa 405 mk, yhteensä 
6736 mk (nykyrahassa siis reilut 1100 euroa). 
 
Jälleen kurssitettiin jäseniä: lehtiasiamiehen kurssi, Opi nuotit -kurssi, kirjanpitokurssi. 
Yhdistyksen tilaisuuksissa vierailivat mm. esitelmöitsijä pankista, vyöhyketerapeutti ja 
fysioterapeutti. Jäsenmäärä oli 186. 
  
Yhdistyksen 20-vuotisjuhlaan 1996 voitiin kutsua yhdeksän perustajajäsentä.  Juhla 
pidettiin Myyrinkodissa 21. lokakuuta. Ohjelma: tervehdyssanat puheenjohtaja Reijo 
Timonen, yhdistyksen lipun vihkiminen ja juhlapuhe: EKL:n puheenjohtaja Pertti 
Hietala, Vantaan kaupungin tervehdys: kaupunginjohtaja Pirjo Ala-Kapee, lauluryhmän 
ja Huru-Ukkojen esityksiä Oiva Rakkolaisen johdolla, lausuntaa: Tapio Kärpänniemi; 
Vieno Koivisto "muisteli menneitä" ja hän oli ohjannut vanhojen tanssien esitykset, 
sketsi Kalareissu, ohjaus Kirsti Wäyrynen, lopuksi tanssia, joiden tahdeista vastasi 
hanuristi Olli Leino, solistina Leo Karetvaara. 
 
Iloinen iltapäivä sai tänä vuonna nimityksen “Myyrinkodin Tanssiva Iltapäivä”. 
Tansseja tahditti usein suosittu yhtye Humppavitoset. 
 
Toiminta jatkui vilkkaana. Tanssiryhmä harjoitteli Iso-Myyrin tiloissa 22 kertaa ja 
osallistujia oli keskimäärin 14 jäsentä. Huru-Ukot harjoittelivat “Oivan Klubilla” eli 
Rakkolaisten omakotitalossa. Taas kurssitettiin: kirjoittajan kurssi, matkanvetäjän 
kurssi, EKL:n edunvalvontakurssi, puheenjohtaja- ja sihteereiden kurssi sekä kurssi 
juhla- ja salonkitanssit. 
 

Lauluryhmä ja Huru-Ukot 
 
“Vantaalla Myyrmäen kerhossa lauleskelemme noin viidentoista henkilön ryhmässä. 
Yhdeksän naista ja kuusi miestä. Kokoonnumme tiistaisin runsaan tunnin mittaisiin 
harjoituksiin. Hiomme ohjelmaa kerhomme tilaisuuksiin ja vähän vierailemmekin laulun 
merkeissä..“ 
 
Näin kirjoitti lauluryhmää ja Huru-Ukkoja mandoliinilla säestävä Oiva Rakkolainen 
ES:ssa 4.11.1996. 
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“Sekaryhmän lisäksi aloimme noin kolme vuotta sitten lauleskella pelkällä 
miesporukallakin. Tämän ryhmän nimi syntyi helposti, kun muistimme elokuvan Opri, 
jossa Huru-Ukot laskettelivat navetan ajoluiskalla pyörätuolin kanssa. Siis nimeksi 
Huru-Ukot. 
 
Toiminta on kehittynyt ajan myötä ja olemme lauleskelleet vanhainkodeissa, 
päiväkerhoissa, puutarhajuhlissa, synttäreillä jne. Maksukin ohjelmasta on 
kohtuullinen, nimittäin jos tilaisuuden väki juo kahvia, niin tarjotkoon Huru-Ukoillekin, 
ellei niin sekin riittää. Toimintamme jatkuu ja kerhomme ulkopuolisiakin tilauksia on 
lähes joka viikolle ainakin yksi..” 
 
Jutun kuvatekstissä kerrotaan: Esiintymisasuksi saimme liivit, jotka näppäräkätinen 
kerhomme jäsen Eila Mustamäki suunnitteli ja ompeli. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOLMAS VUOSIKYMMEN 
Ykköstanssit ohjelmaan – Onnenoksa Ykköstansseihin 
 
Vuonna 1997 kevätjuhlien ohjelmasta vastasi paljolti tunnettu taiteilija Reino Markkula. 
Samana vuonna tehtiin uusi aluevaltaus: ryhdyttiin järjestämään yleisiä tansseja. Niitä 
päätettiin pitää joka toinen tiistai. Tansseja järjestettiin  kolmesta viiteen kertaa kevät- 
ja toiset syyskaudella. 
 
Tanssit aloitettiin Iso-Myyrin tiloissa (nykyisin Myyrinki) ja niitä jatkettiin Myyrinkodissa 
ja Iso-Myyrin Arkissa, joka vapautui Myyrmäen kirjaston siirryttyä Myyrmäkitaloon. 
Martinlaaksossa asuva Annikki Tähti orkestereineen tahditti muiden muassa 
Ykköstansseja. Kalle Partanen säilytti suosionsa vuodesta toiseen. Tansseissa sai 
vapaalipun seuraavaan kertaan se pari, joka tietyn tanssin aikana sattui lähimmäiseksi 
lattiassa olevaa salaista merkkiä, Onnenoksaa. Kevätkaudella 2006 tanssittiin viimeiset 
elävällä musiikilla tahditetut tanssit. 
 

Yhteinen eläkeläisjuhla. Vanhusneuvosto Vantaalle. 
 
Vuoden 1998 alkupuolella heräsi ajatus järjestää yhteinen juhla muiden 
eläkeläisyhdistysten kanssa. Niitä oli kokeiltu mm. Nurmijärvellä  hyvällä 
menestyksellä. Keskusteluun antoi lisäpontta, että vuonna 1999 piti vietettämän YK:n 
ikäihmisten vuotta. Joulukuussa pidettyyn palaveriin Nesteen huoltamolla osallistui 
edustajia Myyrmäen Eläkkeensaajien lisäksi Eläkeliiton Seutulan osastosta, Etelä-
Vantaan Eläkeläisistä, Länsi-Vantaan Kansallisista Senioreista ja Vantaan 
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Sotaveteraaneista. Palaveri päätyi suosittelemaan yhdistyksilleen yhteisen juhlan 
pitämistä vuoden 1999 helmikuussa. 

 
Vuoden 1999 helmikuussa tuli kaikille Vantaan eläkeläisyhdistyksille uutta  
pohdittavaa. Helmikuussa pidetyssä palaverissa käsiteltiin Vantaan kaupungin 
Vanhusneuvoston perustamiseen liittyviä asioita. Neuvostoon oli määrä valita 
edustajat kaupungista ja eläkeläisyhdistyksistä, joita oli Vantaalla yhteensä 32. Jo 
maaliskuussa johtokunnan pöytäkirjasta käy ilmi, että Vanhusneuvosto on perustettu 
ja että siihen on valittu 14 eläkeläisjäsentä ja neljä jäsentä kaupunkia edustamaan. 
Vanhusneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Kauko Waris, joka oli Länsi-Vantaan 
Eläkkeensaajien jäsen. Vanhusneuvostossa on ollut myös Myyrmäen Eläkkeensaajien 
edustaja. 
 
Länsi-vantaalaisten yhdistysten yhteinen juhla - Ikäihmisten YK-vuoden juhla -  
pidettiin Iso-Myyrissä 23.2.1999. Ohjelmassa oli mm. pääjohtaja Vappu Taipaleen 
juhlapuhe, Myyrmäen Eläkkeensaajien lauluryhmän laulua, Oltermannikuoron esityksiä 
ja yhteislaulua. 
 
Kirje lapsenlapselle 
 
Juhlassa yhdistyksen jäsen Leo Karetvaara luki Brysselissä menestyneen 
kilpakirjoituksensa Kirje lapsenlapselle. Vuonna 1998 Euroopan suurin 
eläkeläisjärjestö FERPA julisti EU-maiden sekä EU:iin pyrkivien maiden 
isovanhemmille kilpailun, jossa piti kirjoittaa kirje lapsenlapselle ja kertoa, millaisen 
Euroopan isoäiti tai isoisä hänelle toivoisi. Suomessa EKL on FERPAn jäsen ja hoiti 
kilpailun. Suomen kilpailuun osallistui 439 kirjoitusta, Karetvaaran kirjoitus voitti sen ja 
kirjoitus lähti englanniksi käännettynä kilpailemaan Brysseliin, siellä se käännettiin 
myös ranskaksi. 
 
Kilpailu oli kireä, äänestysten jälkeen jaettiin kaksi ensimmäistä ja kaksi toista 
palkintoa sekä yksi tunnustuspalkinto. Voitot menivät italialaiselle isoäidille ja 
itävaltaiselle isoisälle, toiset palkinnot irlantilaiselle isoäidille ja suomalaiselle isoisälle 
eli Karetvaaralle ja tunnustuspalkinnon sai unkarilainen isoäiti. 
 
Palkitut saivat kolmen päivän matkan seuralaisineen Brysseliin ja siellä pidetyssä 
kansainvälisessä ikäihmisten asioita käsitelleessä konferenssissa palkitut saivat kukin 
äidinkielellään lukea kirjoituksensa; simultaanitulkkaus oli kuudella kielellä.    
 
Uudelle vuosituhannelle 
 
Uusi tuhatluku ei merkinnyt mullistusta Myyrmäen Eläkkeensaajien toiminnassa, se 
jatkui paljolti entiseen tapaan. Aina kuitenkin uudistuen. 
Vuonna 2000 Maija-Leena Mero muistutti, että Vanhusneuvoston toimintaan pitäisi 
kiinnittää enemmän huomiota. 
 
Iloiset iltapäivät pidettiin, risteiltiin Tukholmaan ja Ahvenanmaalle, järjestettiin 
Myyrinkodin iltamat. Yhdistyksen jäsenistöstä on ollut naisia noin kaksi kolmasosaa ja 
miehiä yksi kolmannes, vuonna 2002 jäseninä oli 135 naista ja 64 miestä. 
 
Yhdistys täytti 25 vuotta. Jäsenapu uudeksi toimintamuodoksi. 
 
Vuonna 2001 pidettiin yhdistyksen 25-vuotisjuhla. Viljo Heinonen oli tehnyt  historiikin 
yhdistyksen toiminnasta. 
 
Vantaan Sanomat huomioi juhlan uutisessaan 28. lokakuuta: 
“Myyrmäen Eläkkeensaajat mukauttavat ohjelmaansa. Keskinäinen avunanto uusin 
toimintamuoto.” 
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“Kuluneella viikolla 25-vuotisjuhliaan viettänyt Myyrmäen Eläkkeensaajat on 
viimeisimpänä toimintamuotonaan kehittänyt keskinäistä avunantoa siivouksessa, 
pikkuremonteissa ja muissa kotitöissä, joista jäsenet eivät heikentyneen kuntonsa tai 
tilapäisen sairauden vuoksi yksin selviä. Kerhon jäsen Viljo Heinonen kertoo lehden 
haastattelussa, että “toiminnan laajuus on muotoutunut jatkuvasti sen mukaan, mitä 
jäsenistö haluaa.” 
 
“Alkuun kerho kokoontui kerran viikossa varsinaiseen tapaamiskokoukseen, mutta 
toiminnan siirtyminen Myyrinkodin kerhotiloihin antoi mahdollisuuden kokoontua 
kaksi kertaa viikossa. Viime vuosina osallistujia maanantain kokouksiin on ollut 70-100 
ja perjantaisin keskimäärin 70.” 
 
Lehti mainitsee myös, että “vastapainona yhdistys on järjestänyt ohjelmallisen 
iltapäivän Myyrinkodin asukkaille kaksi kertaa vuodessa” sekä lainaa puheenjohtaja 
Tenho Meroa: “Vantaan 650-juhlavuoteen liittyvänä esitimme Myyrinkodin kerhotilassa 
marraskuussa näytelmän “Vanhusten elämää kautta vuosisatojen Helsingin pitäjässä”. 
Valtiollisiin ja kunnallisiin vaaleihin yhdistys on osallistunut järjestämällä ehdokkaille 
keskustelutilaisuuksia omaan viikko-ohjelmaansa soveltaen.” 
 
Juhlassa luovutettiin kultainen ansiomerkki  Reijo Timoselle, Toivo Jaloselle,  Kerttu 
Mieloselle ja Oiva Rakkolaiselle,  hopeisen ansiomerkin saivat Tapani Hakola, Elvi 
Härkönen, Sauli Viita, Pentti Koskela, Mirjam Kallonen, Iines Immonen, Eila Mustamäki, 
Raili Rakkolainen, Mikko Tuomela, Maija-Leena Mero ja Tenho Mero. 
 
Juhlan ohjelmassa oli mm EKLn toiminnanjohtaja Teuvo Ikosen puhe, Aura Hakolan 
lausuntaa, Huru-Ukkojen sekä lauluryhmän esityksiä ja Laitakaupungin Kavaljeerien, 
Leo Karetvaaran ja Tapio Rahkolan laatima rapsodia Elämästä, aatteista, rakkaudesta. 
Lopuksi oli tanssia Kavaljeerien tahdissa. 
 
“Vanhusten elämää kautta vuosisatojen Helsingin pitäjässä” 
 
Vanhusten elämästä kertova näytelmä oli Myyrmäen Eläkkeensaajien näyttävä panos 
Vantaan juhlavuoden kunniaksi. Helsingin pitäjä-Vantaan kauppala-Vantaan kaupunki 
vietti 650-vuotisjuhliaan monin tavoin vuonna 2001. Edellisenä vuonna oli herännyt 
kysymys eläkeläisyhdistysten osallistumisesta juhlavuoden viettoon. Yhdistyksen 
jäsen Maija-Leena Mero esitti idean tehdä näytelmä tai kuvaelma vanhusten elämästä 
Vantaan historian eri aikakausina. 
 
Mainio idea hyväksyttiin sekä kaupungin taholta että yhdistyksessä. Mero hankki 
runsaasti tietoa eri lähteistä ja kirjoitti kuvaelman niin, että siinä oli  seitsemän 
kohtausta sadan vuoden välein alkaen vuodesta 1450 ja päättyen ennustukselliseen 
kohtaukseen siitä, mitä Myyrmäen Eläkkeensaajat suunnittelevat ja tekevät vuonna 
2050. 
 
Maija-Leena Mero ja Leo Karetvaara ohjasivat kuvaelman ja siinä esiintyi yhteensä 
toistakymmentä yhdistyksen jäsentä. Marraskuun alussa kuvaelma esitettiin 
Myyrinkodissa ja sen jälkeen vielä vuoden 2002 keväällä EKL:n Uudenmaan piirin 
kevätjuhlassa ja Helsingissä Koskelan sairaalassa. 
 
Esitys sai hyvin innostuneen vastaanoton. Vantaan kaupunki lähetti yhdistykselle 
kiitoskirjeen. Näytelmä olisi ansainnut useitakin uusintoja. 
 
Entä vuosi 2050? Viimeisessä kohtauksessa nähtiin yhdistyksen johtokunta 
suunnittelemassa matkaa Monacon Grand Prix -kilpailuun, jossa  vantaalaissyntyinen 
Formula 1 -kuski Mika Häkkinen viettää eläkepäiviään ja jossa hänen pojanpoikansa 
osallistuu kilpailuun.   
 
Jäsenmäärä yli kahden sadan 
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Juhlavuonna 2001 myös retkeiltiin, nyt oli vuorossa Imatra. Vierailuilla käytiin ahkerasti 
ja esiinnyttiin toisten EKL:n yhdistysten tilaisuuksissa pääkaupunkiseudulla ja 
kauempanakin ja vieraita saatiin omiin juhliin.   
 
Jäsenmäärä oli juhlavuoden lopussa 207 henkilöä, joista naisia 136 ja miehiä 71. 
Yhdistys kokoontui Myyrinkodissa 56 kertaa, kokouksiin osallistui yhteensä 3941 
jäsentä. Buldersissa kokoonnuttiin kesällä 16 kertaa ja paikalla oli keskimäärin 16 
henkilöä; pelattiin bocciaa, heitettiin tikkaa, laulettiin.. 
 
Juhlia riitti: Ystävänpäivä, Kalevalan päivä, Iloinen iltapäivä, kevätjuhla, veteraanijuhla, 
25-vuotisjuhla, Vantaan 650-vuotisjuhla, jäsenistön merkkipäiväjuhla ja pikkujoulu. 
 
Lauluryhmä, Huru-Ukot, liikuntakerho ja käsityökerho toimivat. Huru-Ukot esiintyivät 
Oiva Rakkolaisen johdolla omien tilaisuuksien lisäksi ulkopuolisille 15 kertaa. 
Liikuntaryhmäläiset kävelivät sunnuntaisin noin 40 kertaa Myyrmäen ympäristössä. 
Ykköstanssien tuotto oli 259 euroa. 
 
Retkiä ja matkoja tehtiin yhteensä 16, kaukaisimmat kohteet Punkaharjulle Lustoon, 
kirkkopäiville Mäntsälään, Tallinnaan ja Pärnuun. Salonsaaressa talkoiltiin jälleen. 
Kymmenen yhdistyksen yhteisvoimin Vantaan päättäjille ja viranomaisille lähetettiin 
vetoomus: eläkeläisjärjestöjen toimintaedellytyksiä ei saa kaventaa; taustalla olivat 
kaupungin avustusten väheneminen ja suunnitelmat periä vuokraa toimintatiloista. 
Myyrmäen Eläkkeensaajat sekä samalla alueella toimiva Etelä-Vantaan Eläkeläiset 
olivat vetoomuksessa mukana. 
 
Aloite EKL:lle. Tietokonekursseja jäsenille. 
 
EKL:n edustajakokouksen käsiteltäväksi tehtiin kaksiosainen aloite: liiton piti toimia 
sen puolesta, että vanhempia eläkeläisiä koskeva ns. taitettu eläkeindeksi poistettaisiin 
ja että eläkkeiden kertymistaso nostettaisiin 60 prosentin tasolle. 
 
Samana vuonna tehtiin Visbyn matka ja Pietarin matka, osallistuttiin jälleen TSL:n 
juhlaan Myyrinkodissa, pikkujoulua vietettiin Topparissa, oltiin mukana TSL:n 
eläkeläistapahtumassa, tehtiin teatterimatka Riihimäelle. 
 
Kesäkauden alussa koettiin Buldersissa ikävä yllätys: pihamaalta oli talven aikana 
säretty kaikki pöydät ja penkit ja kyseltiin huolestuneina kuinka kaupunki suhtautuu 
asiaan. 
 
Vuonna 2003 pikkujoulua vietettiin Lepolammella. Touhuntäyteisenä vuotena oli sitä 
ennen käyty Arena-teatterissa, jäseniä oli matkannut Viroon “kartanokierrokselle”. 
Syksyllä ideoitiin viikkotapaamisiin taas uutta: jäsenet kertoisivat 
lapsuudenmuistojaan, jäsenet tai ulkopuoliset henkilöt esittelisivät eri ammatteja ja 
toivottiin myös kotiseutuesittelyjä. 
 
Syksyllä aloitettiin Eero Pollarin vetämänä tietokonekurssit. Niiden suosio jatkui niin, 
että vuoden 2005 syksyllä EKL järjesti vertaisohjaajakurssin kymmenelle hengelle. 
Boccia-pallot hankittiin ja peliä ryhdyttiin pelaamaan Bulders-kauden loputtua Arkissa 
torstaisin, tuomarikursseilta haettiin oppia ja  osallistuttiin yhdistysten välisiin 
kilpailuihin; vuoden 2005 toimintakertomuksen mukaan "ihan hyvällä menestyksellä" ja 
"oikein parilla pelijoukkueella". 
 
Veteraaneja muistetaan 
 
Vuoden 2004 toiminnasta poimittakoon hyväksi esimerkiksi Veteraanipäivän vietto. 
Perinne on jatkunut elävänä: veteraanit istuvat pyhäpuvuissaan omassa 
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kahvipöydässään ja ohjelmassa kuullaan runoja, lauluja, tarinoita ja henkilökohtaisia 
muistelmia sodan ajalta ja sodanjälkeisiltä vuosilta. 
 
Käytiin Turussa ja Viron Kuressaaressa. Tanssiryhmä esiintyi Ritva Huhtilaisen 
johdolla Korson Lumossa  ja TSL:n juhlassa. Ritva Huhtilainen on viimeisten vuosien 
aikana vetänyt tanssiryhmän toimintaa, ennen häntä samalla saralla teki pitkän 
päivätyön Vieno Koivisto. 
 
Vuonna 2005 käytiin tehtiin Kesätuulella-matka Hämeenlinnaan, teatterikäynti 
Espooseen, katsottiin Kansallisteatterissa Päivälliset ja Teatteri Arenassa Haluatko 
presidentiksi?, vietettiin kevätjuhla Arkissa ja pikkujoulu Lepolammella. 
 
Luennoitsijoilta saatiin tietoa muistin kehityksestä, ternimaidon terveellisyydestä, 
turvallisuudesta kodeissa, vanhusten apuvälineistä ja vaihtoehtolääkkeistä ja niiden 
haitoista. Talous pysyi kunnossa myyjäisten, tanssien ja kahvimyynnin ansiosta sekä 
Vantaan kaupungilta saadun 580 euron ja Aktia-pankin 400 euron lahjoituksilla.   
 
Aktiivinen juhlavuosi - intoa riittää 
 
Juhlavuonna 2006 käytiin Turussa teatterimatkalla, katsottiin Elisabet-musikaali, 
Vantaalla katsottiin näytelmä Runar ja Kyllikki, käytiin Virossa kylpylämatkalla. 
Umpimähkä-matka suuntautui Paraisille ja Airistolle.  "Kuljettaja oli mainostanut 
saaristolaiskalapöytää, joten odotimme monipuolista kala-ateriaa, pettymykseksi se 
olikin vain yksi silisalaatti ja uunikirjolohta, tillilihakin oli vaihtunut stroganoffiksi.." 
Osallistuttiin EKL:n Uudenmaan piirin rannaltaongintakilpailuun Loviisan 
Svartholmassa "onkijat saivat paljon saalista .. Marja-Leena, Simo ja Lauri saivat 
palloilulajeissa kolmoisvoiton.. käsityökilpailun voitti Irja..". 
 
Umpimähkä-matkat oli aloitettu 1990-luvulla Eila Mustamäen toimiessa 
matkavastaavana ja hänen jälkeensä tehtävää on hoitanut Simo Riemunen. Matkat ovat 
liikenneyrittäjien ideoimia: matkalle lähtijät eivät tiedä ennen kuin bussissa, minne 
matka johtaa. Hintaan sisältyvät nähtävyydet, opastukset ja ruokailut; matkoista on 
tullut hyvin suosittuja. 
 
Buldersissa vietettiin aktiivinen kesä: neljä ja puolisataa jäsentä kävi siellä kesä-
elokuussa eli keskimäärin 35 henkeä kerralla. Perinteisesti siellä pelattiin bocciaa, 
mutta uutuus mölkky kiinnosti myös kovasti.   
Vuoden uutuus oli Kirjatori, jonne jäsenet saavat tuoda kirjoja lunastettavaksi yhden 
euron hinnalla, enintään viisi kirjaa kerralla. Yhdistys osallistui EKL:n projektiin 
"Yhdistys näkyy ja kuuluu". 
 
"Arkissa kisailtiin olympiahengessä. Nuoret haastoivat eläkeläiset". 
 
Näin otsikoi Vantaan Sanomat keväällä Arkissa käydyn kilpailun. "Hirveä hässäkkä, 
nuoria ja vanhoja pujottelemassa toistensa parissa. Pallot lentelevät, renkaat etsivät 
tappeja ja sählymailat viuhuvat. Sanonta on kulunut, mutta nuorisotila Arkissa 
Myyrmäessä on todellakin suuren urheilujuhlan tuntua." 
  
Arkissa kisailtiin "olympiahengessä", kun paikkaa käyttävät nuoret haastoivat 
eläkeläiset mittelöön tietokonepeleissä, pallonheitossa, renkaiden heitossa ja 
sählyssä. Eläkkeensaajien kaikki kolme joukkuetta voittivat molemmat nuorten ryhmät. 
Sauli Viidan vetämä kuntopiiri voitti joukkueella Anna-Maija Haapanen, Lahja 
Puumalainen, Mauno Leskelä, Salme Rantala, Alli Viita ja Jaakko Lindroos. 
Yhdistyksen kakkosjoukkue ja ykkösjoukkue olivat seuraavina, nuorisotilan nuoret 
tulivat neljänneksi ja viestintäpaja jäi viimeiseksi. 
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Tietokonekurssit jatkuivat. EKL:n toiminnanjohtaja Teuvo Ikosen avustamana 
yhdistykselle tehtiin kotisivu Internetiin ja esite. Vantaan kaupunki on antanut 
tietokoneet Arkissa opiskelijoiden käyttöön. 
Uusia jäseniä on saatu jatkuvasti. Vuosijuhlan aattona jäsenmäärä oli 222. 
 
Väsymättömät uurastajat pyörittävät rattaita 
 
Aktiivisesti toimivat jäsenet eivät aina tule mainituiksi kaikkine ansioineen. Monet 
heistä hoitavat useita tehtäviä. Ahertajia: opintokerhoina toimivia ovat lauluryhmä, 
Huru-Ukot, käsityökerho, tanssiryhmä ja tietokonekerho, muita voimistelukerho, 
boccianpelaajat, yleisten tanssien vastaavat, keittiöstä ja tarjoilusta vastaavat, 
sauvakävelijät, Buldersin vastaavat, huvitoimikunta ja pilkkikerho. Kaikkiin tarvitaan 
vetäjä sekä muita jäseniä. 
 
 
Vuosijuhla 28.10.2006 Kilterin koululla 
 
Ohjelma: Tervetuliaissanat: puheenjohtaja Marja-Leena Nuora, lauluryhmän esityksiä, 
juhlapuhe: EKL:n toiminnanjohtaja Teuvo Ikonen, laulua & steppi: Huru-Ukot & Mauno 
Poikela, katsaus historiikkiin: Leo Karetvaara, tanssiryhmän esityksiä, laulua: 
trubaduuri Kari Korhonen, lausuntaa: Toivo Jalonen, musiikkirapsodia Syksy ja 
sataman valot: Laitakaupungin Kavaljeerit, laulua: Kerttu Nuppola, kantelesäestys: 
Veikko Niemimäki. 
 
Vuosijuhlaan kuuluu EKL:n ansiomerkkien jako. Vuonna 2006 muistettiin seuraavia 
jäseniä: 
 
Kultainen ansiomerkki 
Tapani Hakola, Elvi Härkönen, Sauli Viita, Raili Rakkolainen, Mirjam Kallonen, Maija-
Leena Mero, Terttu Nurmi, Sirkka Uusitalo. 
 
Hopeinen ansiomerkki 
Matti Nuora, Marja-Leena Nuora, Simo Riemunen, Kaarle Willman, Aura Hakola, Olavi 
Kananen, Anna-Liisa Kiviharju, Erkki Kuoppala, Annikki Lehti, Armi Poikela, Mauno 
Poikela, Saara Saari, Tauno Saari, Sinikka Savolainen, Mikko Tuomela, Etti Tuomela, 
Alli Viita, Linnea Vinhava, Kirsti Wäyrynen. 
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“MUISTOJA NÄIN MUODOSTUU..” 
 
Historiikki alkoi lainauksella tutusta laulusta ja päättyy samoin. Se sopinee siksikin, 
että musiikilla on Myyrmäen Eläkkeensaajien toiminnassa ollut hyvin keskeinen 
merkitys. “Kolmekymmentä vuotta elämäniloa”: viihtyisää yhdessäoloa, hyödyllistä 
tietoa, toistensa tukemista! Aika kulkee, ystäviä poistuu, uusia saadaan. Mitä jää 
jäljelle? Jotain hyvin arvokasta, joka säilyy: Muistoja näin muodostuu.. 
 
Matkat virkistävät ja jäävät mieleen 
 
Yhdistyksen ensimmäisen sihteerin Raakel Kanasen mieleen on jäänyt erityisesti 
“ihmisten välittömyys; meitä oli aika vähän ja me olimme kuin yhtä perhettä. 
Alkuvuosina tehtiin paljon matkoja ja aina oli bussi täynnä väkeä, kirkkomatkoillekin 
olivat aina kaikki lähdössä. Matkat olivat edullisia, koska Vantaalla oli varaa tukea niitä. 
Kaikkia mahdollisia avustuksia anottiinkin.” Leppävirralle tehty matka on jäänyt 
mieleen kommelluksiensa takia: hotelli oli “sekoittanut huoneet”. Siitä selvittiin ja 
muuan jäsen teki matkasta hauskan kronikan, joka kuitenkin Kanasen arvion mukaan 
lienee hävinnyt. 
 
Matkat ovat se osa toimintaa, joka on ihmisille parhaiten jäänyt mieleen. Linnea 
Vinhava sanoo, että niillä on “suuri merkitys, matkojen jälkeen oli entistä pirteämpi olo 
ja jaksoi taas toimia kerhossa. Mutta ihmisethän ne parasta ovat, oli hyvin tärkeää, että 
sai käydä kerhossa.” Annikki Hätöselle muistuivat vuotuiset laivamatkat mieleen. Hän 
totesi, että alkuun oli käytössä vähän varoja, koska jäsenmäärä oli pieni. “Into oli 
kuitenkin kova ja omasta pienestäkin joukosta löytyi halukkaita kursseille ja sitä mukaa 
toiminta kehittyi. “Puskaradiokin” välitti yhdistyksestä tietoa ja jäsenmäärä kasvoi.” 
Jos yksi asia pitäisi valita, ystäväpalvelu on Elvi Härkösen mielestä parhainta, mitä 
yhdistyksessä on tehty. Matkoista on jäänyt mieleen erityisesti Levin matka.   
 
Maija-Leena Mero: Lämmöllä 
 
“Sauli Viita paistoi Saara Saaren leipomia munkkeja niin, että ne loppuivat aina kesken, 
kiitokseksi Saulille annettiin palonsammutuspeite. Ikävä kyllä munkinpaisto kiellettiin 
viime vuosina paloturvallisuuden ja hajun takia. 
 
Liikuntaryhmää veti Toivo Jalonen. Joka sunnuntai porukka lähti Myyrmäen 
uimahallilta kävelylenkille, pari kertaa vuodessa käytiin Luukissa. Suosittuja olivat 
mannekiiniesitykset, jotka saivat alkunsa Tenho Meron ja Sinikka Savolaisen 
ideoinnista. Esittelimme vaatetusliike Picantin asuja kerran vuodessa ja yhdistyksen 
jäsenet olivat loistavia mannekiineja. Matkavastaavana toimi pitkään Eila Mustamäki, 
tointa jatkavat Simo Riemunen ja Irja Pollari. 
Kahvitulot ovat hyvä tulolähde yhdistykselle. Olemme kiitollisia kahvinkeittäjille: Saara 
ja Tauno Saari, Iines Immonen, Siiri Järvenpää, Alli ja Sauli Viita, Annikki Lehti, Kirsti 
Wäyrynen, Raili Rakkolainen, Alli ja Elis Grönlund. Käsityökerholaisista muistuvat 
mieleen Mirjam ja Urho Kallonen, Alli Grönlund, Irja Pollari, Sirkka Uusitalo, Iines 
Immonen ja Eila Karjalainen. 
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Myyjäisissä jaksoivat puurtaa Kerttu Mielonen pika-arpapöydän ääressä, Aura ja 
Tapani Hakola kirpputorin myyjinä, Mirjam Kallonen ja Annikki Lehti käsityöpöydän 
ääressä ja kakkujen ja muiden herkkujen myyjinä Sinikka Savolainen, Anna-Liisa 
Kiviharju, Kaija Meriläinen, Maija Mutanen ja Sirkka Uusitalo.   
 
Ohjelman esittäjinä meitä jaksoivat viihdyttää Mauno Poikela steppitanssijana, joka 
vaimonsa Armin avustamana muuntautuu hetkessä 1920-luvun mustaksi steppaajaksi. 
Aura Hakola ja Toivo Jalonen ovat runonlausujia ja Kerttu Nuppola ja Saimi Kunelius 
ovat ihanalla laulullaan saaneet kyyneleet silmiin. Lauluryhmä, Huru-Ukot ja Leo 
Karetvaara monipuolisine ohjelmineen ovat vakioesiintyjiä ja kaksi vitsiniekkaa, Heikki 
Rinta-Nikkola ja Simo Riemunen, saavat meidät aina hyvälle tuulelle.”   
 
 
 
 

MYYRMÄEN ELÄKKEENSAAJAT RY 
VIRKAILIJAT 1976-2006 
 
PUHEENJOHTAJAT 
Pitkänen Onni 1976-80 
Viljanen Eila 1981-84 
Pajari Martti 1985-86 
Pyhältö Toivo 1987-93 
Timonen Reijo 1994-96 
Mero Tenho 1997-2001 
Heinonen Viljo 2002-2003 
Nuora Marja-Leena 2004-2006 
 
VARAPUHEENJOHTAJAT 
Kokko Risto 1976-78 
Suuronen Kerttu 1979, 1981 
Rokkanen Elias 1980 
Solajärvi Veikko 1982 
Hyvönen Euniike 1983-86 
Pyhältö Toivo 1986 
Vimpari Mirjam 1987-88 
Vinhava Osmo 1987 
Simonen Kauko 1989-90 
Timonen Reijo 1990-92 
Koskela Pentti 1993-95 
Mero Tenho 1996, 2002 
Härkönen Elvi 1997 
Nurmi Terttu 1998 
Kuoppala Erkki 1999 
Tuomela Mikko 2000 
Riemunen Simo 2001-2006 
Mero Tenho 2002 
 
SIHTEERIT 
Kananen Raakel 1976, 1981-83 
Kuosmanen Toini 1977 
Hänninen Leo 1978 
Planting Anna-Liisa 1979 
Rokkanen Elias 1980 
Ulff Ellen 1980 
Koivisto Vieno 1984-96 
Nurmi Terttu 1997 
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Lehti Raili 1998-99 
Mielonen Kerttu 2000-2005 
Pollari Irja 2006 
 
OPINTOSIHTEERIT 
Kokko Risto 1976-77 
Sirviö Väinö 1977-78 
Kanniainen Anna-Liisa 1978 
Suuronen Kerttu 1979-81 
Syrjälä Kaarina 1981 
Koski Elli 1982 
Pehkonen Irja 1983-84 
Vimpari Mirjam 1985-90 
Tervajärvi Aune 1991-92 
Mustamäki Eila 1993-99 
Kiviharju Anna-Liisa 2000 
Timonen Reijo 2001 
Heinonen Viljo 2001 
Rakkolainen Oiva 2002-2006 
RAHASTONHOITAJAT 
Vähäkoski Viljo 1976-77 
Syrjälä Kaarina 1978 
Kananen Raakel 1978-80, 1984-94 
Koski Elli 1981 
Laitinen Emil 1982 
Suuronen Kerttu 1983 
Koivisto Vieno 1984 
Sintonen Meeri 1985 
Jalonen Toivo 1994-98, 2001 
Achrén Anja 1999-2000 
Nuora Marja-Leena 2002-2003 
Piisku Raili 2004-2006 
 
KIRJANPITÄJÄT 
Vähäkoski Viljo 1976 
Syrjälä Kaarina 1978, 1981-82 
Laitinen Emil 1982 
Suuronen Kerttu 1983 
Mero Maija-Leena 1998-2001 
Piisku Raili 2006 
 
JOHTOKUNTA 
Varsinaiset jäsenet 
Pitkänen Onni 1976-81 
Kokko Risto 1976-79 
Kananen Raakel 1976-98 
Oinonen Aune 1976-77 
Kuosmanen Toini 1976-77 
Repo Hanna 1976-77 
Hänninen Leo 1978 
Syrjälä Kaarina 1978 
Immonen Olga  1978-79 
Planting Anna-Liisa 1979 
Vähäkoski Viljo 1976-79 
Mäkinen Anja 1980 
Nieminen Anja 1980-90 
Ulff Ellen 1980-81 
Suuronen Kerttu 1980-83 
Rokkanen Elias 1979-80 
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Viljanen Eila 1980-82 
Haverinen Linda 1980-81 
Laitinen Emil 1981-86 
Koski Elli 1981-82 
Solajärvi Veikko 1982 
Mäkelä Aili 1983 
Hyvönen Euniike 1983-90 
Koivisto Vieno 1984-96 
Vimpari Mirjam 1985-92 
Helin Elisabet 1986-88 
Pyhältö Toivo 1986-92 
Silfver Hugo 1987-89 
Vinhava Osmo 1987-88 
Simonen Aili 1989-90 
Simonen Kauko 1989-90 
Karjalainen Eila 1990-97 
Härkönen Elvi 1991-93, 1997, 1999 
Härkönen Toivo 1991-92 
Mielonen Kerttu 1990-96, 2000-2006 
Mustamäki Eila 1993-2001 
Koskela Pentti 1993-95, 1997 
Rakkolainen Oiva 1994-95, 1997-99 
Poikela Mauno 1994 
Jalonen Toivo 1995-98, 2000 
Hakola Tapani 1996-2003 
Rouhiainen Reino 1996, 1998 
Uljas Erkki 1997 
Mero Tenho 1997-2002 
Mero Maija-Leena 1998-2001, 2004-2006 
Nurmi Terttu 1998 
Lindfors Hilkka 1999 
Saari Tauno 1999 
Tuovinen Inga 1999 
Savolainen Sinikka 2000 
Mutanen Maija 2000 
Heinonen Viljo 2001-2003 
Riemunen Simo 2001-2006 
Rakkolainen Raili 2001-2002 
Kuoppala Erkki 2000-2001 
Saari Saara 2001-2006 
Nuora Marja-Leena 2002-2006 
Willman Kaarle 2002-2003 
Nuppola Kerttu 2003, 2005 
Wäyrynen Kirsti 2003-2005 
Pollari Irja 2004-2006 
Kananen Olavi 2005 
Piisku Raili 2005-2006 
Kujanen Marjatta 2005-2006 
Grönlund Elis 2006 
 
JOHTOKUNTA 
Varajäsenet 
Fors Alli 1976-77 
Pitkänen Terttu 1976-77 
Kauppinen Helmi 1976-77 
Vähäkoski Viljo 1976-77 
Koivuniemi Sirkka 1976-77 
Joronen Leena 1976-77 
Kari Martta 1978 
Hatakka Tuomas 1978 
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Oinonen Aune 1978 
Suuronen Kerttu 1979 
Kaasinen Ester 1979-80 
Peussa Toivo 1979-80 
Virtanen Aili 1979 
Laaksonen Esko 1980-83 
Korhola Martti 1980-85 
Välimäki Rauha 1980-83 
Haverinen Linda 1980 
Laitinen Emil 1980-81 
Koski Elli 1980-81 
Sointukangas Vieno 1980-81 
Hodju Heikki 1982-83, 1985 
Pehkonen Irja 1982-83 
Kokko Risto 1982-83 
Mäkelä Aili 1984-85 
Immonen Olga 1984-85 
Isoniemelä Helvi 1985-90 
Harilahti Urpo 1985-87 
Härkönen Ida 1986 
Pyhältö Helmi 1986-97 
Kanervo Anna 1986-90 
Kanervo Leo 1986-90 
Torniainen Taavetti 1986-90 
Juutilainen Aarne 1986-87 
Huttunen Kati 1987-94 
Pajari Martti1988 
Karjalainen Eila 1988-90, 1998 
Honkavaara Esko 1989-90 
Tuomela Etti 1990-91 
Tuomela Mikko 1990-94, 2000-2002, 2005 
Tervajärvi Aune 1990-92 
Vinhava Linnea 1991-94 
Simonen Kauko 1991-92 
Jalonen Toivo 1991-94, 2003-2005 
Turunen Bertta 1992-93 
Härkönen Toivo 1993 
Vitikainen Pauli 1993 
Immonen Iines 1994-99 
Uusitalo Sirkka 1994-97, 2001 
Wäyrynen Kirsti 1995, 2003 
Nurmi Terttu 1995-97 
Törrönen Eino 1995 
Mero Tenho 1995-96, 2002 
Mutanen Maija 1996-97 
Viita Sauli 1996 
Rouhiainen Reino 1997 
Koskela Pentti 1997 
Saari Tauno 1998 
Kiviharju Anna-Liisa 1998, 2000 
Maijanen Pentti 1998 
Vikstedt Marjatta 1998 
Lehti Raili 1998 
Mielonen Kerttu 1997-99 
Rakkolainen Raili 1999-2000 
Kuoppala Erkki 1999 
Pihlajaniemi Matti 1999 
Savolainen Sinikka 1999, 2001-2003 
Willman Kaarle 1999-2001, 2005-2006 
Linjala Pentti 2000-2003 
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Herlin Väinö 2000 
Irjala Martti 2001 
Järvinen Liisa 2001 
Heino Sirpa 2001 
Koivisto Vieno 2001-2005 
Lähdemäki Kyllikki 2002-2003 
Wäyrynen Kirsti 2002, 2006 
Kuoppala Erkki 2002-2003 
Achrén Anja 1999-2000 
Korhonen Eelis 2000 
Lehti Annikki 2003-2004 
Grönlund Elis 2004-2005 
Kananen Olavi 2004 
Lindroos Jaakko 2004-2006 
Pollari Eero 2005-2006 
Kallonen Mirjam 2003 
Kantola Kaarina 2005-2006 
Nuppola Kerttu 2005 
Hakola Tapani 2006 
Sieppi Raija 2006 
Rakkolainen Oiva 2006 
 
TILINTARKASTAJAT 
Varsinaiset 
Vähäkoski Erna 1976-78 
Lipsanen Harri 1976-79 
Pulkkinen Teuvo 1979-81 
Syrjälä Kaarina 1980 
Pitkänen Kari 1981, 1983 
Rautio Anni 1982 
Honkasalo Fanny 1982 
Hätönen Kerttu 1983-84, 1986-94 
Solajärvi Veikko 1983 
Lippponen Kyllikki 1984 
Kanervo Leo 1985 
Torniainen Taavetti 1985 
Immonen Olga 1986 
Laitinen Emil 1987-91 
Marjeta Rauni 1992-96 
Nyströn Aarno 1995 
Söder Reino 1996 
Hakola Aura 1997 
Timonen Reijo 1997, 1999, 2000-2001 
Härkönen Elvi 1998 
Kananen Olavi 1998, 2002-2003 
Jalonen Toivo 1999, 2001-2002 
Koskela Pentti 2000 
Tuomela Etti 2002, 2004 
Kuusisto Meeri 2003, 2005 
Rasi Eero 2004-2006 
Järvinen Veikko 2006 
 
TILINTARKASTAJAT 
Varatilintarkastajat 
Syrjälä Kaarina 1976 
Palonen Holger 1976-77 
Pulkkinen Teuvo 1977-78 
Kaasinen Ester 1978 
Virtanen Aili 1979-80 
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Kuosmanen Toini 1979, 1982 
Mäkipää Olavi 1980 
Immonen Olga 1981-83 
Peltonen Vilhelm 1981 
Honkasalo Fanny 1983-85 
Kanervo Leo 1985 
Kalenius Lempi 1986-89 
Hätönen Annikki 1986-89 
Mäkinen Arvo 1989 
Marjeta Rauni 1990-91 
Vinhava Osmo 1990-91, 1998 
Poutanen Tellervo 1992-94 
Silfver Hugo 1992-94 
Färm Anja 1995 
Rakkolainen Raili 1995 
Kärpänniemi Tapio 1996 
Pyhältö Toivo 1996-97 
Tuomela Mikko 1997, 1999 
Herlin Väinö 1998 
Koivisto Vieno 1999 
Nyström Aune 2000 
Tuomela Etti 2000, 2002-2003 
Härkönen Elvi 2001, 2004, 2006 
Savolainen Sinikka 2001 
Salokangas Airi 2002-2003 
Kuusisto Henry 2005 
Saari Tauno 2004-2005 
Kananen Olavi 2006 


