
35 vuotta elämäniloa 
 

Päivää ennen yhdistyksemme perustamista – lokakuun 21. päivänä 1976 – saatiin 

tietää huolestuttava uutinen: Kemiran Tornion lankatehtaan ilmoitettiin lopettavan 

tuotantonsa tulevan vuoden alkupuoliskolla. Tehtaan lopettamisen vuoksi 

menetettiin 310 työpaikkaa syynä sukkahousujen kysynnän romahtaminen.   

 

Minulla oli ilo runsaat viisi vuotta sitten kirjoittaa Myyrmäen Eläkkeensaajien 

30-vuotishistoriikki. Annoin sille nimeksi ”30 vuotta elämäniloa”. 

Historiatietoihin tutustuminen oli mielenkiintoista ja itselleni tuli ylimääräistä 

iloa – jos kohta haastettakin – lukea, mitä kaikkea yhdistyksessä oli ehtinyt 

tapahtua kolmen vuosikymmenen aikana. Nyt elämäniloa on kerhossa jaettu 

viisi vuotta lisää. 

 

 

Myyrmäen Eläkkeensaajat ry perustettiin 22.10.1976 Myyrmäen Urheilutalossa.  

Toiminta lähti ripeästi käyntiin: jo seuraavassa kokouksessa 1.11. perustettiin 

Opintokerho ja oppikurssiksi valittiin Eläkkeensaajien käsikirjaan 

tutustuminen. Ja ohjelmakin oli monipuolinen: yksinlaulua, luentaa, kaskuja ja 

tarinoita, savolaisruno ja lopuksi kuunneltiin musiikkia nauhalta. Ompelukerho 

perustettiin. Perustavassa kokouksessa liittyi 25 osanottajaa jäseneksi ja vuoden 

1976 lopussa – kahden kuukauden toiminnan jälkeen – jäseniä oli 32. 

 

Junaliikenne pysähtyi koko maassa 2.11.76, kun rautatievirkamiehet aloittivat 

nelipäiväisen lakon. Junasuorittajien eläkeikää vaadittiin alennettavaksi 63 

vuodesta 58 vuoteen. Uuden lakon oli määrä alkaa 9.11. Lakko päättyi 10.11. 

presidentin ilmoitettua, ettei hän allekirjoittaisi lakiehdotusta eläkeiän 

alentamisesta. 

 

Suomessa oli työttömiä tammikuun puolivälissä 1977 ennätykselliset yli 127 000 

ihmistä, sanoi työvoimaministeri Paavo Väyrynen. Pakkolomautettuja oli siitä 

määrästä noin 25 000. 

 

Vuonna 1977 Myyrmäen Eläkkeensaajatkin ottivat kantaa eläkeläisten 

yhdenvertaisuuden puolesta Vantaan kaupungille osoitetulla kirjelmällä. 

Vantaanjoen varrella sijaitsevan Pikku Buldersin mökin käyttöoikeutta anottiin 

ja siellä kokoonnutaan yhä kesäisin. 

Vuonna 1977 tulivat toimintaan mukaan kuntotoiminta, matkailu ja retkeily. 

Eräässä kokouksessa ”suoritettiin voimisteluohjelmaa nauhalta”. Toisen 

kokouksen pöytäkirjassa todetaan, että ”kokouksen välillä tapahtuneeseen 

voimisteluun osallistui 70 % osanottajista”. 

 

Kymmenen toimintavuoden jälkeen jäsenmäärä oli 86. 

Vuonna 1987 jäsenmäärä kipusi yli sadan: 102. 

Vuonna 1993 luku kipusi yli 150:n; 151, joista naisia 107, miehiä 44. samalta 



vuodelta kerrottiin, että maanantain tilaisuuksiin osallistui keskimäärin 55-65 

jäsentä. 

Jäsenmäärä kipusi yli 200:n vuonna 2001. Yli 250:n päästiin vuonna 2009.  

Ennusteen mukaan vuonna 2050 (johon saakka ”Vanhusten elämää Vantaalla 

kautta aikojen”) se tasaisen taulukon mukaan laskien olisi noin 2800. Nykyinen 

jäsenmäärä on siitä laskien noin 10 prosenttia eli 280. EKL:n yhdistysten 

yhteenlaskettu jäsenmäärä olisi varmaan 55000 ja Vantaalla 12000.!!! 

 

1980-luku 
 

Aina ei toiminta ollut yhtä auvoa: vuosi 1981 osoittautui poikkeuksellisen 

riitaiseksi; yksi jäsen jouduttiin erottamaan. Se oli ensimmäinen ja viimeinen 

kerta. Silti toiminta muutoin jatkui yhtä vilkkaana kuin ennenkin, sillä mm. 

opintokerhoja toimi useita: kirjallisuus-, käsityö-, venäjänkielen sekä 

kansantanssi- ja voimistelukerho. Käytössä olivat kuntokaavakkeet jäsenille. 

 

Kymmenvuotisjuhlaa vietettiin Myyrinkodissa 22.1.86. Ohjelmasta vastasivat 

lauluryhmä, lausuntatrio, tanhuryhmä ja Iltapäiväkuoro. 

15-vuotisjuhlassa jaettiin jo ansiomerkkejä, kultaisiakin. Lopuksi tanssittiin 

Sävelduon johdolla. 

 

Innostus laimeni välillä toisen vuosikymmenen alussa ja lääkkeeksi saatiin 

kurssitusta. 

 

Erilaisia aktiviteetteja: avustettu seurakuntaa ruuanjakelussa, Myyrmäen 

kirkkoa on koristeltu, hintatarkkailua 1995-96, 1991 osallistuttiin muiden 

eläkeläisyhdistysten kanssa mielenosoitukseen Eduskuntatalolla tarkoituksena 

eläkeläisten olojen parantaminen. 

 

1990-luku 
 

Umpimähkä-matkat oli aloitettu 1990. Jatkuvat edelleen. 

Vuonna 1990 yhdistykselle hankittiin boccia-nahkapallot, mutta pelaamisesta ei 

vielä innostuttu ja pallotkin hävisivät. Nyt boccia jatkuu kuitenkin yhä ja 

kesällä Buldersissa. 

 

Tietoa, taitoa ja viihdettä yhdistettiin 1992 kun käsityökerho toimi 

samanaikaisesti kirjallisuuskerhon kanssa, jolloin sukkia. Lapasia ym myyjäisiä 

varten, kirjallisuuskerhossa luettiin katkelmia kirjoista ja asioista keskustellaan. 

 

Vuonna 1993 Myyrinkodin asukkaille järjestetty juhla sai nimekseen Iloinen 

iltapäivä. Sitä ennen Iloinen iltapäivä ehdittiin nimetä Myyrinkodin Tanssivaksi 

Iltapäiväksi. Sinä vuonna käynnistyivät Myyrinkodin toimintamessut. 

Myyrinkodin ystäväpiiri toimi. 

 



Vuonna 1995 kahvikassan tuotto annettiin Nälkäpäivä-keräykseen. 

Myymälöiden hintatarkkailu aloitettiin vuonna 1995 ja sitä jatkettiin vielä 

seuraavana vuonna. Se sai jonkin verran laajempaakin julkisuutta, kun 

Kuluttajauutiset kertoi siitä. 

 

Vuonna 1997 ryhdyttiin järjestämään yleisiä tansseja. Nimeksi tuli Ykköstanssit. 

Se oli uusi aluevaltaus.  Annikki Tähti ja Kalle Partanen. 

 

Vuonna 1999 perustettiin Vantaalle vanhusneuvosto. Siellä on ollut myös 

Myyrmäen eläkkeensaajien edustaja. 

Vuonna 1999 järjestettiin kaikkien länsi-vantaalaisten eläkeläisyhdistysten 

yhteinen juhla YK:n Ikäihmisten vuoden kunniaksi. 

 

Jäsenille muistui mieleen elokuva Opri, josta miesten lauluryhmä sai idean ottaa 

nimekseen Huru-ukot, elokuvan kelkkaukkojen tapaan. 

 

2000-luku 
 

EKL:n edustajakokoukselle tehtiin esitys: liiton piti toimia sen puolesta, että 

vanhempia eläkeläisiä koskeva ns taitettu indeksi eläkeindeksi poistettaisiin ja 

eläkeindeksin taso nostettaisiin60 prosenttiin. 

 

Syksyllä 2003 aloitettiin Eero Pollarin  vetämät tietokonekurssit ja näin oli 

jälleen päivitetty toimintaa eli siirrytty tietokoneaikaan. 

 

Toimintakertomus vlta 2007. 

Jäseniä 219, joista naisia 152, miehiä 67. Maanantaisin keskim 904 henk, perj 

40. Torstai pelipäivä, boccia 4 kertaa kuussa. Ukkokerho: keskustelua ja 

veikkausta kahvilassa. Seniori tanssikerho. Tanssijat osallistuivat Kouvolan 

kesäjuhlille yhteisiin esiintymisiin pääjuhlassa. Perjantaisin tietokilpailu, Simo 

Riemunen. Käsityökerho. Huru-Ukot, Rakkolainen ja steppitanssija Mauno 

Poikela. Lauluryhmä Mirjat. Kanteleensoittoa Veikko Niemenmäki, trubaduuri 

Korhonen, tarinoita Leo. 

 

Jumppa- ja tasapaino-ohjaajia koulutettu uusia. Nettikahvila eläkeläisten 

käytössä aamupäivisin keskiviikkona. Verenpainetta tarkistettu., 

nuorisokahvilassa avustettu munkkejakin paistellen. 

 

Toimintakertomus vuodelta 2008 

Maanantaisin keskimäärin 100 jäsentä, perjantaisin 40-50. Tiistaisini 

vapaaehtoinen tuolijumppa, mukana 70-90. Torstaisin Ikiliikkujat. 

Tasapainoliikunta. Ruskamatkoja, Viron matkoja. 

 

 

 



Toimintakertoms vuodelta 2009 

 

Jäs 265, naisia 190, miehiä 75. Rasvaprosentin mittausta. Geratelogian 

pilottihanke. Opiskelijat tekivät haastattelukäynnin. 

 

Toimintakertomus vuodelta 2010 

 

Siirrytty musiikissa karaoke-kauteen laitehankintojen 

myötä. ”Yliolanheittimistä” päästy eroon. Geratologian muutosvoimaa. 

 

(Historiikki-puheenvuoro 35-vuotisjuhlassa Kilterin koululla lokakuussa 2010.) 


