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Kaakkois-Helsingin seniorit ry

YHDISTYKSEN HISTORIAA
Yhdistyksen perustaminen
Kaakkois-Helsingin seniorit ry:n perustamissopimus on solmittu
27.12.1978 ja sen allekirjoittajina ovat Pentti Yrttimaa, Arvo
Kauppinen ja Seppo Silonen. Varsinainen perustamiskokous
pidettiin 23.1.1979, puheenjohtajana Pentti Yrttimaa.
Yhdistyksen silloiseksi nimeksi hyväksyttiin HerttoniemenLaajasalon Kansallinen Eläkeläisseura ry.
Kansallinen Eläkeläisliitto ry:n jäseneksi yhdistyksemme
hyväksyttiin 17.5.1979. Yhdistyksen rekisteröintiasiakirjat
toimitettiin 27.12.1979 liiton kautta yhdistysrekisteriin, josta ne
palautettiin hyväksyttyinä 12.12.1980.
Kaakkois-Helsingin seniorit ry on liiton helsinkiläisistä paikallisyhdistyksistä toiseksi vanhin.
Säännöt ja organisaatio
Yhdistyksemme ensimmäinen toimintavuosi oli 1979. Toiminnan
perustana olivat Kansallisen Eläkeläisliiton jäsenyhdistyksilleen
laatimat mallisäännöt, jotka otettiin käyttöön sellaisenaan.
Sääntöjä on 1990-luvulla muutettu kahdesti. 2.11.1994
toteutettu muutos koski mm. puheenjohtajan ja hallituksen
jäsenten yhtäjaksoista toimiaikaa, joka rajattiin neljään vuoteen
(aik. ei rajoitusta lainkaan).
Toisella sääntömuutoksella 13.11.1997 muutettiin yhdistyksen
nimeksi Herttoniemen-Laajasalon Kansalliset Seniorit ry.

Nimenmuutos tuli ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun Kansallinen
Eläkeläisliitto ry:n nimi oli vuoden 1996 liittokokouksessa
muutettu Kansallinen senioriliitto ry:ksi.
Yhdistyksemme oli ollut yksi aloitteentekijöistä nimenmuutosasiassa.
Viimeisin sääntömuutos toteutettiin 20.11.2013, jolloin
yhdistyksemme nimeksi hyväksyttiin Kaakkois-Helsingin
seniorit ry ja toimialueeksi Helsinki. Uusi nimi otetaan
virallisesti käyttöön heti, kun Patentti- ja rekisterihallitus on
hyväksynyt muutoksen.
1980-luvun alussa ryhdyttiin Kansallisessa Eläkeläisliitossa
toteuttamaan valtakunnallista piirijakoa. Yhdistyksemme oli
tällöin viiden muun alueyhdistyksen mukana perustamassa
Helsingin Kansallinen Eläkeläispiiri ry:tä. Piiri perustettiin
10.3.1980.
Kevätkokouksessa 1997 piirin nimeksi muutettiin Helsingin
Kansallinen Senioripiiri ry.

Organisaatiokaavio

Kaakkois-Helsingin seniorit ry
jäseniä noin 100

Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry
jäseniä hieman yli 2000

Kansallinen senioriliitto ry
jäseniä noin 25 000

Jäsenet
Yhdistys aloitti 14 jäsenen voimin, mutta mainonnan ja vireän
toiminnan ansiosta jäsenmäärä oli seuraavana vuonna kohonnut
38:aan. Ja kohoaminen jatkui koko 1980-luvun ajan niin, että
vuonna 1988 jäseniä oli jo 125. Suurimmillaan yhdistyksemme
jäsenmäärä oli 1990-luvun puolivälissä, noin 130 henkilöä.
Tällä hetkellä jäseniä on hieman alle 100.
Vaikka vaihtuvuutta on vuosien aikana ollut melko paljon, on
jäseninämme edelleen henkilöitä, jotka ovat olleet mukana
1980-luvulta alkaen. Yhdistyksen perustajajäseniä ei enää ole
joukossamme.
Jäsentemme keski-ikä on tällä hetkellä 78 vuotta.
Kaikkiaan 73 jäsentä on yhdistyksemme 35-vuotisen historian
aikana toiminut hallituksen jäsenenä. Pisimmillään hallituksen
jäsenyys on kestänyt yhtäjaksoisesti 12 vuotta ja lyhimmillään
yhden vuoden.
Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on tällä hetkellä Erkki
Kuronen, edellinen kunniapuheenjohtaja oli Artturi Pyykkönen
(1987-2006).
Yhdistyksen kunniajäsen on Eira Teeri. Hän on jäsenyysiältään
yhdistyksemme vanhin jäsen. Kunniajäseniä ovat olleet myös
entiset puheenjohtajat Eini Autio (1998-2005) ja Sävy Laajus
(1998-2012).

Jäsentapaamiset
Kuukausittain järjestetyt tapaamiset ovat kautta vuosien
keränneet jäseniä yhteen tapaamaan toisiaan sekä kuulemaan
kahvikupin äärellä kiinnostavia esityksiä ajankohtaisista asioista.
Osanottajamäärä näissä kokoontumisissa on vaihdellut
tilaisuuden annista riippuen, mutta tavallisimmin mukana on
ollut noin kolmannes jäsenistöstämme, joskus enemmänkin.
Joulukuun jäsentapaaminen on samalla ollut joulujuhla
(puurojuhla), jota on vietetty alkuvuosista lähtien iloisen
yhdessäolon ja jouluisen ohjelman merkeissä.
Huhtikuun (nykyisin toukokuun) tapaamista on juhlistettu
viettämällä keväistä iltapäivää Onnitalossa Tammisalossa.
Tätä tilaisuutta voi jo luonnehtia perinteiseksi, sillä se sai
alkunsa Artturi Pyykkösen puheenjohtajakaudella 1982 ja
on jatkunut siitä lähtien vuosittain.
Retket ja matkat
Jo heti ensimmäisenä toimintavuonna 1979 yhdistyksen
retkitoiminta oli aloitettu matkalla Aulangolle; mukana oli 50
henkilöä (jäseniä perheineen). Ja jatkoa oli seurannut jopa niin,
että 1980-luvulla nähtiin tarpeelliseksi perustaa matkanjohtajan
tehtävä. Tehtävään valittiin Aarno Palmumäki 1986.
Kulttuuritilaisuudet ovat aina kiinnostaneet jäseniämme ja ne
ovatkin olleet tärkeä osa yhdistyksen perinteistä jäsentoimintaa.
Vuosien aikana on käyty ahkerasti katsomassa pääkaupungin
teatteri- ym. esityksiä ja tehty kulttuuriretkiä myös Helsingin
ulkopuolelle. Useita ulkomaanmatkojakin on tehty.

Kerho- ja harrastustoiminta
Yhdistyksen kerhotoiminta on vaihdellut huomattavasti vuosien
aikana. Vähintään yksi kerho on 1990-luvulta alkaen ollut
toiminnassa. Ensimmäisenä aloitti teatterikerho Hilkka
Carlssonin vetämänä. Kerhon nimi muutettiin ensin teatteri- ja
kirjallisuuskerhoksi ja myöhemmin kirjallisuuskerhoksi, minkä
nimisenä se toimii tälläkin hetkellä, vetäjänään nyt Leila Kaisla.
Aikaisempina vetäjinä ovat toimineet Eeva Haimi ja Maila Tulkki.
1980-luvun lopulla aloitettiin senioritanssi-harrastus, jonka
ohjaajaksi tuli Eira Teeri. Innostus tähän liikuntamuotoon jäi
kuitenkin vähäiseksi. Jäsenten liikuntaharrastusta vauhditti jonkin
aikaa myös Anna-Liisa Sellbergin vetämä kotiseutukerho ja
muitakin retkeily- ja matkailukerhoja on ollut toiminnassa.
1994 toimi kaksi opintokerhoa: järjestötoiminta-kerho ja
kokoustekniikka-kerho. Yhdistyksen muistikerho aloitti toimintansa
2003, vetäjänään alusta alkaen Terttu Tallgren.
Kaksi uusinta kerhoamme - elokuvakerho ja kävelykerho aloittivat 2013. Elokuvakerhon vetäjinä toimivat Kaija Leinonen ja
Terttu Tallgren. Kävelykerholle etsitään parhaillaan vetäjää.
Kerhotoimintaa on 1980-luvulta lähtien tuettu Kansallisen
Sivistysliiton Opintokeskuksen (KANSIO) toimesta. Senioriliitto
on ollut Kansion jäsen vuodesta 1982 ja Helsingin piiri vuodesta
1990 alkaen.
Tiedotustoiminta
Merkittävä parannus yhdistyksen tiedotukseen saatiin 1988, kun
ryhdyttiin jakamaan jäsenillle omaa tiedotetta. Jäsentiedotteita
(nyk. jäsenkirje) päätettiin tuottaa kaksi kertaa vuodessa.
Samaa tapaa noudatetaan edelleen.
Suullinen tiedottaminen on hoidettu jäsentapaamisissa. Nämä
tilaisuudet ovatkin olleet varmin keino saada ajankohtaista tietoa

sekä ilmoittautua erilaisiin tilaisuuksiin, joita yhdistys tarjoaa
jäsenilleen.
Vuodesta 2007 alkaen on tiedotuskanavana käytetty yhdistyksen
ylläpitämiä verkkosivuja, joiden osoite on
www.herttoniemilaajasalo.senioriyhdistys.fi.
Virallisen nimenmuutoksen myötä tulee osoite olemaan
www.kaakkoishelsinki.senioriyhdistys.fi.

Nykyisin tietoa jaetaan myös sähköpostin ja tekstiviestin
välityksellä.
Jäsenetuna yhdistyksen jäsenet ovat toimintamme alusta alkaen
saaneet Kansallisen senioriliiton julkaiseman Patina-lehden,
jonka ensimmäinen numero oli ilmestynyt kevättalvella 1978.
Jäsenemme ovat vuosien aikana jonkin verran avustaneet
lehteä.

Yhteistoiminta
Yhdistyksemme on Helsingin Kansallisen Senioripiirin perustajajäsenenä toiminut tiiviissä yhteistyössä piirin kanssa. Yhteistyötä
on harjoitettu niin piirin hallituksessa kuin epävirallisimmissakin
tapaamisissa. Yhdistyksemme jäsenet ovat osallistuneet piirin
organisoimiin tilaisuuksiin ja matkoihin, joilla on ollut mahdollisuus
tutustua myös muiden yhdistysten jäseniin. Toimihenkilömme ovat
kartuttaneet tietojaan piirin järjestämissä koulutustilaisuuksissa ja
edustajamme ovat olleet mukana päättämässä yhteisistä asioista.
Yhdistyksellämme on myös ollut yhteistoimintaa piirin muiden
paikallisyhdistysten kanssa mm. retkien ja matkojen järjestelyissä.

Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja Pentti Yrttimaa toimi
piirin puheenjohtajana 1982 ja varapuheenjohtaja Martti
Komulainen piirihallituksen varapuheenjohtajana 1983-1984.
Yhdistyksemme aiempi varapuheenjohtaja Mikko Viitasalo
valittiin piirin puheenjohtajaksi 2011 ja on edelleen.
Piirin hallituksessa on jokaisella jäsenyhdistyksellä ollut
perinteisesti yksi edustaja. Edustajinamme ovat toimineet: Pentti
Yrttimaa 1980-1982, Martti Komulainen 1982-1984, Eira Teeri
1985-1988, Sävy Laajus 1989-1997, Maila Tulkki 1998 ja 2001,
Pirkko Kairemo 1999-2000, Aira Reivinen 2002-2005 ja 2011,
Erkki Kuronen 2006-2008, Mikko Viitasalo 2009-2010 ja Anja
Anttila 2012-.
Yhteistoiminta Kansallisen senioriliiton kanssa on ollut kiinteätä
alusta alkaen. Yhdistyksen edustajat ovat vuosien aikana
osallistuneet liiton eri tapahtumiin sekä olleet mukana
kokouksissa, joissa on päätetty yhteisistä tavoitteista ja
toimintalinjoista liiton koko jäsenkentän osalta.
Yhdistyksemme edustajat ovat myös olleet liiton valtuuston
jäseninä (tai varajäseninä) useiden vuosien aikana.
Herttoniemen seurakunta on koko toiminnan ajan tukenut
yhdistystä. Olemme saaneet kokoontua seurakunnan tiloissa ja
olemme aina voineet tukeutua kirkon toimihenkilöiden apuun sitä
tarvitessamme. Seurakunnan edustajat ovat myös usein olleet
kutsuvieraina eri tilaisuuksissamme (esim. puurojuhlassa).

Seniorien arvot
Elämänmyönteisyys
positiivinen asenne,
halu vaikuttaa, uskallus kokeilla
Suoraselkäisyys
rehtiys, rehellisyys,
lojaalius, rohkeus
Vastuun ottaminen itsestä ja muista
itsestä ja toisista huolehtiminen,
yhteisöllisyys
Itsensä ja toisten arvostaminen
terve omanarvontunto, yksilöllisyyden
kunnioittaminen
Perinteiden kunnioittaminen
sukupolvien perinnön siirtäminen eteenpäin,
suomalaisen identiteetin vaaliminen

