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Alkusanat 

Yhdistyksemme toiminnasta on julkaistu Erkki Rakkolaisen laatima 

25-vuotis historiikki jossa kerrotaan vuosittain yhdistyksen tapahtumis-

ta ja toimihenkilöistä. 

Uolevi Leppänen on tehnyt koosteen jossa kerrotaan yhdistyksem-

me pääasiassa 1990-luvun tapahtumista. Siihen on kerätty myös luette-

lot yhdistyksen toimihenkilöistä eri toimintasektoreilta. Nämä luettelot 

ovat hieman puutteelliset sillä 1960 ja -70 luvuilta pöytäkirjat ja toimin-

takertomukset ovat osittain hävinneet. 

Nämä yhdistyksemme historiikit ovat olleet ensiarvoisena apuna tä-

tä historiikkia tehdessä. Uolevi Leppäsen laatimaa historiikkia on pää-

osin käytetty tämän historiikin pohjana. 

Pöytäkirjoista ja ihmisten muisteloista käy selväksi kuinka valtava-

van vapaaehtoistyön ja harrastuksen tällaisen yhdistyksen ylläpito vaa-

tii.  

 

Yhdistyksen perustaminen 

 

17 päivänä lokakuuta 1966 kokoontui pieni ryhmä eläkeläisiä Rau-

man Seudun Osuuskassan kokoustiloihin perustamaan Raumalle eläke-

läisyhdistystä. Paikalla olivat myös Osuuskassan johtaja Tapani Heini-

maa, kansanedustaja Uljas Mäkelä ja Porin Seudun Eläkkeensaajista 

puheenjohtaja Vihtori Fallila ja sihteeri Väinö Grunberg. 

Ensin Tapani Heinimaa esitteli Osuuskassan toimintaa ja tarjosi 

osanottajille kahvit. Seuraavaksi Uljas Mäkelä käytti puheenvuoron 

jossa hän käsitteli eläkelakien nykytilaa todeten, ettei Rauman seudulla 

ole Eläkkeensaajien Keskusliiton alaista yhdistystä. Hän suhtautui 

myönteisesti siihen, että Raumalle yhdistys perustetaan. Kolmannen 

puheenvuoron käytti kunnallisneuvos Vihtori Fallila. Hän esitteli Porin 

seudun Eläkkeensaajien toimintaa, todeten toiminnan olevan paikka-

kunnan eläkkeensaajille hyödyllinen.
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Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Toivo Patjas ja sihteeriksi Ju-

ho Lehtonen. Pöytäkirja sovittiin tarkastettavaksi kokouksen lopussa. 

Muutamien puheenvuorojen jälkeen päätettiin, että Raumalle peruste-

taan Eläkkeensaajien Keskusliiton alainen yhdistys. Nimeksi hyväksyt-

tiin Lehtosen ehdottama Rauman Seudun Eläkkeensaajien Yhdistys. 

Säännöiksi hyväksyttiin Eläkkeensaajien Keskusliiton mallisäännöt. 

Jäsenmaksuksi päätettiin 2 mk vuodessa.  

Johtokuntaan päätettiin valita 6 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä. 

Varsinaisiksi valittiin Juho Lehtonen, Toivo Patjas, Emil Jalava, Jalo 

Halme, Johannes Seppälä ja Yrjö Rostedt. Varajäsenet valitaan myö-

hemmin. 

Johtokunnan järjestäytymiskokouksessa valittiin yhdistyksen pu-

heenjohtajaksi Toivo Patjas ja varapuheenjohtajaksi Emil Jalava. Sih-

teeriksi valittiin Juho Lehtonen, rahastonhoitaja päätettiin valita seuraa-

vassa kokouksessa. 

Toiminta lähti ripeästi käyntiin sillä seuraava kokous päätettiin pi-

tää jo 25 päivänä lokakuuta. Kokouksia pidettiin loppuvuodesta 7 ker-

taa. Vuoden loppuun mennessä yhdistykseen oli liittynyt 40 jäsentä. 

 

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä edunvalvojana so-

siaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi, tarjota 

jäsenilleen mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen, järjestää 

kulttuuri-, harraste- ja muuta virkistystoimintaa, edistää jäsentensä fyy-

sistä ja henkistä toimintakykyä sekä tehdä toimintaansa tunnetuksi 

eläkkeelle siirtyvien ja jo eläkkeellä olevien keskuudessa. 

 

Kesäkodit Rohela ja Lehtola. 

 

Vuonna 1969 saatiin kaupungilta vuokratuksi Reksaaresta Rohela 

niminen torppa jäsenten kesätoiminnan kokoontumispaikaksi. Paikka 

osoittautui kuitenkin hankalaksi merimatkan takia. 
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Kesäkoti Rohela Reksaaressa 

Jo seuraavana vuonna onnistuttiin Eino Äijälän aktiivisen toimin-

nan ansiosta vuokraamaan Fåfängän niemestä kaupungin omistama 

Kavasteen huvila, avajaiset pidettiin 21.7.1970. Kiinteistön nimeksi 

"paljastettiin" Lehtola, josta tuli yhdistyksen kesäkoti. Lehtolan vuokra-

sopimus päättyi vuoteen 2010. Tämän jälkeen vuokrasopimus jatkui 

vuoden kerrallaan, puolenvuoden irtisanomisella. 
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Lehtola elokuisena aamuna 2015 

Alue todettiin olevan erittäin sopiva yhdistyksen käyttöön, koska se 

sijaitsee meren rannalla ja keskikaupungilta lyhyen matka päässä. 

Kiinteistö tosin oli huonokuntoinen jotenka, sitä on jouduttu vuosi-

en mittaan useasti remontoimaan. Kaupungilta on saatu rakennustarvik-

keita sekä muuta materiaalia, kiinteistön ja alueen ehostamiseksi. Jäse-

nistöstä on löytynyt osaamista ja talkoohenkeä, Näin yhdistys on talou-

dellisesti suoriutunut remonteista hyvin. 

Kesällä 1985 rakennettiin keittiön läheisyyteen astioidenpesukatos, 

1990 luvun puolivälissä hankittiin pata pesuveden lämmittämistä var-

ten, tämä helpotti huomattavasti emäntien työtä kun saatiin vesi suoraan 

astioidenpesupaikalle. Aiemmin lämminvesi kannettiin saunasta. 

Kevätkokouksessa 1989 Martta Seppänen teki aloitteen, että Lehto-

laan rakennettaisiin pienlava ohjelmien esittämisen helpottamiseksi. 

Asia "muhi" muutaman vuoden kunnes syksyllä 1993 tehtiin päätös 

ulkolavan rakentamisesta, johtokunta valitsi työryhmän, johon kuului-

vat Pertti Nurminen, Esko Kaunisvirta ja Markus Heirilä. Ryhmän teh-

tävänä oli hankkia rakennuslupa, piirustukset ja laatia kustannusarvio. 

Esiintymislavan rakentamista varten, varattiin rahaa 6 000 mk. Keväällä 

-94 asiapaperit oli hankittu ja rakentaminen aloitettiin. Lava valmistui 

ripeään tahtiin sillä, vihkiäisiä vietettiin jo Lehtolan avajaisissa 

18.5.1994. Nauhan leikkasivat: Rauha Kastila, Esko Kaunisvirta ja 

Markus Heirilä. 

Martta Seppäsen aloitteesta rakennettu esiintymislava on osoittau-

tunut hyväksi ratkaisuksi sillä onhan siellä esitetty monet sketsi-, tanhu- 

ja lauluesitykset sekä ohjelmien päätteeksi laitettu jalalla koreasti tans-

sin merkeissä. 

Ulkokäymälät, kaksi "koppia," todettiin huonokuntoisiksi ja epä-

käytännöllisiksi. Syksyllä -97 neuvoteltiin kaupungin rakennusviraston 

”pomojen” kanssa tarvikkeiden saamiseksi kaupungilta. Lupa saatiin ja 

tarveaineet kuljetettiin rakennuspaikalle. Seuraavana keväänä aloitettiin 

uuden käymälän rakentaminen. Naisten ja miesten osastot rakennettiin 

rinnakkain, näin saatiin siisti yhtenäinen rakennus. Rakennustyöt suori-

tettiin talkootyönä Erkki Roinisen ja Anto Helasmon johdolla. 

Vuoden 1999 korjausohjelmaan kuului jo kauan suunniteltu puu-

huoneen seinien oikaisu ja vesikaton uusiminen, myös tähän remonttiin 

saatiin tarvikkeet kaupungin varastolta ja tietenkin työt suoritettiin tal-
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kootyönä.
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2000 luvun alkupuolella ryhmä jäsenistä kiinnostui Boccian peluus-

ta. Päätettiin, raivata alueelle bocciakenttä. Mursketta saatiin kaupungil-

ta kentän pinnan tasoittamista varten. Kenttä onkin ollut varsin vilk-

kaassa käytössä sillä Rauman Eläkkeensaajien boccie joukkue (Jorma 

Tikkanen, Toivo Mäkilä ja Juha Löytönen) voittivat mestaruuden Har-

javallassa 2014 käydyissä EKL:n Satakunnan piirin joukkuemestaruus-

kilpailuissa. 

Vuonna 2014 keittiössä suoritettiin täysremontti, mm kaapit uusit-

tiin ja hella vaihdettiin. Korjausremontin suorittivat Erkki Laukkanen ja 

Keijo Huunonen. Edellinen keittiöremontti tehtiin 1988. Kesällä 2015 

uusittiin kellarin katon pohjarakenteita ja laitettiin pintaan paanuhuopa-

kate. 

Lehtolalla oli oma toimikunta joka huolehti kesäkodin käytännön 

toimintajärjestelyistä sekä kiinteistön ja piha-alueen kunnosta. Toimi-

kunnan tehtäviin kuului myös huoneiden vuokraus jäsenille viikoksi 

kerrallaan.  

Kävijämäärän ja toiminnan vähentyessä on erillisestä toimikunnasta 

luovuttu. Vuoden 2009 jälkeen ei Lehtola toimikuntaa ole enää valittu. 

 

Eläkepolitiikkaa 1990 luvulla 

 

1990 luvun alkupuoliskolla maatamme koetteli voimakas talouden 

lama ja pankkikriisi, silloin valtiovallan toimesta kansalaisten sosiaali-

sia etuuksia leikattiin erittäin raskaalla kädellä. Varsinkin eläkkeet oli-

vat voimakkaiden leikkausten kohteena, sillä vuosina 1993-1995 eläk-

keiden indeksitarkistuksia leikattiin yhteensä 7,7 prosenttia, joita lupa-

uksista huolimatta ei ole palautettu. Vuonna1993 alettiin eläkkeistä 

periä korotettua sairausvakuutus- ja kansaneläkemaksua. Myöhemmin 

kela-maksu on poistettu kokonaan ja sairausvakuutusmaksu alennettiin, 

kansanedustajat ovat vaatineet, että korotettu sv-maksu tulisi poistaa 

vuoteen 2003 mennessä. 

Vuonna 1996 kansaneläkkeen pohjaosa säädettiin eläkevähenteisek-

si jolloin yli 4 500 mk kuukausieläkkeistä leikattiin pohjaosa pois asteit-

tain vuoteen 2001 mennessä. 
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On luonnollista, että näin suuret eläkkeiden huononnukset aiheutti-

vat eläkeläisten keskuudessa katkeruutta ja vastarintaa. Syksyllä 1991 

valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt järjestivät mielenosoitustilaisuuden, 

joka pidettiin Eduskuntatalon edustalla 24.10.1991. Tähän tilaisuuteen 

Rauman Eläkkeensaajien yhdistys osallistui kahdella linja-autolla 110 

hengen ryhmänä. 

Taas ollaan eläkkeensaajien kukkarolla. Maan hallitus päätti kehys-

riihessään keväällä 2014, valtiontalouden huonoon tilaan vedoten, että 

kansaneläke ja työeläke-sidonnaiset indeksikorotukset tehdään pääsään-

töisesti 0,4 % suuruisena.  

Säästöpäätökset myös toteutuivat, sillä eläkkeitä korotettiin vuoden 

2015 alussa tuo 0,4 %. Vaikka indeksikorotus olisi edellyttänyt koro-

tuksen oleva 1,1 %. Alennetut indeksikorotukset ovat myös vuoden 

2016 eläke- ja kansaneläkeindeksin laskennan pohjana, joten alennettu 

indeksikorotus vaikuttaa eläkkeensaajan tulotasoon koko hänen eliniän. 

Tämä indeksileikkaus ei aiheuttanut sellaista tunnekuohua kuin 

1990- luvulla tehdyt leikkaukset. 

Ikäihmisten neuvosto.  

Syksyllä 1998 Eläkkeensaajien Keskusliito kehotti yhdistyksiään 

tekemään omaan kotikuntaansa aloitteen, että näihin perustettaisiin van-

husneuvosto. 

Rauman Eläkkeensaajat otti yhteyttä Rauman Sos-dem Kunnallis-

järjestöön, että valtuustoryhmä tekisi valtuustoaloitteen vanhusneuvos-

ton perustamisesta Rauman kaupunkiin. Aloite tehtiin, joka eteni myön-

teisessä hengessä kaupungin päättävissä elimissä. Raumalla aloitti toi-

mintansa ikäihmisten neuvosto vuoden 2001 valtuustokauden alussa. 

Yhdistyksellämme on yksi edustaja ko. neuvostossa. 

 

Harrastus- ja kerhotoiminta. 

 

Kerho- ja ohjelmaryhmätoiminta on yhdistyksen koko olemassa-

oloajan kuulunut sen toiminnan piiriin, yhteistyö Kansalaisopiston 
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kanssa 1990 luvulle asti oli erittäin voimakasta ja antoisaa, opistolta 

saatiin kerhon ohjaajia ja luennoitsijoita yhdistyksen tilaisuuksiin esi-

telmöimään ja ohjaamaan kerhoja, 90-luvulla yhteiskunnassa tapahtu-

neet leikkaukset ovat näitäkin palveluja heikentäneet. 

Toimitila harrastustoiminnan kannalta on erittäin tärkeä, pitää olla 

paikka minne kokoonnutaan. Ohjelmaryhmien käyttöön harjoituksia 

varten on saatu kaupungilta kohtuullista korvausta vastaan tiloja eri 

paikoista 

 

Matonkuteiden leikkaajat työssään 

 

Lokakuussa 1992 vuokrattiin kaupungilta pieni toimitila, ensin Sa-

vilankadulta josta siirryimme Alfredinkadulle ja sieltä Seminaarinka-

dulle Lokkitaloon. Vuodesta 2006 on kokoonnuttu Sos.dem. kunnallis-

järjestön kerhotiloissa, siellä kokoontuvat opintokerhot ja pienryhmät.  

Koko jäsenistöä koskevia tilaisuuksia järjestettäessä tarvitaan tilava 

kokoontumispaikka. Tältä osin tilanne oli erittäin hyvä aina vuoteen 

1996 saakka. Käytössä oli Työväentalo Soihtula. Tänne kokoonnuttiin 

syksy- ja talvikausina säännöllisesti viikoittain. Omat ohjelmaryhmät 

esittivät ohjelmia, laulua, tanssia, tanhua ja sketsejä. Myös esitelmiä ja 

luentoja pidettiin ja lopuksi tanssittiin. Soihtulassa oli myös hyvä järjes-

tää vierailutilaisuudet, koska tilat olivat riittävän suuret. 
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Vuoden 1997 talvella Soihtula purettiin, jonka seurauksena yhdistys 

menetti sopivan kokoontumispaikan. Tästä ajankohdasta alkaen yhdis-

tyksen tilaisuudet on järjestetty kaupungin omistamassa kulttuuritalo 

Posellissa. Sinne on kokoonnuttu syys- ja talviaikoina joka toinen maa-

nantai ohjelman, luentojen ja yhdessäolon merkeissä. 

Posellista on maksettu normaali vuokra kulttuuritoimistolle. Kau-

punginhallitus on myöntänyt vuosittain vuokra-avustusta, joka on alen-

tanut yhdistyksen todellisia vuokrakuluja. Vierailukutsut on järjestetty 

talvisin Urheilutalo Ooperissa ja kesäisin Merskan lavalla, (nimi muut-

tunut, Fåfängan Paviljonki) tanssiminenkin on täällä onnistunut niin 

kuin ennen vanhaan Soihtulassa. 

EKL:n Satakunnan piirin perinteiseen toimintaan kuuluu vuosittain 

piirin alueella eri paikkakunnilla järjestettävä kulttuuri- ja kesätapahtu-

ma. Tilaisuudessa alueen eri yhdistysten ohjelmaryhmät esittävät har-

joittelemiaan ohjelmanumeroita. Nautitaan emäntien laittamia virvok-

keita sekä harrastetaan sosiaalista kanssakäymistä seurustelun ja tanssin 

merkeissä. Yleensä nämä tilaisuudet ovat hyvin suosittuja ja niihin osal-

listutaan piirin alueelta linja-autoryhmittäin.  

Rauman Eläkkeensaajilla on ollut kunnia saada järjestää Kesätapah-

tuma ensimmäisenä piirimme alueella. Juhlat olivat Lehtolan ja Mers-

kan alueella kesällä 1975. Tilaisuuteen osallistui noin 750 henkilöä. 

Juhla on järjestetty vuosien saatossa useasti Raumalla.  

 

Senioritanssijat ryhmäkuvassa Lehtolassa 
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Syksyllä 1999 Rauman Eläkkeensaajat sai tehtäväkseen järjestää 

Satakunnan piirin 25-vuotisjuhlan. Juhlat pidettiin Urheilutalo Ooperis-

sa, jonne oli kutsuttu vieraita eri eläkeläisjärjestöistä, kunnallis- ja liike-

laitoksista. Tietenkin myös piirin alueen yhdistysten omat jäsenet osal-

listuivat runsain joukoin juhlaan. Juhlijoita oli kaikkiaan 520 henkilöä.  

Ohjelmatoiminnan vuosien saatossa hiipuessa siirryttiin 2000- lu-

vulle tultaessa ohjelmavastaavaan. Hänen tehtävänään on hankkia eri 

tilaisuuksiin sopivat ohjelmansuorittajat. 

Ohjelmatoimikunnan puheenjohtajat ja -vastaavat 

1975 – 1976 Meeri Heino   

1977 – 1981 Elisabeth Määttänen   

1982 Aaro Jortikka 

1983 – 1990 Martta Seppänen 

1991 – 1992 Pauli Töllikkö 

1993 – 1996  Markus Heirilä 

1997 Telle Rakkolainen 

1998 – 2006 Taina Dahlberg 

2007 – 2010 Leila Peltomaa 

2011 – 20 14 Lasse Karhu  

2015-  Jorma Kyläniemi  

 

  

 

Opintokerhot ja kerhojen vetäjät v 2016 

Kirjallisuuskerho Oili Salminen 

Lauluryhmä Matti Kaukkila 

Posliininmaalaus Oili Leppänen 

Liikunta  

Tanhuryhmä Sirkka Jaakola 

Jumpparyhmä Hilkka Venno 

Stressikerho Mirja Saarinen 

Bocciaryhmä Tuomo Uusi-Rantala 
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Naistoimikunta. 

 

Vuonna 1967 toiminnan laajetessa havaittiin, että yhdistykseen pi-

täisi perustaa naistoimikunta jonka tehtäviin kuuluisi kahvin ja virvok-

keiden hankkiminen eri tilaisuuksiin. Halukasta vetäjää ei löytynyt, 

jotenka asia siirrettiin tuonnemmaksi. Yhdistyksen kokouksessa 

20.8.1968 päätettiin, että perustetaan Naistoimikunta. Kokoonkutsujaksi 

valittiin Aune Fagerström, hänen tehtävänään oli hankkia 5-6 henkilöä 

toimikuntaan. Aune Fagerström valittiin naistoimikunnan ensimmäisek-

si rahastonhoitajasi ja hän edusti naistoimikuntaa johtokunnassa ylimää-

räisenä jäsenenä 1968 - 1974. 

Naistoimikunta on koko toimintansa ajan ollut hyvin itsenäinen 

toimintayksikkö, sillä oli oma hallinto, puheenjohtaja ja sihteeri sekä 

oma kirjanpito joka tosin siirrettiin yhdistyksen kirjanpitoon vuoden 

1999 alusta. 1990 -luvulle asti naistoimikunnan tililtä maksettiin yksit-

täisiä menoeriä esim. kalustohankintoja teatteri- ja muita matkoja, ruo-

kailuja ym. Kunnes alettiin siirtää tasasummia yhdistyksen tilille, jol-

loin rahat tulivat johtokunnan päätettäviksi.  

Vuosien myötä on naistoimikunnan työn tuloksena saatu yhdistyk-

sen tilille huomattavia summia rahaa käytettäväksi kulloinkin parhaaksi 

katsottuihin kohteisiin. Palkkioksi tekemästään työstä on naistoimikun-

nan jäsenet saanut kolmen vuorokauden mittaisen "ansioloman" jossa-

kin liittomme lomakohteessa. 

Vierailu- ja yhdistyksen omiin tilaisuuksiin naistoimikunta on huo-

lehtinut tarjoilutarvikkeiden hankinnan. Valmistaen niistä pientä korva-

usta vastaan herkullisia tuotteita osanottajien nautittavaksi. Arpojen 

myynti ja -voittojen hankinta joko ostamalla tai lahjoituksin on kuulu-

nut naistoimikunnan tehtäviin. Arpomistilaisuus on myös mainio oh-

jelmanumero. Myyjäisiä järjestettiin säännöllisesti pääsiäisen ja joulun 

tienoilla ja kesällä Lehtolassa. Myyntituotteista mainittakoon: leivon-

naiset, neuleet, kahvi ja pulla sekä lisäksi järjestettiin arpajaisia. Kalas-

tusjaoston järjestämissä kalakilpailuissa käydään myymässä kahvia ja 

makkara. 

Naistoimikunnan jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti myös Lehto-

lan viikkopäivystykseen hoitamalla isännän ja emännän tehtäviä, vii-

meaikoina on ollut entistä vaikeampaa saada Lehtolan päivystykseen 

halukkaita isäntiä ja emäntiä. 
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Muusta toiminnasta mainittakoon v.1997 "Pertsa ja Kilu" leirin 

kenttäruokailun hoitaminen yhden viikon ajan.  

Viimeinen naistoimikunta valittiin 2004. Tilalle valittiin emäntä jo-

ka organisoi kutsujen ja tilaisuuksien talkooväen sekä tarjoilun. 

 

Naistoimikunnan puheenjohtajat ja emännät 

1968 - 1971 Ilmi Virta 

1972 Anni Lehtinen 

1973 - 1974 Maria Savolainen 

1975 - 1979 Meeri Heino 

1980 - 1983 Lahja Hurme 

1984 - 1992 Hilkka Koskinen 

1993 - 1998 Rauha Kastila 

1999 - 2001 Katri Nordlun 

2002 - 2007 Eeva Ajomo 

2008 - 2000 Hilkka Leppänen 

2011 - 2015 Leena Laakso 

 

Retkitoiminta 

 

Syksyllä 1968 johtokunta teki päätöksen, että perustetaan ”Retki-

lautakunta”. Kokoonkutsujaksi valittiin Emil Jalava sekä jäseniksi Juho 

Lehtonen ja Juho Jokinen. Samoin päätettiin, että retkilautakunnan jä-

senillä on vapaa matka kaikkiin järjestämiinsä retkiin. Jo ennen lauta-

kunnan valintaa oli järjestetty muutamia retkiä eri kohteisiin. Yhdistyk-

sen ensimmäinen retki tehtiin kesällä 1967 Reksaareen, mukana retkellä 

oli 37 henkilöä. Perillä juotiin kahvit ja saunottiin, siellä olikin hyvät 

löylyt. Retki oli hyvin onnistunut, koska kaikki olivat tyytyväisiä.  

Toinen retki tehtiin Vaasaan jossa myös oltiin yötä, reitti kulki: 

Rauma-Tampere-Seinäjoki-Vaasa-Pori-Rauma, edellä mainituissa kau-

pungeissa poikettiin ja retken varrella olevilla paikkakunnilla missä oli 

jotain nähtävyyksiä, Vähän oltiin väsyneitä kun saavuttiin Vaasaan, 

mutta kun oli hieman levätty ja peseydytty niin mentiin vielä illalla 

katselemaan kaupunkielämää. Samanlaista se näkyi olevan kun täällä 

Raumallakin. Mukana oli 24 henkilöä. Matka onnistui hyvin ja kysyttiin 
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koska seuraava retki. Kolmas retki suuntautui Petäjäkseen, seurakunnan 

kesäkotiin, joka tehtiin niin ikään kesällä1967. 

Retkeilytoiminta on ollut erittäin suosittua jäsenistön keskuudessa 

yhdistyksen koko toiminnan ajan. Matkoja on tehty linja-autolla laivalla 

ja hieman lentokoneellakin. Matkoista on muodostunut tuhansia kilo-

metrejä ja näin yhdistyksen retkeilytoiminta on työllistänyt liikenne- 

matkailu- ja ravintola-alan henkilöstöä sadoilla työpäivillä. 

Virrat, Rajaniemen Lomakeskus 9.6.2007 

Retket ovat suuntautuneet pääosin kotimaahan, ruskaretket Lappiin, 

kesäretket liiton omiin lomapaikkoihin sekä muihinkin lomakohteisiin. 

Ainakin yksi, välillä useampi teatteri matka on kuulunut vuotuiseen 

matkaohjelmaan. Tutuiksi ovat tulleet Tampereen, Turun ja Porin teatte-

rit sekä pyynikin kesäteatteri. Teatterimatkaan on yleensä kuulunut 

ruokailu. 1990-luvulla vuodenvaihteen retket johonkin lähiseudun ra-

vintolaan olivat erityisen suosittuja. Perillä nautittiin lounas ja sen jäl-

keen oli vapaata ohjelmaa seurustelun ja tanssin merkeissä. Mukanaoli-

joita oli niin paljon, että tarvittiin jopa kaksi linja-autoa. Yhdistys mak-

soi linja-auto kyydin. 

Matkoja on tehty myös ulkomaille, ruotsiin, tanskaan ja norjaan se-

kä Baltian maihin ja Venäjälle. 1991 kun Viro sai itsenäisyytensä takai-

sin, niin matkailu Viroon lisääntyi voimakkaasti.  
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2000-luvun alkuvuosina tehtiin Viroon viikon kylpylämatkoja sekä 

kiertomatkoja eripuolille Viroa. Matkakohteita olivat myös Latvian 

Riika ja Liettuan Vilna. Laivaristeilyt lähinnä Ruotsiin ja Tallinnaan 

ovat suosittuja  

Liettua, Euroopan keskipiste 17.6.2008 

Vuosien kuluessa Retkilautakunta on vaihtunut, matkavastaavaksi 

joka järjestelee matkat varsin itsellisesti ”aisaparinsa”, sihteerin kanssa. 

Ottaen huomioon jäsenistön toiveet ja hallituksen antamat ohjeet. Mat-

kojen hinnoittelussa noudatetaan omakustannusperiaatetta eli matkaajat 

maksavat matkansa. Yhteismatkan vetäjä on oikeutettu ilmaiseen mat-

kaan. 

Matkojen luonne on myös muuttunut, ennen käytiin vieraisilla yk-

sittäisessä yhdistyksessä. Nyt piirin eri yhdistykset järjestävä vierailu-

kutsuja johon kutsutaan kaikki piirin eläkkeensaajat. Matkatoimistojen 

rooli on paljon muuttanut matkojen järjestämistä, nyt saa valmiita mat-

kapaketteja joka lähtöön. Vuonna 2013 tehtiin 24 erillistä linja-auto 

matkaa joihin osallistui yhteensä 1 152 matkaajaa. 

Matkavastaavat 

1967 – 1975  Emil Jalava  Juho Lehtonen 

1976 – 1977  Meeri Heino  Elisabeth Määttänen 
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1978 – 1980 Meeri Holmala  Väinö Holmala 

1981 – 1984  Lempi Jortikka  Aaro Jortikka 

1985  Taisto Koski  Irja Rintee 

1986 – 1988  Annikki Karjalainen  Margit Laine 

1989 – 1993  Annikki Karjalainen  Mirjam Tiainen 

1994 – 1996 Arja Laine  Liisi Oksa 

1997 – 1998  Liisi Oksa  Kielo Jokinen 

1999 – 2008  Oili Leppänen  Pentti Leppänen 

2009 – 2010 Harri Vanne 

2010 Sinikka Kettunen Eero Nurmi 

2011 – 20 Esa Heinilä 

 

Laulukuoro (1970, 1975) 

Harrastekerhoista lauluryhmä on toiminut aktiivisimmin koko yh-

distyksen olemassaoloajan, harjoiteltua on ollut aika ajoin lähes viikoit-

taisa. Esiintymisiä on ollut omien tilaisuuksien lisäksi runsaasti, viihdy-

tetty yleisöä niin torilla kuin silakkamarkkinoillakin. On oltu laulamassa 

vanhainkodeissa sekä monissa muissa paikoissa. Ryhmä ”Flika ja Poja” 

osallistuivat Porissa vuonna 2013 järjestettyihin Veteraanien kulttuuri-

kilpailuihin. Lauluryhmä ylsi lajinsa parhaaksi. 

Vastavierailijoita on ollut mm pelastusarmeijan laulukuoro, kau-

pungin soittokunta, kansalaisopiston pelimannit, lastentarha pienokaiset 

ja rivitanssi esitys. 

 

Kalastusjaosto. 

 

Vuonna 1987 yhdistykseen perustettiin kalastusjaosto johon valit-

tiin: Erkki Rakkolainen, Onni Äijälä, Antti Haltsonen, Reino Nurmela 

ja Pauli Töllikkö. Jaoston tehtäviin kuuluu pilkki- ja onkikilpailujen 

järjestäminen Raumalla. Naistoimikunta tarjoili kalastajille pientä kor-

vausta vastaan kahvit ja makkarat. 

Kesällä 1989 jaostolla oli kunniakas tehtävä, kun se yhteistoimin-

nassa piirin kalastusjaoston kanssa järjesti EKL:n rannalta onginnan 

SM-kilpailut, jotka pidettiin Rauman kanaalissa. Maaherra Pirkko Työ-

läjärvi toimi kilpailujen suojelijana. 
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Vuosien mittaan yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet EKL:n jär-

jestämiin kalakilpailuihin vaihtelevalla menestyksellä. Vuonna 1991 

Kotkassa joukkueemme (Pentti Tuuha, Eino Rosendahl ja Erkki Rakko-

lainen) voittivat EKL:n rannalta onginnan Suomen mestaruuden. 

Kalastajille, yhdistyksille ja piirille tuli eripuraa kalakilpailuiden 

järjestelyistä. Tämä johti kalastusjaoston lopettamiseen v 2010. 

Kalastusjaoston puheenjohtajat 

1987 - 2000 Erkki Rakkolainen 

2001 - 2011 Juhani Halme 

 

Joulujuhlat 

 

Yhdistys on toimintansa aikana järjestänyt ja saanut tehtäväkseen 

järjestää paljon erilaisia tilaisuuksia. Yksi keskeinen tilaisuus on ollut 

joulujuhla johon toimintavuosi on juhlallisesti päätetty.  

Heti toiminnan ensimmäisenä vuonna järjestettiin pienimuotoinen 

kahvitilaisuus Nuorisokahvilassa. Tarjoilun hoitivat Sotainvalidien nai-

set. Ennakkoilmoittautuneita oli 17 henkilöä  

Toisena vuonna puurojuhlia vietettiin Kansalaisopistolla. Juhlatilai-

suus oli huomattavasti edellisvuotta laajempi niin ohjelman kuin tarjoi-

lunkin suhteen. Juhlaan osallistui 125 henkilöä. Kustannuksista vastasi-

vat: Säästöpankki, Osuuskassa, Osuuskauppa ja Rauma-Repola Oy.  

Kolmantena vuonna joulujuhlat järjestettiin Seurakuntatalolla ja 

kirkkoherra Oiva Tuominen toimi isäntänä. Tarjoilusta vastasi Kirkko-

kahvio. Juhliin osallistui 160 eläkkeensaajaa.  

Joulujuhlat on järjestetty säännöllisesti vuosittain. Vuoteen 1996 as-

ti juhlittiin Työväentalo Soihtulassa ja sen jälkeen Urheilutalo Ooperis-

sa. Juhlien ohjelmasta on muodostunut myös perinne. Ohjelman esittä-

jät ovat omaa väkeä, lauletaan yhdessä joululauluja. Pappi luo puhees-

saan joulunsanomaa. Nautitaan joulupuurosta ja torttukahvista ja lopuk-

si tanssitaan. 

Alkuaikoina oli tapana tarkastaa jäsenkortit joulujuhlaan saavutta-

essa. Jäsenmaksun ollessa suorittamatta se perittiin siinä tilaisuudessa. 

Vuonna 1991 esiintyi arvostelua jäsenkorttien tarkastuksen johdosta. 
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Johtokunta käsittelikin asiaa ja päätti siirtää sen pohtimisen tuonnem-

maksi. Vuoden 1993 joulujuhlaan ei valittu enää tarkastajia. 

Alkuvuosina lähes kaikki jäsenet osallistuivat joulutilaisuuksiin. 

1980 -luvulle tultaessa osallistujien määrä oli pudonnut kahteen kol-

masosaan. 2010 -luvulla jäsenistöstä noin kolmannes osallistuu tähän 

yhdistyksen tarjoamaan tilaisuuteen. Pikkujoulutilaisuus on edelleen 

jäsenistön sosiaalisen yhdessäolon juhlallinen tapahtuma. 

 

 

Hallinto. 

 

 
Hallituksen ryhmäkuva maaliskuu 1972 

 

Vuonna 1966 yhdistyksen ensimmäiseen johtokuntaan valittiin kuu-

si varsinaista ja kuusi varajäsentä, jotka kaikki olivat miehiä. Varsinai-

set jäsenet: Toivo Patjas, Emil Jalava, Juho Lehtonen, Jalo Halme. Jo-

hannes Seppälä ja Yrjö Rostedt. Varajäsenet: Mikko Lehikoinen, Han-

nes Palviainen, Bruno Kääntee, Juho Jokinen, Johannes Uosukainen ja 

Vilho Mäkinen.
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Sääntöjen mukaan, johtokunta valitsi keskuudestaan puheenjohta-

jaksi Toivo Patjaksen, varapuheenjohtajaksi Emil Jalavan, sihteeriksi 

Juho Lehtosen, rahastonhoitajaksi Hannes Palviaisen ja jäsenkirjuriksi 

Mikko Lehikoisen. 

Jäsenten toimikausi oli kaksi vuotta, vuosittain oli erovuorossa puo-

let johtokunnan jäsenistä. Vuonna 1968 jäsenmäärän lisäännyttyä joh-

tokuntaan valittiin kahdeksan varsinaista ja kahdeksan varajäsentä, sil-

loin siihen tuli valituksi myös naisia. 

Vuoden 1981 liittokokouksessa yhdistyksen sääntöjä muutettiin 

niin, että sen puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa. Jotenka yhdis-

tyksen jäsenet pääsevät suoraan valitsemaan puheenjohtajan, sääntö-

muutoksesta johtuen johtokunnan jäsenten määrä lisääntyi yhdellä. 

Vuoden 1993 johtokunta valittiin uusien sääntöjen mukaan. Sään-

nöissä mainitaan, että johtokunnan jäsenten toimikausi on yksi vuosi. 

Näin kaikki jäsenet valitaan vuosittain. 

Yhdistyksen koko olemassaolon aikana (1966–2014) on johtokun-

nassa toiminut 130 henkilöä, joista naisia 57 (43,8 %) ja miehiä 73 

(56,2 %) Voidaan sanoa, että voimassa olevaa tasa-arvolakia on nouda-

tettu. 18 jäsenen toimikausi on jatkunut vähintään kymmenen vuotta. 

Hallituksessa pisimmän ajan eli kaksikymmentä kaksi vuotta on ollut 

Anto Helasmo. 

Pisimpään yhdistyksen toimihenkilönä on ollut Irja Rintee hoita-

malla sihteerin tehtäviä 14 vuoden ajan. Yhdistyksen puheenjohtajana 

on Taisto Koski suorittanut pisimmän "päivätyön" hoitamalla tehtävää 

yhteensä 11 vuotta. Puheenjohtajista kesken toimikauden ovat joutuneet 

lopettamaan 1967 Toivo Patjas paikkakunnalta pois muuton takia ja 

1988 Reino Nurmela sairastumisen ja sitä seuranneen kuoleman johdos-

ta. Varapuheenjohtajat Emil Jalava ja Annikki Karjalainen hoitivat teh-

tävät ko. toimikausien loppuun. 

Vuosien varrella on useita yhdistyksen toiminnassa ansioituneita 

aktiivijäseniä nimetty kunniajäseniksi Tällä hetkellä keskuudessamme 

on kaksi Anna Arponen ja Pauli Töllikkö. Yhdistyksemme ensimmäi-

seksi kunniajäseneksi valittiin vuonna 1967, kansanedustaja kunnallis-

neuvos Johan Emil Malmivuori. 
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Hallitus 2016 

 

Yhdistyksen toimihenkilöt 

 

Puheenjohtajat 

1966 – 1967 Toivo Patjas 

1968 – 1975 Emil Jalava 

1976 – 1977 Eino Äijälä 

1978 – 1980 Väinö Holmala 

1981 – 1982 Viljo Viitanen 

1983 Meeri Heino 

1984 – 1986 Taisto Koski 

1987 Antti Haltsonen 

1988 Reino Nurmela 

1989 – 1996 Taisto Koski 

1997 – 2002 Esko Kaunisvirta 

2003 – 2011 Harri Vanne 

2012 – 20 Keijo Huunonen
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Varapuheenjohtajat 

1966 – 1967 Emil Jalava 

1968 – 1971 Mikko Lehikoinen 

1972 – 1973 Lauri Kuusinen 

1974 Eino Äijälä 

1975 Veikko Savolainen 

1976 Emil Jalava 

1977 – 1980 Jussi Laine 

1981 – 1986 Vihtori Laine 

1987 Lahja Hurme 

1988 Annikki Karjalainen 

1989 – 2001 Markus Heirilä 

2002 – 2008 Oili Leppänen 

2009 – 2012 Arpo Hartomo 

2013 – 2015 Ahti Santaharju 

2016 - Oili Leppänen 

Rahastonhoitajat / Taloudenhoitajat  

1966 – 1969 Hannes Palviainen 

1970 – 1971 Väinö Kanervisto 

1972 – 1973 Helvi Rännäli 

1974 – 1975 Anni Määttä 

1976 – 1982 Onni Äijälä 

1983 Anni Jokinen 

1984 – 1987 Reino Nurmela 

1988 – 1992 Sirkka Levaste 

1993 – 1996 Kerttu Nurminen 

1997 – 2006 Uolevi Leppänen 

2007 – 2012 Liisi Tuominen 

2013 – 20 Esa Heinilä 

 

Sihteerit 

1966 – 1975 Juho Lehtonen 

1976 – 1979 Elisabeth Määttänen 

1980 – 1983 Meeri Holmala 

1984 – 1997 Irja Rintee 

1998 – 2008 Pirkko Sandell 
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2009 – 2013 Oili Leppänen  

2014 Erkki Laukkanen 

2015 – 20 Kari Koivisto 

 

Jäsenkirjurit 

1966 – 1969 Mikko Lehikoinen 

1970 – 1972 Aarne Alanko 

1973 – 1979 Anni Lehtinen 

1980 – 1984 Rauha Mäkitalo 

1985 – 1986 Anna-Liisa Aalto 

1987 Eino Halme 

1988 – 1989 Markus Heirilä 

1990 – 1996 Pertti Nurminen 

1997 Kerttu Nurminen 

1998 Leila Grönman 

1999 – 2012 Uolevi Leppänen 

2013 – 20 Reijo Heikkinen 

 

Tilintarkastajat / Toiminnantarkastaja 

1966 – 1969 Hannes Toivonen Eino Hopea 

1970 – 1972 Kimmo Rouhas Alvar Heinonen 

1973 Kimmo Rouhas Väinö Kanervisto 

1974 Alvar Heinonen Väinö Kanervisto 

1975 – 1977 Ester Varho Ester Siren 

1978 – 1979 Esko Ritasalo Erkki Salminen 

1980 – 1982 Esko Ritasalo Veikko Silvennoinen 

1983 – 1990 Esko Ritasalo Aleksi Mikalahti 

1991 Jaakko Eteläaho Aleksi Mikalahti 

1992 Jaakko Eteläaho Marja Leppänen 

1993 Salli Vaajavirta Marja Leppänen 

1994 Salli Vaajavirta Erkki Rakkolainen 

1995 Olli Kuusinen Erkki Rakkolainen 

1996 – 1997 Eino Nerg Erkki Rakkolainen 

1998 – 1999 Taisto Koski Erkki Rakkolainen 

2000 – 2009 Markku Pihlajamäki Veli Kuusinen 

2010 – 2011 Markku Pihlajamäki Kaarina Malmsten 

2012 Markku Pihlajamäki Taija Jussoila 

2013 – 2014 Sinikka Hauta Keijo Jokila 

2015 –  Mirja Halonen Keijo Jokila 
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2016 -  Kaija Hentonen Matti Sora 

 

Liittokokousedustajat 

1965 - 

1967 Juho Lehtonen 

1969 Emil Jalava, Juho Lehtonen ja Lempi Helander 

1971  Emil Jalava, Juho Lehtonen ja Lempi Helander 

1973 Ei tietoja 

1975 Emil Jalava, Juho Lehtonen, Meeri Heino 

1978 Ei tietoja 

1981 Viljo Viitanen, Meeri Holmala, Väinö Holmala 

1984 Taisto Koski, Irja Rintee, Vihtori Laine 

1987 Reino Nurmela, Irja Rintee, Hilkka Koskinen 

1990 Taisto Koski, Annikki Karjalainen, Esko Kaunisvirta 

1993 Taisto Koski, Irja Rintee, Esko Kaunisvirta 

1996 Taisto Koski, Irja Rintee, Esko Kaunisvirta 

1999 Esko Kaunisvirta, Pirkko Sandell 

2002 Esko Kaunisvirta, Pirkko Sandell 

2005 Harri Vanne, Oili Leppänen 

2008 Harri Vanne, Oili Leppänen 

2011 Harri Vanne, Oili Leppänen, Liisi Tuominen 

2014 Keijo Huunonen, Oili Leppänen, Erkki Laukkanen 

 

Liittokokous 

Yhdistys on tehnyt kolmeen liittokokoukseen aloitteen. Vuonna 

1987 lomakeskuksen saamiseksi Lounais-Suomeen. Tämä esitys ei tuot-

tanut toivottua tulosta. Vuonna 2002 miten jäsenmaksu tilitetään liit-

toon. Vuonna 2005 johtokunnan henkilökohtaisista varajäsenistä luo-

vuttiin ja siirryttiin yleisvarajäseniin. Kaksi viimeksi mainittua koski 

yhdistyksen mallisääntöjen muuttamista. Nämä esitykset liittokokoukset 

hyväksyivät esitetyssä muodossa.
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Yhdistyksen nimi ja viiri 

 

 

Perustavassa kokouksessa yhdistyksen nimek-

si hyväksyttiin, Rauman Seudun Eläkkeensaajien 

Yhdistys ry. Nimestä ja sen muuttamisesta käytiin 

aika ajoin keskustelua. Toiset pitivät sitä liian 

pitkänä ja hankalana käyttää. Nimen säilyttämistä 

ennallaan perusteltiin sillä, että maalaiskunnan 

puolelta tulisi jäseniä helpommin. Viirin on suun-

nitellut silloinen puheenjohtaja Erkki Rakkolainen. 

 

 

 

 

 

 

Nykyinen nimi, Rauman Eläkkeensaajat ry 

otettiin käyttöön 1984, joka virallistettiin 1991. 

Nimen muuttuessa myös pöytäviiri haluttiin 

muuttaa. Viirin suunnittelusta käytiin jäsenistön 

kesken kisaa. Kilpailun voitti Erkki Rakkolainen. 

Viiri otettiin käyttöön 25 vuotuisjuhlassa, jota 

siellä luovutettiin 5 henkilölle. Viiriä on yleensä 

annettu ansioituneille yhdistyksemme jäsenille 

heidän merkkipäivänään, sekä yhdistyksille ja 

yhteisölle vuosipäivänä tai muistoksi vierailu-

käynnistä. 

Vanhan viirin ovat saaneet 48 henkilöä ja 31 yhdistystä. Uutta viiriä 

on annettu 31 henkilölle ja 11 yhteisölle.
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Vuosijuhlat ja ansiomerkit 

 

10- vuotisjuhla Soihtula 17.10.1976 

Kutsuvieraita EKL:n-, piirin-, kaupungin-, pankkien ja kauppaliik-

keiden edustajia sekä ministeri ja kansanedustaja.  

Juhlapuhujana Aarre Lauliainen EKL. Soittokunta esiintyi. Tarjoilu: 

kahvi, pulla ja voileipä, jonka hoiti Invalidinaiset. Ansiomerkkejä ojen-

nettiin seuraavasti: 

 

EKL:n kultainen ansiomerkki 

Emil Jalava  Juho Lehtonen  Johannes Seppälä 

Yrjö Rostedt  Anni Lehtinen  Lempi Helander 

Hannes Palviainen Mikko Lehikoinen 

Juho Jokinen Aune Fagerström    

Johannes Uosukainen  Ilmi Virta  

Siiri Heinonen  Eino Äijälä (24.11.1980, 80 v) 

 

15- vuotisjuhla Soihtula 17.10.1981 

Juhlapuhujana oli EKL:n puheenjohtaja Eero Kärkkäinen. Ohjel-

man suoritti yhdistyksen jäsenet sekä vierailijana Jarmo Koski. Kau-

punginjohtaja Uljas Mäkelä toi kaupungin tervehdyksen. Onnitteluja 

vastaanotettiin 21 yhdistykseltä. Ansiomerkin saajat: 

 

EKL:n kultainen ansioansiomerkki 

Meeri Heino Senja Mäkelä Taimi Sjöman 

Helmi Hannula Helvi Laine Jussi Laine 

Onni Äijälä Kerttu Lehto Lempi Heinonen 

Bertta Vastelo Eino Leino Viljo Viitanen 

Maria Savolainen  Väinö Holmla  Anni 

Määttä 
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20- vuotisjuhla Ooperi 19.10.1986 

 

Yhdistyksen johtokunta 20-vuotisjuhlakuvassa 

Juhlaan oli saapunut arvovaltaisia kutsuvieraita ja omaa väkeä n. 

400. Juhlapuhujana oli EKL:n Eero Kärkkäinen. Ansiomerkin saajat: 

 

EKL:n kultainen ansiomerkki 

Meeri Holmala Kyllikki Marttila Mirjam Syrjänen 

Vihtori Laine Anni Jokinen Martta Seppänen 

Rauha Mäkitalo Eeva Aarnio Lyyli Peltonen 

Eino Halme Esko Ritasalo Juho Roslöf 

Östen Marttila Lahja Hurme Lempi Jortikka 

Aaro Jortikka 

 

Joulujuhla Soihtula 7.12.1988 

Tarjottavana oli puuroa, kahvia ja jouluista ohjelmaa. Taiteilija-

professori Veikko Sinisalo vieraili tilaisuudessa. Juhlassa jaettiin an-

siomerkkejä: 

 

EKL:n kultainen ansiomerkki Aleksi Mikalahti 
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Sat. piirin hopeinen ansiomerkki 

Anna Arponen Annikk Karjalainen Eelis Grönroos 

Lempi Halme Taisto Koski Anja Wallin 

Hilkka Koskinen Irja Rintee Lahja Suominen 

Hannes Hakkarainen Hellä Mickelsson  Allan Koskinen 

 

25- vuotisjuhla Ooperi 16.10.1991 

 

Ikäpojat esiintymässä yhdistyksen 25- vuotisjuhlassa 

Juhlapuhujana Sinikka Luja-Penttilä. Ohjelma oli oman ohjelma-

ryhmän valmistelemaa. Otettiin käyttöön yhdistyksen uusi nimi, Rau-

man Eläkkeensaaja ry. Yhdistys sai myös uuden pöytäviirin jonka on 

suunnitellut Erkki Rakkolainen. Ansiomerkkien saajat: 

 

EKL:n suuransiomitali n:o 33 Taisto Koski 

 

EKL:n kultainen ansiomerkki 

Anna Arponen Eelis Grönroos  Anja Wallin 

Hilkka Koskinen Irja Rintee Lahja Suominen 
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Annikki Karjalainen 

Sat. piirin hopeinen ansiomerkki 

Markus Heirilä Toini Heirilä Raili Kajavalta 

Esko Kaunisvirta Voitto Korpinen Sirkka Lavaste 

Hilkka Kuusinen Eira Nordman Armas Serenius 

Pauli Töllikkö Jonne Viismaa  Aili Ratola 

 

 

30- vuotisjuhla Merskan lava 21.7.1996 

 

Johtokunta 30-vuotis juhlakokouksessa 16.10.1996 

Kirkkokahvio hoiti tarjoilun. Ansiomerkkien jako: 

 

EKL:n kultainen ansiomerkki 

Markus Heirilä  Toini Heirilä  Voitto Korpinen 

Pauli Töllikkö Rauha Kastila Esko Kaunisvirta 

Kerttu Nurminen Pertti Nurminen Anja Koski 

Erkki Rakkolainen 

Sat. piirin hopeinen ansiomerkki 

Lahja Torvinen Rauha Kastila Erkki Rakkolainen 
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Anto Helasmo Kerttu Nurminen Pertti Nurminen 

 

35- vuotisjuhla Poselli 17.10.2001 

 

Yhdistyksen 35-vuotisjuhlan yhdistyksen johtohenkilöitä ja kutsu-

vieraita Posellissa 

Juhlapuhujana oli EKL:n toiminnanjohtaja Teuvo Ikonen, Rauman 

kaupungin tervehdyksen esitti kaupunginjohtaja Pentti Koivu. Yhdis-

tyksemme omat ohjelmaryhmät esittävät ohjelmaa. Juhlan tarjoilu ostet-

tiin Työttömien ruokalasta, hintaan 2 500 mk. Ansiomerkkejä saivat: 

 

EKL:n kultainen ansiomerkki 

Lahja Torvinen Anto Helasmo 

Sat. piirin hopeinen ansiomerkki 

Taina Dahlberg Pirkko Sandelin Ensio Jokinen 

Liisi Oksa Olli Kuusinen Mirjam Tiainen 

Erkki Roininen Uolevi Leppänen Raili Sengström 

Maija Koivisto Jorma Kolhanen Katri Norndlund 

2002 EKL:n Tunnustusmitali Esko Kaunisvirta 
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40- vuotisjuhla Ooperi 21.11.2006 

 

Johtokunta 40-vuotis juhlakuvassa 

Kutsukirjeitä lähetettiin yhteensä 31 yhdistykselle sekä kaupungille 

seurakunnalle ja kahdelle pankille. Rahalahjoituksia tuli yhteensä 1130 

euroa. Juhlapuheen esitti EKL:n puheenjohtaja Hilkka Häkkilä. Kunnia-

jäsenet kukitettiin. Ruokatarjoiluna oli Raumalaista perinneruokaa, 

lapskoussia. Tarjoilusta piti huolen Rauman Työttömien yhdistys. Nau-

tittiin kakkukahvit ja tanssittiin. Tilaisuuteen oli linja-auto kuljetus. 

Ansiomerkit: 

 

EKL:n kultainen ansiomerkki 

Taina Dahlberg Pirkko Sandelin Olli Kuusinen 

Ensio Jokinen Uolevi Leppänen Leila Grönman 

Oili Leppänen Eeva Ajomo 

Sat. piirin hopeinen ansiomerkki 

Terttu Rakkolainen Juhani Halme Terttu 

Suominen 

Harri Vanne Hilkka Leppänen 
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45- vuotisjuhla Poselli 24.11.2011 

Syyskokouksen päätyttyä juhlimme yhdistyksemme 45-vuotis juh-

laa kakun ja kahvin kera. Ylimääräiset täytekakut vietiin Kaunisjärven 

vanhainkotiin. Tilaisuudessa jaettiin ansiomerkit:  

 

EKL:n kultainen ansiomerkki 

Juhani Halme Hilkka Leppänen Pentti Leppänen 

Raili Patjas Harri Vanne 

Sat. piirin hopeinen ansiomerkki 

Arpo Hartomo Aune Jalonen Aila Kauhava 

Veli Kuusinen Leila Peltomaa Mirja Saarinen 

Oili Salminen Liisi Tuominen 

 

Uljas Mäkelä 

Uljas Mäkelä, kaupunginjohtaja kansaedustaja, on ollut ikään kuin 

yhdistyksemme suojelusenkeli. Hän oli kannustamassa ja mukana yh-

distystä perustaessa. Hän on ollut monet kerrat puhujana järjestetyissä 

raittiustilaisuuksissa. Taustavaikuttanut, että kaupunki on suhtautunut 

myönteisesti mm Lehtolan korjauksiin. Uljas Mäkelällä oli hänen nime-

ään kantama säätiö, joka Uljaksen toivomuksesta, hänen kuoltuaan lo-

petettaisiin. Säätiön lopetuskokous pidettiin 13.12.2011, mukana olivat 

sihteeri Oili Leppänen ja taloudenhoitaja Liisi Tuominen. Varat oli 

määrätty annettavaksi kolmelle eri yhdistykselle. Yhdistyksemme saa-

ma lahjoitus oli merkittävä. 

 

Tietokone 

2000- luvulle tultaessa tietokonetta alettiin hyödyntää yhä enemmän 

yhdistyksen tiedonsiirrossa. Taloudenhoitaja Uolevi Leppänen laittoi 

1997 yhdistyksen kirjapidon tietokantaan ja muutoinkin kehitti jäsenre-

kisteriä.  

Yhdistyksen kotisivut otettiin käyttöön 2012 puheenjohtaja Keijo 

Huunosen johdolla. Näin saatiin pysyväisluonteista tietoa toiminnas-

tamme paremmin jäsenistömme tietoon. Ajankohtaistiedottamisessa on 
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käytetty hyväksi niin nettiä kuin sähköpostiakin. 

 

Jäsenistö. 

 

Koko toimintansa ajan on yhdistyksen jäsenmäärä ollut kohtuulli-

sen suuri. Jo perustamisvuonna runsaan kahden kuukauden aikana liittyi 

40 jäsentä ja viidennen toimintavuoden päättyessä ylitettiin 200 jäsenen 

raja. 

1990-luvulla jäsenmäärän ollessa suurimmillaan on havaittavissa 

jäsenmaksujen suorituksissa "rästiläisyyttä". Kirjanpidon mukaan liit-

toon ja piiriin tilitettiin suuremmasta jäsenmäärästä mitä saatiin jäsen-

maksutulona yhdistyksen kassaan. 

 

 Vuoden 1998 syyskokouksessa päätettiin, että siirrytään uuteen jä-

senmaksujärjestelmään, jossa jokaiselle jäsenelle lähetetään liiton jäsen-

lehti joka sisältyy jäsenmaksun hintaan. Samanaikaisesti jäsenmaksua 

jouduttiin korottamaan sadalla prosentilla 20:sta 40 markkaan. 

2000 luvulle tultaessa jäsenmäärä laski alle 500. Syynä oli kun 

vuonna 1999 jäsenrekisteri siirrettiin käsikirjasta tietokoneelle, täten 

maksaneiden seuranta helpottui ja rekisteristä poistettiin rästiläiset. Jä-

senmäärä alkoi kuitenkin pikkuhiljaa nousta johtuen, että jäsenhuoltoon 

alettiin kiinnittää enemmän huomiota, esim. jäsenmaksun laiminlyön-

neille lähetettiin pankkisiirtokehotus.  

Suurten ikäluokkien tullessa eläkeikää vaikutti osaltaan jäsenmää-

rän nousuun. Vuonna 2010 jäsenmäärä ylitti 600 jäsenen rajan. 

Jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 709 jäsentä. Jäsenistöstä oli 

naisia 58,2 % ja miehiä 41,8 %. 
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Talous.  
 

Yhdistyksen taloutta on hoidettu hyvin ja asiallisesti, hallinnon kou-

lutukseen on kiinnitetty suurta huomiota, kurssi- ja matkakulut on mak-

settu yhdistyksen varoista, retkeilytoimintaa on myös tuettu varsinkin 

kesä- ja ruskamatkoihin on käytetty varoja ja joulujuhla on aina makset-

tu yhteisestä kassasta.  

Tulojen hankkimisessa on naistoimikunnan osuus ollut erittäin 

merkittävää, myös Rauman kaupungin antamat avustukset ja opintoker-

hoista saadut valtionavut sekä omaisuustulot ovat olleet merkittäviä 
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