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 Elokuun viimeisenä päivänä, 1974, kokoontui paikalliseen ravintola Kestihoviin 10 hengen joukko 
perustamaan Yläneelle eläkeläisyhdistystä. Perustamisen puuhamiehenä voidaan pitää Heikki 
Rantaa, työväenyhdistyksen silloista puheenjohtajaa ja tielaitoksen työnjohtajaa. Ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi valittiin Eero Pihajoki ja sihteeriksi Lyyli Palmu, hänet valittiin myös 
rahastonhoitajaksi. Seuraavana vuonna sihteeriksi tuli Saimi Lahti ja rahastonhoitajaksi Esteri 
Palmu ja puheenjohtajana jatkoi Eero Pihajoki. Yläneen Eläkkeensaajat on niitä 
eläkeläisyhdistyksiä jotka on perustettu ensimmäisten joukossa koko maassa.  
 Jäsenmäärä oli jo seuraavana vuonna noussut 66:een. Ensimmäisenä retkenä tehtiin  matka  
puheenjohtajan mökille Pyhäjärvelle, kävellen. Tästä alkoi retkien teko aina ulkomaita myöten, 
mitkä eivät olleet siihen aikaan niin yksinkertaisesti tehtäviä kuin nykyisin, mukaan tulivat myös 
teatterimatkat. 
 Sen aikainen jäsenistö oli elänyt aikana jona ei niin paljon reissailtu, siksi kysyntä on ollut hyvä 
näihin päiviin saakka. Toimintakertomuksista saa lukea kuinka kierrettiin Hollannissa, Norjassa, 
Leningradissa tutustuttiin mm:ssa ”maanalaiseen”. Myöhemmin tulivat mukaan Viron 
kylpylämatkat. 
 Laivaristeilyt ovat olleet suosittuja alkuajoista alkaen, parhaimpaan aikaan on voitu tehdä viisikin 
matkaa vuodessa. Enimmäkseen matkat ovat suuntautuneet Turku –Tukholma välille, viime 
aikoina suosituiksi ovat tulleet myös ”ostosmatkat” Tallinnaan. Yhdistyksen matkat on kautta 
aikojen yritetty pitää jäsenistön kukkarolle sopivina, näin suosio on taattu ja hinnankin suhteen, ei 
sovi myöskään väheksyä matkojen sosiaalista antia.  
 Jäsenmäärä on pysytellyt vuosien ajan vähän yli 250:n, parhaana vuotena 80-luvulla käytiin yli 
kolmessa sadassa, mikä oli jo kymmen kunta prosenttia koko Yläneen silloisesta asukasluvusta, 
nykyinen jäsenmäärä on 289. 
 Puheenjohtajat, alusta lähtien: Eero Pihajoki, Jukka Salo, Kerttu Varjonen, Kirsti Kankaanpää, 
Eino Salo, Jouko Säteri ja nykyinen, Taina Salo, sihteereinä: Lyyli Palmu, Saimi Lahti, Anni 
Tuominen, Atte Varjonen, Liisa Eko, Liisa Linnamäki, Lilja Granlund, Anneli Niittynen, Taina Salo, 
Ritva Suvanto ja Simo Rantanen taloudenhoitajina: Lyyli Palmu, Esteri Palmu, Pentti Linnansuu, 
Kirsti Kankaanpää, Lea Pekkala, Lilja Granlund, Anneli Niittynen ja Matti Nieminen. 
Pitkäaikaisemmat toimihenkilöt:puheenjohtajana Eino Salo 13, sihteerinä Liisa Eko 14, 
rahastonhoitajina Esteri Palmu 10 ja Niittynen Anneli 14 vuotta. 
 Tapaamisten ja kokousten pitopaikka vaihtui alkuvuosina muutaman vuoden välein, alkuvuosien 
kokoontumispakkoina suosittiin Työväentaloa ja ravintola Kestihovia, sen jälkeen on kokoonnuttu 
entisen kunnantalon alakerrassa, Soppalassa, Hovilassa (nykyinen Luontokapinetti), koulun 
asuntolan as 2, nykyinen Op:n kerhohuone on ollut käytettävissä ja vuosia, alkuun pienellä 
vuokralla, nyttemmin ilman vuokraa. Entisestä ns:sta Vesan koulusta, nykyisestä Luontokapinetista  
piti tulla oikein pysyvä kokoontumispaikka, Eläkeliittolaisten kanssa paikkaa kunnostettiin talkoilla, 
mutta, lopulta kunta saneerasi paikan kuitenkin luontokäyttöön, Luontokapinetiksi. 
 Yhdistyksen taloutta on aina hoidettu huolella ja säästeliäästi. Myyjäiset ovat olleet 
varainhankinnassa käytössä jo yli 30 vuotta. Alkuun kunta antoi avustusta kulttuuri määrärahoista, 
sittemmin varat on annettu muille kuin eläkeläisille. Valtio on avustanut myös kerhojemme 
toimintaa TSL:n kautta viime vuosiin saakka, nyttemmin on ollut tultava toimeen omin varoin. 
Arpajaisten järjestäminen, torilla ja muissa eri tilaisuuksissa, on ollut myös tuottoisaa.                                               
Jäsenmaksu on pidetty niin alhaisena että siinä yhdistyksen tuotto on jäänyt kovin pieneksi.  
Rinnen Matti aikoinaan auttoi jäseniä  matkakuluissa, ajamalla talkoilla vieraita linja-autoja 
reissuillamme ja myöhemmin myös Lehtilän Taunokin. 
Yläne oli ensimmäisten joukossa mihin perustettiin kunnallinen vanhusneuvosto. Eläkeliiton 
silloinen puheenjohtaja Pekka Heikkilä ja Eläkkeensaajien silloinen puheenjohtaja Eino Salo 
hiillostivat kuntaa parisen vuotta ennen kuin se saatiin perustettua 2003, nyttemmin on säädetty 
Vanhus palvelulaki joka määrää sen perustamisesta joka kuntaan.                            



Yhdistyksemme on nyt edustettuna Pöytyän Vanhusneuvostossa. Vaikka sen toiminta ei aina ole 
niin näkyvää, on se saanut monta pientä parannusta ikäihmisten arkeen ja asumiseen. 
 Lentopalloilu ponnahti yhdistyksen toimintaan 2009 jolloin yhdistyksemme joukkue voitti 
Eläkkeensaajien valtakunnallisen mestaruuden, tämän jälkeen taso on koventunut, ei ole tullut 
mestaruutta myöhemmin. Voitosta johtuen päästiin järjestämään EKL:n lentopallo turnaus 
Kisariihessä 2010. Oili Satokangas nappasi myös liiton mestaruuden, golfissa, naisten sarjassa, 
muutama vuosi sitten ja uusi tittelin tänä vuonna, 2019.  
 Ohjelmatoiminta on ollut yhdistyksen tärkeä voima alusta lähtien. Vuosikertomuksista voi lukea 
miten Harisen Hilja haitareineen säesteli laulajia ja jopa tanssitteli porukkaa tarpeen tullen, 
yhdistyksen alkuvuosina. Laulu on kuulunut ohjelmiin melkein joka tilanteessa. Myöhemmin 
ohjelmatoiminta on muotoutunut kerhotoiminnaksi. Nykyisin kerhoja on jo 10, vanhimmat on 
perustettu 2000 luvun alussa, mm. soittokerho Kurttuset 2000, tietokone kerho Leppäkertut 2008, 
jne. Tarinakerhossa on kuultu monen asiantuntijan alustukset, on ollut Kirkkoherraa, Rovastia, 
kunnanjohtajaa ja muita kunta-asioista tietäviä, Pulinakerho on taas keskittynyt enemmän viihteen 
ja seurustelun puolelle, Tarina- ja Pulinakerhossa on myös pelattu joka kokoontumisessa Bingoa, 
varsinkin nyt kun pelaaminen on varsin harmitonta hankitun tietokoneohjelman myötä.   
Sketsi kerho Ruska on tuottanut monet ohjelmat eri tilaisuuksiin, materiaalina on ollut myös oman 
ryhmän käsikirjoituksia, varsinkin Aallon Reijon tekemiä. Harisen Hiljan jälkeen säestyksiä on 
hoitanut pelimanni Veikko Lahtinen, hän on vetänyt Köhäkurkkujen lisäksi myös Kurttusia. 
Nykyisin koululla kokoontuva kunnan liikuntatoimen ikäihmisten tuolijumppa lähti alkuun meiltä ja 
meidän ihmisten vetämänä, ilman ohjaajien tuntikorvauksia. Ajan myötä pykälät ja lait rajoittavat 
ja muuttuvat, näissäkin on koitettu  pysyä ajan hermolla, ennen vaadittiin tilaisuuksista tarkat 
luvat järjestysmiehineen, nämäkin ovat helpottuneet. Seitsemän vuotta aikaa järjestettiin 
hygieniapassi kurssikin määräysten mukaan, toistakymmentä passia saatiin suoritettua. 
Liikenneiltaa pidettiin samoihin aikoihin yhdessä Eläkeliiton kanssa, Liikenneturvasta oli mies 
neuvomassa miten Yläneelläkin pitäisi ajella ja kävellä. Teostoon päin on pidetty lupa-asiat 
kunnossa, meillä on ollut jo vuosia voimassa esittämislupa julkisissa tilaisuuksissa. Suurimmat 
tilaisuudet missä olemme olleet mukana ovat piirin kanssa yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet 
Valasrannalla, -80, yli tuhat pääsylippua ja -99, 630 pääsylippua.  
 Retket ja matkat ovat olleet suuressa suosiossa koko toiminnan ajan. Teatteri on kuulunut 
useasti retken kohteeksi, on käyty teattereissa Helsinkiä myöten ja lähikaupungeissa, kesällä eri 
kesäteattereissa, Laajoen Kesäteatteri on ollut suosituin kohteemme, eipä ole montaakaan 
välivuotta tullut vuosien varrella. Kylpylämatkoja on tehty muutama Viron puolelle ja myös 
Suomen puolellekin, on käyty katsomassa Vilnaa, Inkerinmaata, Saimaan kanavaa aina Viipuriin 
saakka ja myös Viipuria.    
 Lopuksi on hyvä siteerata entistä puheenjohtajaa, Kerttu Varjosta, kun hän esitti yhdistyksen 15-
vuotis juhlassa, historiikissaan, 30 vuotta sitten; ” Toivotaan kaikki että tämä Yläneen 
Eläkkeensaajat olisi yhdistys, jonka nimi ja maine säilyisi hyvänä ja jossa jokainen tuntisi 
viihtyvänsä ”. 
     Yläneellä 20.8.2019.  E.S. 


