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TUL:n Suur- 
Helsingin Pii-
rin Veteraa-

nit viettivät Pakkasjuhlaa 
20.1.2016 Puistokulmassa 
Hiekkaharjussa. Läsnä oli 
48 jäsentä. Järjestelyistä 
vastasi Rekolan Raikkaan 
veteraanijaosto. Avaussa-
noissaan Jaakko Vastamä-
ki, Rekolan Raikkaan Ve-
teraanijaoston sekä TUL:n 
Suur-Helsingin Piirin Ve-
teraanijaoston puheenjoh-
taja, painotti aktiiviseen 
liikuntaan osallistumisen 
merkitystä. Rekolan Raik-
kaan Veteraanijaostossa lii-
kuntaryhmiä on 17.

Kontulan Eläkeläiset ry:n 
lauluryhmä Kipakat lau-
loivat ja laulattivat yleisöä. 
Heidän yhdistyksensä tär-
kein tehtävä on eläkeläisten 
etujen puolustaminen sekä 
järjestää monipuolista, vir-
kistävää toimintaa. Harras-
tekerhoja on yhteensä 9. 

Leppävaaran Sisusta oli ru-
nonlausuja Hanna Jokela, 
joka vei kuulijan mukanaan 
sanojen maailmaan. Tästä 
esimerkkinä Claes Anders-
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sonin runon alku ”Etydi 
suvituulelle”: Hän kulkee 
tuuli hiuksissaan, Minä ra-
kastan hänen askeltaan, 
Minä rakastan hänen kul-
kuaan, tuuli hiuksissaan . . 
.  Leppävaaran Sisu tarjoaa 

jäsenilleen monipuolista 
harrasteliikuntaa.

TUL:n harrasteliikunnan 
kehittäjä Tiia Kaukovuo ker-
toi tämän päivän veteraa-
ni -liikunnasta sekä tämän 

vuoden veteraanitapahtu-
mista, kuten Aprilliristeily 
1. - 2.4.2016 ja TUL:n Ve-
teraanipäivät 2016, jotka 
pidetään Lappeenrannassa 
30. - 31.5.2016. Askelkisa 
jatkuu tänäkin vuonna. Ta-

voitteena on ”Miten keräät 
ja lisäät askeleita arjessa 
kahden viikon aikana?”. 
Askelkisassa liikutaan yh-
dessä kaverin kanssa ja 
kutsutaan muita mukaan.

Tilaisuus päättyi yhteis-
lauluun, TUL:n marssiin: 
Kulje näin, kulje näin, 
kulje pystypäin. Silmä kir-
kas hehkuen, askel varma, 
voitokas, ryhti uljas, us-
kaljas... 

Ha v u k o s k e n 
Palve lukes-
kuksen Ha-

vunneulassa vapaaehtoisten 
vetämässä Porinapirtissä oli 
kuluneen syksyn aikana mo-
nenlaista toimintaa. 

Kahvikupposen ääressä ru-
pattelun ohella suuren suo-
sion on saavuttanut yhteis-
laulu. Sitähän sanotaan, että 
missä vanhukset kokoon-
tuvat, siellä laulu raikaa ja 
mikä onkaan laulaessa, kun 
sitä säestetään pianolla ja 
laulun sanat ovat taululla 
edessä. Välillä tehdään tuo-
lijumppaa, etteivät paikat 
puudu tai välipalana nau-
titaan runoista ja pienistä 
sketseistä. Uusi toimintakin 
näki päivänvalon, kun pir-
tillä maalattiin sielunmaise-
ma-akvarelleja.

Kyläläiset ovat jo aiemmin-
kin tutustuneet kirpputo-
riin, joka toimii periaatteella 
“tuo tullessasi - vie mennes-
säsi”. Se saavutti syksyllä 

suuren suosion ja tietenkin 
se järjestetään myös tuleva-
na keväänä.

Joulun odotus näkyi myös 
Porinapirtillä. Inkun Idea-
paja kävi opettamassa herk-
kien joulukoristeitten tekoa. 
Heti adventin jälkeen pidet-
tiin torttukahvilaa. Samalla 
pidettiin myyjäiset yhdessä 
talossa toimivien kerhojen 
kanssa. Torttujen leipomi-
nen oli aloitettu jo aamu-
varhaisella ja ilmankos ne 
olivat niin rapeita. 

Jo viikon kuluttua edellises-
tä tapahtumasta vietettiin 
Lucia-juhlaa kuten kahtena 
edellisenäkin vuonna. Pori-
napirtin Luciaksi vallittiin 
tänä vuonna Aune Koljo-
nen.  Lucia-kulkue on aina 
yhtä tunnelmallinen kynt-
tilöineen ja lauluineen. Ti-
laisuudessa lauloivat myös 
tiernapojat ja joulupukkikin 
piipahti mukaan.

Nyt päivä on jo pidentynyt. 
Kokoonnumme edelleen 
juomaan kahveja Porinapir-
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tille aina perjantaisin klo 10 
- 12. Kevätkaudella toiminta 
jatkuu samalla periaatteella; 
laulua, erilaisia pieniä oh-
jelmaesityksiä, näyttelyitä 
ja jatkoa mahdolliselle maa-
lausharrastukselle. Ja sitten 

kevätkesästä kokoonnutaan 
joukolla Myllyrannan ta-
pahtumaan.

Toivotamme kaikki kyläläi-
set mukaan Porinapirttiin 
kahville ja tapahtumiimme.


