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Ohjelma

Korson Eläkkeensaajat ry 50-v juhla 17.9.2016

Tervehdyssanat

Jouko Koskinen yhdistyksen puheenjohtaja

Arvoisa
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen
puheenjohtaja,
Eläkkeensaajien Keskusliiton liittovaltuuston puheenjohtaja ja
hallituksen puheenjohtaja, kutsuvieraat ja juhlaväki
50 vuotta sitten vuonna 1966 Korso oli vielä pieni kylä verrattuna
tähän päivään. Junanradan ylikulku oli vaarallista, ei ollut kahta hienoa
alikulkua kuten nyt on.
Asukkaita oli noin 10000. Oli muutama kauppa, elokuvateatteri,
ravintola, kioski ja yleinen sauna sekä Työväentalo.
Kerrostaloja ei Korsossa silloin vielä ollut.
Teollisuuslaitoksia oli rautavalimo, kattohuopatehdas ja Korson Puu
mikä olikin tärkeä koska Korsossa rakennettiin silloinkin paljon.
Eläkeläisillä oli toki yhdistys jo ennen tämän yhdistyksen perustamista,
mutta jotenkin se oli epäsopiva poliittisesti. Oli siis tarvetta saada
OMA yhdistys.
Kipinä oli syttynyt Lauri Jokisalon päässä ja hän oli kutsunut kotiinsa
Sirkka Allénin ja Yrjö Korpelaisen neuvotteluun.
Yhdistys vaatii toimiakseen toimitilat ja niinpä Lauri Jokisalo otti asian
esille Korson Työväenyhdistyksen kuukausikokouksessa ja tilat
järjestyivät.
Työväentalo oli päivisin käytettävissä ja ilman korvausta, mikä oli
tärkeää koska silloinkaan ei ollut ylimääräistä rahaa. Siis tuumasta
toimeen.

Korson Eläkkeensaajat ry

tervehdyssanat

2(6)

Perustava kokous kutsuttiin koolle 15.9.1966. Kokoukseen oli kutsuttu
12 asiasta kiinnostunutta henkilöä. Kokoukseen oli kutsuttu myös
silloinen Eläkkeensaajien keskusliiton puheenjohtaja Onni Hiltunen.
Puheenjohtajana kokouksessa toimi Lauri Jokisalo ja sihteerinä Sirkka
Allén. Kokouksessa päätettiin myös nimi yhdistykselle, KORSON
ELÄKKEENSAAJIEN YHDISTYS.
Johtokuntaan valittiin Lauri Jokisalo, Johannes Lumiaho, Oma Urho
Mäkien, Yrjö Korpelainen, Veikko Hakkarainen, Sirkka Allén ja
varajäseniksi Artturi Palenius, Usko Vuoristo, Aabel Vuokko ja Anna
Jokisalo ja seuraavassa kokouksessa varajäseniä valittiin lisää Antti
Jantunen, Kerttu Kettunen ja Toivo Eloranta.
Oma Urho Mäkien kieltäytyi johtokunnan jäsenyydestä ja hänen
tilalleen valittiin 29.9. kokouksessa Usko Vuoristo.
Yhdistyksen tarkoitus oli saada vanhemmalle väelle toimitaan ja
harrastuksia sekä saada samansuuntaisesti ajattelevat omaan
yhdistykseen.
Parin kuukausikokouksen jälkeen päätettiin perustaa kerho joka
kokoontui kerran viikossa.
Tapanilan Eläkkeensaajat olivat alkutaipaleella mukana auttamassa
yhdistystä alkuun ja järjestivät eräänä kerhopäivänä monipuolisen ja
arvokkaan ohjelman ja myös kahvitarjoilun tarvikkeineen, lahjoittaen
koko kassan vähentämättömänä kerhomme alkupääomaksi.
Sirkka Allén oli kertonut, että innostus oli kova ja kaikki halusivat olla
mukana talkoohommissa jotta toiminta pääsisi alkuun.
Alkuvuodet olivat ahkeraa rahanhankintaa ja myös virkistävää
toimintaa ja yhdessä oloa.
Kerho oli kokoontunut alkuvuodet Työväentalon keittiössä ja siirtyi
sitten jäsenmäärän kasvaessa salin puolelle.
Yhdistys rekisteröitiin 12.5.1967 no 94969 ja siitä tuli Eläkkeensaajien
Keskusliiton alainen.
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Alkuvuosina pidettiin keväisin ja syksyisin Kekrijuhlia ja yleisöä oli salin
täydeltä. Erään Kekrijuhlan ohjelmana oli
- alkusoittoa Kalevi Pekkolan soittama Muistoja Pohjolasta
- tervehdyssanat, yhdistyksen pj Sven Linblom
- juhlapuhe , toimitsija Anni Vallanti Työväen Sivistysliitosta
- virkeä 79 vuotias Maija Lampinen lauloi laulun Sannamuorista
- taiteilija Väinö Kiikkinen pakinoi tunnetulla rutiinillaan
- nuoremman polven ohjelmansuorittajina toimivat sisarukset Merja
ja Maritta Ronkainen hanureineen
- ryhmälaulua esitti Eläkkeensaajien oma kuoro ja lopuksi oli
- V.Kuorikosken näytelmä ”Se oli aika rumilus”
Harrastaminen ja matkustaminen täytti viikko-ohjelmat.
Teatteriretket olivat silloinkin suosittuja.
Toiminta vaatii rahaa ja vuonna 1970 oli ensikertaa anottu avustusta
Helsingin mlk hallitukselta 1000mk joka myös saatiin.
Jäsenmäärä on kasvanut vuosien varrella, perustettaessa se oli 12 ja
viiden vuoden päästä 120 ja viisi vuota sitten 180 ja tänä päivänä 250
henkilöä.
Myös lehtiin yhdistys on päässyt virkeän toimintansa vuoksi, ohessa
yksi ote menneiltä vuosilta
”Eläkkeensaajien yhdistyksellä jytää hyvin Korsossa. Yhtenä
perjantai-iltana se järjesti jäsenilleen remakat naamiaiset ja ensi
sunnuntaina on iltamien vuoro” . On kuitenkin hyvä muistaa,
että ne pidetään keskellä kirkasta tai pilvistä päivää klo 13.
Ohjelma on vanhaan hyvään tapaan monipuolinen ja tanssiakin
lopuksi.
29.11.1976 järjestäytymiskokouksessa valittiin vuodelle 1977
ensimmäisenä naisena puheenjohtajaksi Irja Ruusu.
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Vuosien mittaan toiminta on vakiintunut, matkat, retket ja juhlat
kuuluvat kerhojen ohella ohjelmaan.
Vuonna 1979 oli Työväentalolla tulipalo ja jonkin aikaa toimittiin
Mikkolan kerhotiloissa. Vuonna 1990 oli Työväentalon remontti saatu
päätöksen ja keittiökin hohti uutuuttaan. Yhdistykselle ostettiin
astioita 900markalla.
Mikähän oli, sekö kuudes aisti vai joku aavistus kun tehtiin päätös että
yhdistyksen paperit laitetaan järjestykseen ja viedään
Työväenarkistoon.
Tuhopolttaja iski marraskuussa 1990 Työväentaloon ja koko talo paloi.
Sytyttäjä on edelleen vapaalla jalalla.
Yhdistyksen rahallinen menetys oli 35000mk josta vakuutus korvasi
osan.
Tämän jälkeen saatiin Korson nuorisotiloista kokoontumispaikka.
Talkootöillä joihin yhdistyskin osallistui vahvalla panoksella saatiin uusi
kokoontumistila vanhasta Sokevan talosta joka sittemmin Korsotalona
tunnettiin.
Nykyisin sillä paikalla on iso S-Market ja uusi Korsotalo saatiin uuteen
paikkaan vanhan Korson ensimmäisen Alkon tiloihin jonka Vantaan
kaupunki omisti ja myös tämä tila oli talkoovoimin kunnostettu.
No nyt sekin on historiaa kun talon purkutyöt valmistuivat tällä viikolla
ja nyt osa toimitiloista on Ruusupaviljongissa jossa yhdistyksellä on
vahva panos ja jälleen talkoovoimin.
Yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet
o Lauri Jokisalo
o Johannes Lumiaho
o Sven Lindblom
o Tuomas Lahtinen
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o Väinö Lappalainen
o Irja Ruusu
o Hannes Tammiruusu
o Terttu Korpelainen
o Lilja Seger
o Saara Nevalainen
o Aarno Peltola
o Erkki Pekola
Arvoisa juhlaväki
Korson Eläkkeensaajat kokoontuvat joka keskiviikko
kerhotapaamiseen. Se on monelle ikäihmiselle viikon kohokohta ja
siitä odotetaan.
Korson Eläkkeensaajien keskiviikkokokous on kello 11.00, mutta heti
kymmenen jälkeen alkaa reippaita ikäihmisiä kokoontua Korson
Nuorisotiloihin joissa on ollut viimeaikoina jopa ”ryysis” YLI 100
paikalla (ennätys tähän mennessä 132) .
Kerhoissa välitetään, ketään ei jätetä yksin. Ikäihmisten karmein
ongelma, yksinäisyys halutaan voittaa.
Korson Eläkkeensaajissa jäsenet osallistuvat laajamittaisesti
viikkokerhoihin ja useimmat osallistuvat myös muiden kerhojen
harrastuspiireihin.
Missä muussa yhdistystoiminnassa on osanotto näin runsasta?
Kuka väittää, että ikäihmiset ovat passiiviväestöä!
Kerhotapaaminen alkaa yleensä yhteislaululla.
Usein vierailijaksi on kutsuttu joku asiantuntija.
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Puhutaan terveydestä, sosiaalisista kysymyksistä eikä yhteiskunnallisia
vaikuttajiakaan vierasteta.
Eläkeläiset haluavat tietää ja elää ajassa. Sille kerhot antavat tilan.
Siksi kerhoon niin innolla ja runsaslukuisasti tullaan.

Arvoisa juhlaväki
Korson Eläkkeensaajia ovat juhlavuoden johdosta onnitelleet monet
yhteisöt ja yritykset sekä yksityiset henkilöt. Heille kaikille esitän
parhaimmat kiitokset.
Erityisen kiitoksen esitän meidän kaikille talkootyötä tekeville jäsenille
ja EKL:n Uudenmaan piirille jossa olemme yrittäneet olla osaltamme
merkittävä voima.
Näillä sanoilla toivotan Teidät vielä kaikki sydämellisesti tervetulleeksi
50 vuotisjuhlaamme.
Nauttikaamme kaikki hyvästä seurasta ja kulttuuriohjelmasta.
Samalla pyydän myös EKL:n Uudenmaan piirin varapuheenjohtajan
Viljo Smedin estraadille tuomaan lyhyet piirin terveiset.
TERVETULOA

