JÄMSÄNKOSKEN ELÄKKEENSAAJAT RY 45 V JUHLA 20.08.2018 WANHA MAKASIINI

Olemme kokoontuneet tänne juhlistamaan yhdistyksemme 45 vuotis
taivalta. Toivotan teidät kaikki tervetulleiksi tähän leppoisan
tunnelmalliseen tilaisuuteen.
Palaan hetkeksi elämässäni noin 48 vuotta taaksepäin. Elettiin 70 luvun
alkuaikaa. Isäni oli reilusti alle 5 kymmpinen eläkeläinen. Jotenkin hän
päätyi ryhmään, joka perusti Jämsänkosken Eläkeläiset ry. Kyllä
Eläkeläiset Ry. Muistan sen innon ja tekemisen riemun, paljon istuivat
meilläkin asioita pohtien. Mieleeni jäi monesti keskustelu, kuinka tässä
yhdistyksessä ei tehdä politiikkaa. Joidenkin taholta tuli painostusta liittyä
Eläkeläiset ry keskusliittoon, koska sieltä saisi 700 markan avustuksenkin.
Tässä vaiheessa kahdeksan henkilöä 26.04.1973 kokoontui perustamaan
yhdistystä Jämsänkosken Eläkkeensaajat ry. Läsnä olivat: ensimmäisenä
allekirjoittajana Ilmari Forssel sekä Risto Helin, Onni Hyppölä, Taavi
Heinonen, Juho Boman, Veikko Lehtinen, Impi Boman ja Ella Humppi.
Yhdistys kuuluu Eläkkeensaajien keskusliittoon. Edelleen muistan sen,
kuinka haluttiin yhdistys pitää politiikka vapaana. EKL ei ole poliittisesti
sitoutunut yhdistys.
Sinä vuonna tieni läheltä seuraajana loppui, muttei sitä voinut olla
huomaamatta. Into ja tekemisen meininki näkyi kotona käydessäni. Tuntui,
että aina oltiin johonkin päin matkalla, tai järjestettiin jotain tapahtumaa
Valkealuomen koululla. Muiden yhdistysten vierailuja, tanssia, leikkejä,
lettuja, myyjäisiä yms oli yhdistystoiminta täynnä. Valokuvia kertyi paljon
cocacola kameralla otettuna, joista päät yleensä puuttui. Isä sanoikin
joskus, ettei mahtunut samaan kuvaan ja seuraavassa kuvassa olikin sitten
leuasta ylöspäin. Sen ajan tekniikalla kuvien yhdistäminen olisi ollut
melkein mahdotonta.
Iloiseen ja Keski-Suomen virkeimpien yhdistysten joukkoon kuuluvaan
yhdistykseemme alkoi jäseniä kertyä. Huippu saavutettiin vuonna 1979
jäseniä oli yhteensä 157. Toiminta oli hyvin monipuolista, v 1977 oli peräti
10 eri opintokerhoa. Jostain syystä toiminta alkoi hiipua 80 luvulla,
jäsenmäärä putosi alle 40. Yhdistystä kuitenkin pidettiin hengissä pienellä
porukalla ja Vuokko Mäkisen johdolla. Elpyminen alkoi 2004 Aattto
Peltosen johdolla ja Pertti Haapasen ollessa puikoissa 2011-2015.
Ylitettiin 100 jäsenen rajapyykki uudestaan ja puheenjohtaja joutui
tiputanssin tanssimaan, joskus niin luvatessaan. Pitkäaikaisena
rahastonhoitajana toimi vuosina 2004-2014 Seija Rantanen. Pankki teki jo

voimakasta muutosta atk suuntaan ja mekin siirryimme nykyaikaan Rea
Salmisen ryhdyttyä myös rahastonhoitajaksi, jäsenrekisterihoidon rinnalle.
Anna Hyppölä oli sihteerinä kymmenkunta vuotta ja Raija Hakaniemen
työvuosia en osaa edes laskea monitoimi naisena ja tukipylväänä. Edelleen
hän jatkaa emäntänä. Kiitos teille jotka olette mahdollistaneen
yhtäjaksoisen toiminnan tähän päivään saakka.
Yhdistyksen 40 vuotis juhlia juhlittiin juuri remontoidussa Ilveslinnassa
syksyllä 2013. Tuolloin tapahtui taas käänne elämässäni. Isäni muistoa
kunnioittaen tulin juhlaan ja sitä kautta toimintaan mukaan.
Olinkohan aluksi liian innokas hakemaan sitä samaa tuntua, mikä oli
nuoruudessani jo iskostunut alitajuntaani. Halusin sen saman tekemisen
meiningin, ilon kautta eteenpäin. Olen ollut kolmatta vuotta ohjaimissa. Ja
nyt kun katson ympärilleni, niin voin sanoa: Jotain on tehty oikeaan
suuntaan. Meitä on täällä 158 henkilöä, yhtä vaille v, 79 koko jäsenmäärää.
Olen saanut tekeviä ihmisiä ympärilleni, vastuun jakajia kanssani. Meillä
on nyt hyvä pohja jatkaa, mutta aina tarvitaan uusiutuvia aivoja ja tekeviä
käsiä. Älä ujostele tulla tälle puolellekkin.
Lopuksi kertoisin lyhyesti meidän nykyisestä tilasta ja toiminnasta, mutta
se on mahdoton tehtävä. Yrittäkää kestää tääkin vaihe vielä.
Meidän toiminta on hyvin monipuolista ja ei jäsenillekin suunnattua.
Olemme avanneet tekemisemme kaikkien nähtäville, ilmoittelemalla
Vekkarissa, Köpiksen ja kauppojen ilmoitustauluilla. Meillä on kiitosta
saaneet Kotisivut, jotka pidämme hyvin ajantasalla. Se on se paras paikka
mistä tietoa saa. Meillä on jo nyt mahdollisuus laittaa jäsenille lyhyt
tekstiviesti, kun saamme sähköpostiluettelon valmiiksi, niin sitä kautta
saadaan nopea ja kattava tiedonkulku ilmaiseksi. Emme unohda jäseniä
joilla ei tätä mahdollisuutta ole. Minullekin voi aina soittaa. Teemme
yhteistyötä eri yhdistysten kanssa ja Leena Valkeajärvi vie asioita
vahnusneuvoston kautta kaupunkiin päin topakasti. Siitä esimerkkinä
saamanne tärkeä kyselylomake.
Taloutemme on hyvin vakaalla pohjalla, siitä osoituksena on tämä juhlan
tarjoaminenkin. Jatkossa tulemme tukemaan jäsenistöämme muutenkin
kuin ilmaisella seniorikuntosalilla. Harkinnassa on mm uimahallilippuun
etuja.
Meillä oli 2016 oiken jäsen ryntäys, uusia jäseniä tuli 59, melkein 50% ja
voitimme reilusti EKL jäsenhankinta kampanjan. Meillä on myös liki
saman verran nais/mies jäseniä ja keski-ikämme nuorentuu. Nää on niitä

asioita joilla olemme Suomen kärkipaikoilla. Kyllä siitä olen
useammankin lausunnon saanut antaa. Jäsenmäärämme on edellleen
kasvuvoittoinen. V 2017 34 ja tänä vuonnakin jo 19 Nyt meillä on jo 220
jäsentä. Ilolla totean, että meillä on lisääntyvässä määrin useamman
eläkeläisyhdityksen jäseniä. Ja luonnollinen poistuma on onneksi pientä.
Jäsentemme 80-85-90-jne, merkkipäivän muistamiset muutimme viime
vuonna yhteiseksi kahvihetkeksi. Tämä tuli ideana muista yhdistyksistä.
Nyt kun selasin vanhoja tietoja, niin yllätys ylätys, idea onkin lähtenyt
meiltä 1981 ja se levisi kulovalkean tavoin muihin yhdistyksiin. Silloisessa
tilaisuudessa oli kaupunginedustaja ja piiristäkin sihteeri. Paikallis
lehdessäkin oli oiken juttua kuvan kanssa. Tänä päivänä ei näy kaupungin
edustajia, vaikka kuinka pyytäisikin.
Toimintaamme on viikottain ma kerho, lavis, boccia, kuntosali ja su
bingo. Jokatoinen viikko karaokee, naisten yhdistetty käsityö/juttelu/peli
kerho, Hannu Ahlstedt jatkaa historia luentoja.
Uutta on Jorma Laaksosen vetämä ilmainen tietokone/älypuhelin
tukitoimintaopastus Kyöpelissä ma kerhon jälkeen, joka toinen viikko.
Opetus on tarkoitettu kaikille ikäihmisille. Kaupungilta ei herunut tähän
hyvään toimintaan 21€ kk tilavuokraan.
Suunnitelmissa olisi liikuntavuoro Mäntykallion koululta, tansseja
Montussa, matkailua laajennetaan ja mitä lie muuta vielä.
Toiveena, kuten tuossa alussa kerroin, olemme joskus olleet yhtä. Jospa
ympyrä vielä sulkeutuisi.
Kiitokset Teille kun otitte kutsumme vastaan.
On helppo olla onnellinen
kun muistaa kaikesta olla kiitollinen
Niin surun päivistä
kuin päivistä onnen
Elämä on arkea
ei muuten voisi
juhlaa olla
Helteisenä kesäpäivänä
nautiskella jutustella.
Kiitos elämälle

