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    Ulkoasu ja sisältö: Marja-Liisa Lahtinen 

    Valokuvat: Maaja Anteploon ja 
     Marja-Liisa Lahtinen  



 

 

YLEISTÄ 
Kauklahden Eläkkeensaajat on perustettu vuonna 1972 ja sen on 

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n jäsenyhdistys. Se toiminnan 
tarkoituksena on toimia jäsentensä edunvalvojana, tarjota heille 
mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssa käymiseen, järjestää harraste- ja 

virkistystoimintaa sekä edistää heidän fyysistä ja henkistä hyvinvointiaan. 
 

 
JÄSEN ON YKKÖNEN – MIELUUMMIN YHDESSÄ KUIN YKSIN 

Vuonna 2016 Kauklahden Eläkkeensaajien jäsenmäärä tuplaantui, kun 

Keski-Espoon Eläkkeensaajat ry purettiin yhdistyksenä ja jäsenistä 63 
liittyi heti 1.1.2016 Kauklahden yhdistykseen. Vuoden 2016 lopussa 

jäsenmäärä oli yhteensä 146, joista 106 on naisia ja 40 miestä. Muita 
uusia jäseniä liittyi vuoden varrella kahdeksan. 

 

Seuraavien henkilöiden muistoksi laulettiin Kirimitsa eli ”Hiljainen tienoo, 
hämyinen maa…”: Max Aaltonen, Saini Kaukolander, Ahti Pelo, Katri 

Tamminen, Terttu Tuomela, Helvi Mäkinen, Raili Halonen ja Pirkko 
Väisänen. 

 
Vuonna 2016 järjestettiin pyöreitä ja viidellä jaollisia täyttäneille 
joulukuussa syntymäpäiväjuhla Kauklahden elä ja asu-seniorikeskuksessa. 

Juhlijoita oli 65 vuotiaista 100 vuotiaisiin.  Juhlaan osallistui 42 henkilöä. 

 
 



 

 
Jäsenemme Salli Lehtonen täytti 100 vuotta maaliskuussa. 

Päivätoiminta järjesti juhlan, johon yhdistyksen edustajat osallistuivat. 
     

 
Syyskuussa joimme kakkukahvit ”Vuoden 2016 Kauklahtelaisen”, 
 Esko Hongan kunniaksi. (Kuva Marjo Ojanen) 



 

 

HALLITUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT 
 

Syyskokous 29.10.2015 valitsi puheenjohtajaksi jatkamaan Kimmo 
Lahtisen. 

 

Hallituksessa olivat seuraavat henkilöt ja heille järjestäytymiskokouksen 
päättämät tehtävät: 

Irma Tunturi, varapuheenjohtaja ja matkavastaava 
Marjut Nieminen, taloudenhoitaja ja jäsenasiat 
Marja-Liisa Lahtinen, sihteeri/tiedottaja 

Anneli Somari, emäntä 
Lisa Rönnberg, yhteydenpitäjä Keski-Espooseen 

Esa Lahtinen, hallituksen jäsen 
Ilkka Sipola, varajäsen ja yhteys Keski-Espooseen 
Ksenia Viljakainen, varajäsen ja yhteys Espoon Eläkeläisten Keskusliittoon 

 
Toiminnantarkastajiksi valittiin Heikki Mertaniemi ja Helena Weurlander, 

varatoiminnantarkastajaksi valittiin Eila Mäki.  
 

KESKI-ESPOON ELÄKKEENSAAJISTA KAUKLAHDEN ELÄKKEENSAAJIA 
Syyskokous 29.10.2015 hyväksyi Keski-Espoon Eläkkeensaajien jäsenten 
siirtymisen Kauklahden Eläkkeensaajat ry:een ns. vanhoina jäseniä, jos 

Keski-Espoossa päätetään purkaa yhdistys. 
 

 
TOIMINNASTA 

Olemme soveltaneet toimintaamme vuoden 2014 EKL:n liittokokouksen 

järjestötoimintaohjelmaa ”Täyttä elämää yhdistyksessä 2014 -2017”. Sen 
osioina ovat olleet: 

 
1. Jäsen on ykkönen – mieluummin yhdessä kuin yksin 
2. Arkipäivä paremmaksi – valvotaan etuja 

3. Yhteisvoimin – vaikutetaan muiden kanssa 
4. Yhdistys näkyväksi – tiedotetaan 

5. Asiat, jotka ovat tärkeitä ja joille pitää tehdä jotain 
  

 

KERHOT: 
 

 Torstaikerho kokosi Kauklahden elä ja asu-seniorikeskukseen joka torstai 
30 -40 jäsentä. Tilaisuuksissa on ollut vapaata seurustelua sekä on 
kuunneltu ja osallistuttu vilkkaasti eri vierailijoiden esityksiin. Vierailijoista 

on toimintakertomuksessa oma osio. 
Torstaikerhossa ollaan kuultu Annan lukemana mainioita pohjanmaan 

murteella kirjoitettuja pakinoita. Marthan vitsit ovat saaneet naurun 
raikumaan. 
Bingo ja arpajaiset ovat suosittuja varainhankintakeinoja 

 
 Keskiviikkokerho joka toinen viikko on kerännyt Espoon keskuksen 

palvelutaloon 30 -50 innokasta osallistujaa kahvittelemaan ja laulamaan. 
 



 

 Käsityökerho on toiminut kaikille avoinna-periaatteella, sillä ohjaajana on 

toiminut Kauklahden palvelukeskuksen viriketoiminnanohjaaja. Kesäkautta 
ja jouluaikaa lukuun ottamatta käsityön harrastajat ovat kokoontuneet 

yhteen joka keskiviikko. 
 
 Opintokerho on kokoontunut joka toinen viikko Kalevalan ympärille. Aihe 

on ollut mielenkiintoinen ja osallistujat innostuneita. 
 

 Boccia-kerho saatiin toimintaan Keski-Espoon myötä. Bocciaa pelataan 
joka maanantai (paitsi, jos sattuu olemaan juhlapyhä) talviaikaan 
Kannusillan väestösuojan liikuntatuloissa, kesällä pelataan läheisen 

Lagstadin koulun kentällä. 
 

 Kuoro harjoitteli keskiviikkoisin Espoon keskuksen palvelutalossa. Se lauloi 
joka keskiviikkokerhossa ja myös torstaikerhossa, jos laulajilla aikataulu 
antoi myöten. Kuoro esiintyi myös julkisesti: Ruskatalossa ohjelmallisessa 

iltapäivässä sekä Valhallassa Kauklahti-päivän iltamissa sekä Espoon 
kaupunginmuseossa järjestetyssä ”Lasitehtaan joulujuhlassa”. Kuoron 

jäseniä (Ansa ja Ilkka) yhdessä Tapiolan eläkkeensaajien jäsenten kanssa 
esiintyivät eri tilaisuuksissa Lucia-kulkueena sekä Tiernapoikina. He 

esiintyivät myös yhdistyksen joulujuhlassa Lepolammella. 
 
 

MATKAT JA RETKET 
Huhtikuussa tehtiin matka Viroon, Laulasmaan kylpylään. Matka Astorin 

järjestämällä matkalla oli parikymmentä jäsentä. 
 

Kesän alussa teimme retken Heinolaan, tutustuimme oppaan johdolla 

Heinolan museoon, Lääninkivalteri Aschanin taloon ja Heinolan 
lintutarhaan. Buffet-ruokailu oli Ranta-Casinolla ja ostosaikaa Heilan 

lähiruokatorilla. Hinta 30€ hlö, sisälsi opastukset, pääsymaksut ja lounaan. 
Yhdistys tarjosi bussikyydin.  

 

Tiistaina 23.08 oli vuorossa tutustuminen Porkkalan vuokra-aikaan. 
Aamukahvien merkeissä tutustuttiin Mangsgårdin tilaan. Teimme 

mielenkiintoisen opastetun kierroksen Igor-museossa, söimme lounasta 
Inkoossa. Lisäksi oli kiertoajelua ja opastusta Siuntion, Porkkalanniemen 
alueilla mm. Porkkalan venäläisellä hautausmaalla. Oli myös 

tutustumiskierros Pokrovan Luostariin, jossa isä Hariton kertoi 
mukaansatempaavasti luostarin ja Pokrovan veljestön sekä omasta 

historiastaan. 
 

"Se on salaisuus"-retki 6. syyskuuta suuntautui Elimäelle Laitilan 

strutsitilalle, Moision kartanossa syötiin lounas ja tutustuttiin kartanoon ja 
sen taiteen pysyväisnäyttelyyn. Retken viimeinen kohde oli 

Ruotsinpyhtäällä Strömforssin ruukin alue, jota esitteli itse rautarouva 
Virginia af Forselles. Hän kertoi ruukin ja sen alueen historiasta 8-
kulmaisessa kirkossa, jonka alttaritaulun on maalannut nuori aloitteleva 

taiteilija Helen Schjerfbeck. 
 



 

Joulujuhlaa vietettiin 16.12.2016 Lepolammella. Juhlaan osallistui 79 

jäsentä. Ohjelmassa oli Lucia kulkue, Tiernapojat sekä mainioiden 
rytmikonkareiden esittämää tanssimusiikkia. 

 
 
 

 
KULTTUURITILAISUUDET, TEATTERIT 

 
Näytelmä Töppöhöro Kansallisteatterissa, 24 henkilöä osallistui. 

 

Maaliskuun 3. päivänä pidettiin Kauklahden elä ja asu-seniorikeskuksessa 
Työväenopiston öljyvärimaalauskurssin näyttelyn avajaiset. Kutsun 

saimme varapuheenjohtaja Irma Tunturilta, jonka töitä oli näytteillä. 
Torstaikerho osallistui. 

 

Huhtikuussa 15 jäsentä osallistui Espoon kartanossa 
Kamarimusiikkikonsertissa. 

 
Pohjois-Espoon eläkkeensaajien ohjelmalliseen iltapäivään osallistui 19 

jäsentä. Kuoromme esiintyi tilaisuudessa! 
 

Espoon yhdistykset järjestivät EKL:n Uudenmaan piirin kevätjuhlan 

Tapiolan kulttuurikeskuksessa toukokuussa. Meillä oli bussikuljetus, 33 
osallistujaa. 

 
Kansallisteatterissa 19. syyskuuta katsoimme Veera Tyhtilän näytelmän 
60, joka oli ”Pieni tragedia stand up – koomikosta”. Pääosassa oli mainio 

Terhi Panula. 10 jäsentä mukana. 
 

Mielensäpahoittajaa kävimme katsomassa Kansallisteatterissa lokakuussa. 
Pääosassa oli Vesa Vierikko. 14 jäsentä. 

 

Neljän piirin konserttiin osallistui vain 4 jäsentä. Ajankohta oli kaiketi 
huono, edellisenä päivänä olimme teatterissa. 

 
Perinteiseen Espoon vanhusneuvoston järjestämään SYKETTÄ SYKSYYN-
juhlaan osallistui joukko jäseniä. 

 
Kauklahti-seuran järjestämään elävään joulukalenteriin Kauklahden 

eläkkeensaajat osallistuivat pitämällä palvelukeskuksessa ”JOULUISEN 
BINGON”. Kohdeyleisönä olivat taas talon asukkaat ja heidän omaisensa. 

 

MUU TOIMINTA: 
 

VIERAILIJAT 
Tammikuussa EKL:n sosiaalipoliittinen asiantuntija TARJA PAJUNEN kertoi 
muuttuneista etuuksista, esim. asiakasmaksuista, Kelan korvauksista, 

matkakuluista jne. 
 

Tammikuun lopussa saatiin vieraaksi Espoon uuden sairaalan sosiaali-ja 
terveystoimen projektipäällikön ELINA KYLMÄSEN kertomaan rakenteilla 



 

olleesta sairaalasta sekä siihen suunnitellusta toiminta-ajattelusta, jonka 

teemana on kuntoutuminen. 
 

Helmikuussa yhdistyksen jäsen ANSA SIPOLA piti esityksen aiheesta 
”Hattujen historia ja nykypäivään muodistaminen”. 

 

Helmikuun lopulla vieraaksi tuli KIMMO KILJUNEN kertomaan kirjastaan 
”Eläkeläisten taitettu itsetunto, seniorikansalaisena nyky-Suomessa”. 

Esitys sai aikaan vilkkaan keskustelun. 
 

Maaliskuun viimeisenä päivänä piti ILARI PARISAARI torstaikerhossa 

turvallisuuskatsauksen, joka kuultiin myös keskiviikkokerhossa. 
 

Toukokuussa torstaikerhossa vieraili Espoon kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja MARIA GUTZENINA, joka kertoi sekä Espoossa että 
eduskunnassa käsittelyssä olevista asioista. Hän puhui ihmisten 

arvostuksesta ja muistutti, että Suomi sai 110 vuotta sitten yleisen ja 
yhtäläisen äänioikeuden. Kertoi myös, että Espoo oli tutkimuksissa todettu 

Euroopan turvallisimmaksi kaupungiksi. 
 

Toukokuussa HSL:n matkakummi Mirella Mellonmaa esitteli uutta 
matkakortinlukijaa ja kertoi, että lähibussilinja 168 tulee elokuusta asti 
tekemään lenkin Näkinkylässä, kuten yhdistys oli esittänyt. 

 
Syyskuussa Gery ry:stä ETM TAIJA PURANEN kertoi ikääntyneen 

ruokavaliosta. 
 

Lokakuussa fysioterapeutti LAURA AALTONEN piti luennon ”Miten liikkua 

liukkaalla” sekä toisen marraskuussa luennon terveysteknologiasta 
(geroteknologia/ikäteknologia). 

 
Joulukuussa Astor-matkapalveluista Tia Astor kertoi yhtiön tarjoamista 
matkoista. 

 
KOULUTUS  

Marjut Nieminen ja Marja-Liisa Lahtinen kävivät Uudenmaan piirin 
järjestämän kotisivun tekemisen peruskurssin sekä jatkokurssin. 

 

Marjut Nieminen ja Marja-Liisa Lahtinen osallistuivat sosiaali- ja 
terveystoimen ”Järjestöavustusten perusteet”-tilaisuuteen. 

 
Työväen Sivistysliittoa varten tehtiin seuraava toimintasuunnitelma, josta 
toteutui muut paitsi Kansallismuseovierailu. 

 
KOULUTUSTOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2016 

 
Koulutustoiminnan tavoitteena on lisätä jäsenten fyysistä ja henkistä 
hyvinvointia sekä tietoisuutta eläkkeensaajia koskevista yhteiskunnallisista 

asioista. 
 

 
 



 

Hyvinvointia lisäävät taidot: 

 
Kurssi 1 Kurssin nimi Ikääntyvän henkilön ravitsemus 

  
Kurssi 2 Kurssin nimi Miten liikkua liukkaalla ja miten                   
   sisäliikunnalla voi korvata ulkoliikuntaa 

 Kurssi 3 Kurssin nimi Tutustuminen terveysteknologiaan 
  

 Kurssi 4 Kurssin nimi Tutustuminen Kansalliskirjastoon 
  
 Kurssi 5 Kurssin nimi Opastettu käynti Kansallismuseossa 

  
 

 
 
 

 
KOKOUKSET 

Hallituksen kokouksia pidettiin vuonna 2016 yhdeksän (9) kertaa. 
 

Kevätkokous 17.3.2017 Kauklahden elä ja asu-seniorikeskuksessa. 
Syyskokous 20.10.2016 Kauklahden elä ja asu-seniorikeskuksessa. 

 

LIIKUNTA 
Torstaikerhossa joko Ksenia Viljakainen tai Martha Huoponen vetää noin 

varttitunnin jumppatuokion. 
Jäsenillä on myös mahdollisuus käydä joka torstai klo 14 -16 Kauklahden 
seniorikeskuksen kuntosalilla nostamassa kuntoa. Samoin osa jäsenistä 

osallistuu Työväenopiston järjestämään ”Kehon huoltoon ja venyttelyyn 
ikäihmisille”. 

 
Kauklahden Eläkkeensaajat ovat huonosti osallistuneet Espoon kaupungin 
liikuntatoimen järjestämille Seniorit liikkeelle-tapahtumiin. Liekö syynä ikä 

ja sen tuomat rajoitteet vai se, että jäsenillä on niin paljon aktiviteetteja, 
ettei kaikkeen ehdi? 

 
Eläkkeensaajien keskusliitossa pidettiin taas valtakunnallinen 
”LIIKUNTAHAASTE-KAMPANJA”. Tällä kertaa ei yhdistys pärjännyt 

aikaisempien vuosien lailla, vaikka suoritteita oli kertynyt enemmän. 
Koska jäsenmäärämme oli kasvanut vuoden alussa ja koska 

paremmuusjärjestys laskettiin jäsenmäärään suhteutettuna, saimme ihan 
kunnioitettavan kuudennen sijan Uudenmaan piirissä. 

 

Kauppakeskuskävelyille eri kauppakeskuksissa osallistuttiin vaihtelevasti. 
 

TIEDOTUS 
 Jäsentiedotteita on tehty noin 10 kpl, jotka on jaettu kerhoissa käteen tai 
 niitä on lähetetty sähköpostilla niille jäsenille, joiden s-postiosoite on 

 tiedossa. 
 

 Kauklahden kylä-lehteen laitettiin myös maksullinen ilmoitus. 
 



 

YHTEISTYÖ 

 Kuulolähipalveluista saavat jäsenet ajoissa ilmoituksen palvelukeskukselta. 
 Lähipalvelu antaa opastusta kuuloasioissa, samalla voi ostaa kuulolaitteen 

 paristoja. 
 
 Huhtikuussa oli Kauklahden elä ja asu-seniorikeskuksessa Laurea AMK:n 

 ja ammattiopisto Omnian järjestämä ”Aktiivisuutta senioreille”-tapahtuma. 
 Nämä tilaisuudet ovat suosittuja. 

 
 Kuoromme esiintyi Kauklahti-päivän iltamissa syyskuussa. 
 

 Syyskuun 22. päivänä pidettiin Kauklahden elä ja asu-seniorikeskuksessa 
 Senior Shopin muotinäytös, jossa mannekiineina oli meidän jäseniä 

 yhdessä talon asukkaitten kanssa. 
 
 Lokakuussa Kauklahden Eläkkeensaajat ry yhdessä Köklax svenska 

 pensionärsklubb’in kanssa järjesti tilaisuuden, jossa EKL:n 
 sosiaalipoliittinen asiantuntija Tarja Pajunen kertoi ikääntyneiden 

 etuuksista. 
 

 Kauklahti-seuran kanssa tehtiin yhteistyötä Kauklahti-päivän 
 toteuttamisessa samoin kuin elävässä joulukalenterissa. 
 

 Kauklahden Eläkkeensaajilla on edustaja vanhusneuvostossa, 
 varapuheenjohtajana Marja-Liisa Lahtinen. 

 
 Jäseniä osallistui SPR:n Nälkäpäivä-keräykseen. 
 

 Kauklahden Eläkkeensaajat on jäsen Kauklahti-seurassa, jonka 
 hallituksessa vuonna 2016 on ollut Marja-Liisa Lahtinen. 

  
Yhdistys on myös Gery ry:n yhteisöjäsen. 

 

TALOUS 
 Vuoden 2016 toimintaa varten yhdistys sai Espoon kaupungilta 

 järjestöavustusta yhteensä 3400 € (Kauklahti sai 1700 € ja Keski-Espoo 
 sai 1700 €). Avustusta käytettiin jäsenten joulujuhlaan Lepolammella. 
 Osallistujia oli 79 ja oma osuus maksusta oli 10,00. Avustus käytettiin siis 

 retki- ja juhlakuluihin ( tuotot 15 095,50 ja kulut 19 205,00). 
 

LOPUKSI 
Vuosi 2016 oli vilkas toimintavuosi, jonka teemana oli kulttuuri. 
Yhdistyksen toiminta, sen vetäminen vaatii inhimillisiä voimavaroja, jotka 

näyttävät käyvän entistä vähemmäksi. 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

KAUKLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT RY     

VUOSI 2016       

        

 KESKIVIIKKO JA TORSTAIKERHOT VUONNA 2016   

        

   KERRAT OSALLISTUJAT    

 KAUKLAHTI  34 952    

 KESKI-ESPOO 18 702    

   52 1654    

        

 MUUT KERHOT:      

 KÄSITYÖKERHO 34 231    

 OPINTOKERHO 23 116    

 BOCCIA  50 400    

 KUNTOSALI  34 136    

 LAULUKUORO 34 272    

   175 1155    

        

 MATKAT, RETKET YM. 14 428    

        

 ETUUSTILAISUUS YHDESSÄ KÖKLAX SVENSKA PENSIONÄRKLUBB'IN KANSSA 

   1 80    

          

 YHTEENSÄ  242 3317    

        

OSALLISTUJAT LASKETTU PÄIVÄKIRJOISTA LOKAKUUN PUOLI VÄLIIN ASTI,  

SEN JÄLKEEN ARVIOITU JÄLJELLÄ OLEVIEN KERTOJEN JA KESKIM. OSALLISTUJIEN POHJALTA. 
 
        

        

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 


