
 
 

Kahdeksan Sibeliuksen puistossa toisiaan tavanneen miehen idean pohjalta 

perustettiin Kotkaan 50 vuotta sitten paikkakunnan ensimmäinen eläkeläisten 

yhdistys, Kotkan Oloneuvokset r.y. Istumassa vasemmalta Taavi Nousiainen 

,Viktor Virtanen, Anton Höysti ja Paavo Heikkinen, seisomassa vasemmalta 

Matti Hänninen (ensimmäinen puheenjohtaja), Lauri Salminen, Vilho Kilappa 

ja Jussi Oksman. 

 
Puiston penkiltä se alkoi 
 
 
Toriparlamentit, ukkokerhot, erilaiset vapaa-ajan juttu- ja kahviporukat, miksi 
niitä nyt halutaankin kutsua, ovat tuttu katu- tai kylänäkymä - ei vain täällä ko-
tomaassa vaan myös muualla. Erityisesti jo työelämänsä aktiiviajan ohittaneille 
vanhemmille miehille veri vetää yhä yhteen keskustelemaan ajankohtaisista 
asioista, muistelemaan mennyttä, pohtimaan ajankohdan elämänmenoa ja sen 
ongelmia sekä arvuuttelemaan tulevaisuutta. Toisin sanoen, kun aikaa on, ko-
koonnutaan porukalla ”parantamaan maailmaa”. 



Näin on asianlaita yhä tänään, ja niin oli myös 50 vuotta sitten, kun tämän his-
toriikin alkutaipaleen sankarit, kahdeksan ikämiestä, pitivät tapanaan kokoontua 
Kotkan Sibeliuksen puiston penkeille keskustelemaan ja samalla täyttämään nyt 
jo runsaasti vapaata sisältävän elämänsä päiväjärjestystä. 
 
 
Vihreän kaunis puisto oli kesäkauden ajan mainio kokoontumispaikka, mutta 
talvisin ja rospuuttoaikana tila oli etsittävä paikallisista kahviloista. Sibeliuksen 
puisto oli kuitenkin se ympäristö, josta kyseinen ikämiesryhmä tuli vuosina 
1957-58 tutuksi ohi kiirehtiville kaupunkilaisille. Sama puisto antoi myös ni-
mensä alkuvuosien ajaksi kerholle tai yhdistykselle, joka näiden miesten idean 
pohjalta Kotkaan synnytettiin. 
 
Kahdeksan puistossa istujaa olivat sekä valokuvan että aikakirjojen mukaan 
Paavo Heikkinen, Matti Hänninen, Anton Höysti, Vilho Kilappa, Taavi Nousi-
ainen, Jussi Oksman, Lauri Salminen ja Viktor Virtanen. 
Puistoryhmä päätyi ajatukseen, että perustetaan oma yhdistys ja ryhdytään ko-
koontumaan talvisin isommissa sisätiloissa. Näin voivat muukin halukkaat elä-
keläiset tulla joukkoon mukaan. 
Kesäkauden 1958 päättyessä ryhdyttiin tuumasta toimeen. Perustava kokous 
pidettiin 17. marraskuuta 1958 Kotkan kaupungin työtuvalla Tehtaankatu 2, 
nykyisin Ruukinkatu 2. Myöhemmin samalle tontille rakennettiin Kotkan polii-
silaitos. Kokoukseen osallistui 28 miestä. 
 
Uuden yhdistyksen nimeksi annettiin Kotkan Sibeliuspuiston Oloneuvokset. 
Tätä nimeä yhdistys kantoi aina 30.4.1964 saakka, jolloin oikeusministeriö 
päätti sääntöjen hyväksymisen ja rekisteröimisen yhteydessä muuttaa nimen 
Kotkan Oloneuvokset ry:ksi. 
Tavallaan itsestään selvää miehille oli, että uusi yhdistys toimii nimenomaan 
”ukkokerhona”, miesten piirinä, kaveriporukkana. Näin myös tapahtui. 
Ajat ja mielet kuitenkin muuttuivat. Ajatus naisten kutsumisesta mukaan olo-
neuvoksiin toteutui kuitenkin vasta 1970-luvulla. 
 
Jäsenmäärä kasvoi rivakasti 

 
Tarpeesta eläkeläisyhdistyksen perustamiseen kertoo ehkä parhaiten se, että 
jäsenmäärä kasvoi nopeasti. Jo ensimmäisenä toimintavuotena jäseniä liittyi 
oloneuvoksiin toista sataa. 
Ensimmäisen puheenjohtajan vastuu laskettiin Matti Hännisen harteille. Hän 
johti yhdistystä vuoden 1963 loppuun saakka. Vilho Koski toimi ensimmäisenä 
sihteerinä vuoden 1958. 



 
Pöytäkirjamerkinnät heti alusta asti kertovat, mitkä asiat miesten mieltä askar-
ruttivat. Eläkkeiden pienuus ja vähävaraisen väen ankea asuntotilanne toistuivat 
pohdintojen kohteena tiheään. 
Yhdistys oli virallisesti vasta muutaman päivän ikäinen, kun sihteeri Koski kir-
jasi 21.11. palaverin pöytäkirjaan seuraavan 3. pykälän: ”Keskusteltiin teolli-
suustyöväen eläke-eduista ja paheksuttiin sitä, että kansaneläkkeen lisäksi työ-
läiset saavat aivan mitättömän eläkkeen tehtaalta. Päätettiin pyytää kotkalaisia 
työläiskansanedustajia kerhon kokoukseen, että he valvoisivat vanhusten elä-
keasian hoitamista eduskunnassa.” 
Kansanedustaja Veikko Kokkola kävikin heti joulukuun 1. päivän kokouksessa 
antamassa tilanneselostuksen oloneuvoksille. Myöhemmin kävi myös Toivo 
Kujala. 
  
Eläkeuudistus eli työsuhteeseen perustuva eläkelaki säädettiin 1960-luvun al-
kupuolella, mutta sen tuoma parannus eläketasoon tuntui vasta myöhemmin. 
Asuntotilanteen kohentamiseksi toivottiin Kotkan kaupungilta toimenpiteitä. 
Asiassa lähestyttiin vuosien mittaan niin virkamiesjohtoa kuin luottamushenki-
löitäkin. Toiveita esitettiin ja ehdotuksiakin tehtiin. Eteneminen oli hidasta, 
mutta sitä kuitenkin tapahtui. 
 
Kuten edellä sanotusta voi havaita, kerhon jäsenistö koostui pienituloisista ja 
vähävaraisista miehistä. Näin ollen kerhon toiminta tarvitsi tukijoita. Osaavan 
suhdetoiminnan ansiosta erilaista aineellista tukea tuli monilta teollisuus- ja 
liikelaitoksilta. Esimerkiksi ruoka- ja kahvitarpeita saatiin juhliin ja retkille, 
eläkeläisalennuksia mm. teatteriin, linja-automaksuihin ja jopa parturimaksui-
hin. Luonnollisesti keskeisin tukija oli kaupunki toiminta-avustusten, toimitilo-
jen ja vuokra-avun muodossa. Myös seurakunta kuului tukijoukkoihin. 
Kuriositeettina voi kertoa, että alennusta lääkärien ja apteekkien hintoihin ei 
onnistuttu saamaan. Oloneuvokset kyllä yrittivät sinnikkäästi neuvotella asiasta, 
mutta vetivät lopulta vesiperän. 
 
Kokeneita järjestömiehiä 

 
Oloneuvokset kokoontuivat alkuvuosina useamman kerran viikossa, joskin vain 
yksi viikkokokouksista oli ”virallinen”. Pöytäkirjaa pidettiin kaikista kokouk-
sista. Kulloisenkin sihteerin kynän sujuvuudesta riippuen monet pöytäkirjamer-
kinnät ovat jopa hauskaa luettavaa. 
Yleishavaintona pöytäkirjojen selailu antaa mielikuvan, että kokoukset olivat 
hyvin valmisteltuja ja esille nostettujen asioiden kirjo laaja. Kaikesta päätellen 
joukossa oli runsaasti miehiä, joille aktiiviaikana oli kertynyt kokemusta järjes-



tötyöstä, kuten puheenjohtajan, sihteerin ja muiden tehtävien hoidosta. Myös 
kokouskulttuuri oli hallinnassa. 
Yksi asiakokonaisuus oli ja on edelleenkin rajattu kerhon keskustelujen ulko-
puolelle. Puoluepolitiikkaa ei kerhossa puhuta, muuta yhteiskuntapolitiikkaa 
sen sijaan kyllä, kuten eläkeasian ja asuntokysymyksen käsittelytkin osoittavat. 
Vuonna 1960 kunnallisvaalien alla keskusteltiin yhdistyksen oman valtuustoeh-
dokkaan asettamisesta, mutta ajatus ei ottanut tulta. 
 
Kerhon kokoontumispaikkoina olivat toiminnan alkuvuosina pääsääntöisesti 
kaupungin nuorisotoimen tilat ensin Tehtaankadulla, seuraavaksi Merikadun 
”Merilässä” ja sen jälkeen Papinkadulla. Osa isommista tilaisuuksista, esimer-
kiksi pikkujoulujuhlat pidettiin työväentalossa, jossa kokoontui lisäksi muuta-
man vuoden ajan kerhon Juttutupa. Myös VPK:n taloa käytettiin. 
 
Yleisistä kokouksista joka kolmas pidettiin vuoden 1961 toimintakertomuksen 
mukaan Metsolan Kirilässä. Myöhemmin Kirilän korvasi Toukola, jonka johta-
jasta, rovasti Leo Virtasesta tuli oloneuvoskerhon suopea tukija. Niinpä rovasti 
Virtanen kutsuttiin Kotkan Oloneuvosten kunniajäseneksi. Vastaavan kunnian 
oli aiemmin saanut Kotkan kaupunginjohtaja Martti Viitanen.  
 
Kerhossa käsiteltyjen asioiden ja keskustelujen kirjo oli huomattavasti laajempi 
kuin edellä todetut suuret ja vakavat arjen kysymykset. Välillä pohdittiin jotain 
kysymystä veitikka silmäkulmassa. Niinpä vuoden 1962 huhtikuussa pidetyn 
kokouksen aiheena oli ”maailmanloppu”. Keskustelussa todettiin joidenkin us-
konlahkojen jo ilmoittaneen sen tulosta. Päivämääräkin oli määrätty. Puheen-
johtaja Matti Hännisellä oli kuitenkin hyviä uutisia; siihen on vielä pitkä aika. 
Tavasta, jolla loppu tulee, ei Hännisellä ollut tietoa, ja niin päätettiin jäädä odot-
tavalle kannalle, kirjoittaa kokouksen sihteeri. 
 
Hieman arkisemman pulman muodosti vuoden 1963 alusta voimaan astunut 
rahauudistus, jolloin kerhon kokouksessa pohdittiin sen vaikutusta hintoihin 
kuluttajan kannalta. Hintojen päässälaskukin tuotti aluksi hankaluuksia, kun 
esimerkiksi vanha 1.000 markkaa muuttui kympiksi ja satanen markaksi.  
 
Retkeily ja matkailu suosiossa 

 
Kokous- ja kerhotoiminnan ohella retkeily ja matkailu olivat alusta asti oloneu-
vosten ohjelmassa ja suosiossa. Retket suuntautuivat aluksi lähiseudulle. Karhu-
lan oloneuvokset kutsuivat kotkalaiset vieraakseen Luoviin ja kotkalaiset taas 
vastavuoroisesti karhulalaiset Räskiin. Vierailuja tehtiin myös teollisuus- ja 
liikelaitoksiin. 



 

Oloneuvosten jäsenmäärä kasvoi nopeasti. Kokousten ja keskustelutilaisuuksien 

ohella myös retket, aluksi lähiseudulle, tarjosivat mielekästä yhdessäoloa. Ku-

vassa oloneuvokset Räskissä. Naisia ei vielä tuolloin otettu yhdistyksen jäsenek-

si, mutta heitä kuitenkin tarvittiin mukaan vastaamaan keittiöpuolesta. 

 
 
Enso-Gutzeit Oy kustansi useampana kesänä saariretken, olihan jäsenistössä 
lukuisa määrä ”kutseitilaisia”, ja Kotkan ev.lut. seurakunta vei oloneuvoksia 
muutaman kerran sopparetkelle Lehtisen saareen. Kesäretkien tukijoina toimi-
vat lisäksi mm. Federation Stevedoring ja Kotkan kaupunki. Vuoden 1961 toi-
mintakertomuksen mukaan vuoden mittaan tehtiin kaikkiaan tusinan verrat ret-
kiä ”vieraanvaraisiin” kohteisiin. 
Vähin erin matkat myös pitenivät. Vuoden 1963 toimintakertomuksesta on 
maininta retkestä Turkuun sekä Helsinkiin Kansa-yhtiön vieraaksi. Vuosikym-
menen loppupuolella ryhdyttiin jo keskustelemaan matkoista ulkomaille ja en-
simmäinen mielenkiinto kohdistui Leningradiin. Totuuden nimissä on kuitenkin 
todettava, että eläkeläismatkailua rajoittivat tuohon aikaan talouden realiteetit. 
Nykyinen, julkisuuden luoma kuva matkustelevista eläkeläisistä oli tuolloin 
vielä  kaukaista tulevaisuutta. 
 



Monissa 1960-luvun toimintakertomuksissa on mainintoja jäsenistön tyytyväi-
syydestä yhdistystoimintaan. Kerho oli henkireikä ja rikastutti monen miehen 
arkea ja yksinäistä elämää. 
Edellä todettua vasten ei liene ihme, että oloneuvoskerhon jäsenmäärän kasvu 
oli varsin ripeää. Ensimmäisen toimintavuoden päätteeksi kirjattiin 108 jäsentä 
ja ensimmäisen 10-vuotiskauden jälkeen jäseniä oli 429 miestä. Se on paljon. 
Jäsenmäärä ei tosin kasvanut tasaisella vauhdilla. Välillä oli myös selvää las-
kua. Yhtenä syynä tähän aaltoliikkeeseen on eläkeläisyhdistysten määrän li-
sääntyminen paikkakunnalla 1960-luvulla, jolloin moni uusi tulokasyhdistys 
otti omansa myös oloneuvoksista. Kilpailu ”sieluista” oli kovaa. 
Kotkan Oloneuvokset on kuitenkin paikkakunnan vanhin ja pitkään myös paik-
kakunnan ylivoimaisesti suurin eläkeläisyhdistys. Tilastot eivät ole kovin tark-
koja, mutta suurimmat jäsenmäärät kirjattiin 1980-luvulla, jolloin jäseniä oli 
muutamana vuotena yli 850. 
 
Taloutta kohennetaan 

 
Kotkan Sibeliuspuiston Oloneuvosten yhdistys ennätti toimia alkuperäisen ni-
men alla runsaat viisi vuotta, kunnes se vuonna 1964 päätti rekisteröityä ja 
muutti nimensä rekisteriviranomaisen vaatimuksesta Kotkan Oloneuvokset 
ry:ksi. 
 
Matti Hännisen luovuttua  puheenjohtajan tehtävästä uutena puheenjohtaja 
aloitti 
Pekka Kalavainen vuoden 1964 alusta. 
Yhdistyksen talous kaipasi toimenpiteitä ja niinpä vuonna 1966 järjestettiin 
varojen kartuttamiseksi venearpajaiset. Hankittiin uusi vene, joka maksoi 650 
markkaa ja arpoja painettiin 2.000 kpl. Kun yksi arpa maksoi markan, ja ne 
kaikki myytiin, taloudellinen lopputulos muodostui hyväksi. 
Menestyksestä innostuneena oloneuvokset  päättivät 14.10.1966 uusista ve-
nearpajaisista. Vene ja kone maksoivat nyt yhteensä 1.200 markkaa ja markan 
hintaisia arpoja painatettiin 2.700 kpl. Vene esiteltiin toukokuun markkinoilla 
Kotkan torilla. Lopputulos oli jälleen hyvä. 
 
Taloudellisen toimeliaisuuden puolella arpajaisia seurasi paperinkeräys, joka 
pitkään tuotti yhdistykselle toimintavaroja, välillä jopa runsaasti. Tämän hyvän 
sai aikaan pienehkö, mutta ahkera talkoomiesten ryhmä, joka vuosikymmenen 
mittaan kiersi ympäri kaupunkia tyhjentämässä tiettyihin paikkoihin asetettuja 
jätepaperin keräyslaatikoita. Lisäksi ryhmällä oli sopimus eräiden yhtiöiden 
kanssa jätepaperin poisviennistä. Vuosina 1973-1979 koottiin kaikkiaan 



612.856 kiloa jätepaperia. Oloneuvosten kassassa se merkitsi hieman yli 48.000 
markkaa. 
Vuosikymmenen parina viimeisenä vuotena keräystoiminnan määrällinen tulos 
väheni, mutta ei kuitenkaan kokonaan loppunut. Ryhmä oli pieni ja väsymys 
sekä ikä alkoivat painaa. Uusia puurtajia ei enää löytynyt riittävästi. Silti kerä-
ystoimintaa kyettiin jatkamaan 1990-luvulle saakka. 
 
Laulavat neuvokset kuoroksi 

 
1960-luvun loppupuoli oli ripeän toiminnan ja merkittävien päätösten aikaa. 
1967 alusta tuli puheenjohtajaksi kokenut järjestömies Kasper Talsi. 
Keväällä 2.5.1967 päätettiin perustaa pitkään suunnitteilla ollut laulukuoro, sillä 
jäsenistössä oli runsaasti hyviä laulumiehiä. 
Kokouspöytäkirjojen mukaan yhteiset palaverit aloitettiin yleensä aina laululla. 
Lauluvalikoima oli monipuolinen ”Saariston Sirkasta” ”Savolaisten lauluun” ja 
”Työväenmarssiin” saakka. Nuorisotalossa pidetyssä 5-vuotisjuhlakokouksen 
alkulauluna oli ”Seiskarin kaunis Siiri”, mikä pienenä hauskana yksityiskohtana 
kirjattakoon. 

 

Oloneuvosten kuoro oli aluksi mieskuoro, Kuva harjoituksista Alpo Vanhalan 

johdolla. 

 
Kuoronsa johtajaksi oloneuvoksen onnistuivat saamaan alan ammattilaisen, 
Langinkosken kirkon kanttorin Alpo Valkaman. Varajohtajana toimi oloneu-
voskerhon jäsen Hugo Vitikainen. 
 
Toukokuun kokouksessaan 1967 keskusteltiin puheenjohtaja Talsin alustuksen 
pohjalta ensimmäisen kerran virallisesti siitä, olisiko yhdistyksen hyvä liittyä 



alan keskusjärjestön jäseneksi. Sellainenhan oli jo perustettu, mutta Kotkassa 
kypsyyttä liittymispäätöksen tekemiseksi ei vielä ollut. Asia jätettiin lepäämään. 
Liittyminen Eläkkeensaajien keskusliiton (EKL) jäseneksi siirtyi aina 1970-
luvulle. 
Sen sijaan Kotkan eläkeläiskerhojen yhteistyöelimeen oloneuvokset liittyivät 
4.11.1968 tehdyllä päätöksellä, ja valitsivat edustajikseen Kasper Talsin, Val-
demar Astalan ja Yrjö Vuorelman. 
 
Vuonna 1968 valmistui Kotkan seurakunnan uusi seurakuntatalo, ja tämä mer-
kitsi myös oloneuvoksille väljempiä kokoontumistiloja. Tähän saakka oli toi-
mittu kaupungin nuorisotoimen tiloissa, viimeksi Papinkadulla. Nyt saatiin seu-
rakuntatalon kahvio käyttöön kaupungin vuokranmaksutuella maanantaisin kel-
lo12-15. Siitä pitäen aina tähän päivään asti seurakuntatalo on ollut kerhon ko-
koustoiminnan ja osin muunkin toiminnan pääpaikka. Isommat juhlat, pikku-
joulut ja muut vastaavat tilaisuudet on kuitenkin pidetty muualla. 
 
Kesä kului talkootöissä 

 
Oloneuvosten toiveissa oli jo pitkään kangastellut oman kesäpaikan saaminen 
yhdistykselle. Haave toteutui keväällä 1967 ehkä jopa hieman yllättäenkin. 
Kerho sai Kotkan kaupungilta käyttöönsä Tiiliruukin pohjukassa sijaitsevan 
”Kesätorppa” -nimisen kiinteistön maa-alueineen. Laulukuoron perustamisen 
ohella kesäpaikan saaminen olikin toinen iso ja kauaskantoinen asia vuonna 
1967. 
Mökkiasia ratkesi, kun rouva Tandefeltin ja kaupungin välisellä kauppakirjalla 
mainittu kiinteistö siirtyi kaupungin haltuun. 
Mökin avaimet luovutettiin kerhon hallintaan kaupungintalossa 30.5.1967 kello 
10.45. Oloneuvoksia edustivat puheenjohtaja Kasper Talsi ja Ilmari Seppälä. 
Rakennus oli kovin huonossa kunnossa. Ilman isoa remonttia sitä ei voitu ottaa 
käyttöön. Edessä oleva kesä kului talkoiden merkeissä ja työtä jäi vielä tulevil-
lekin vuosille. Enso-Gutzeit luovutti kerholle korjaukseen tarvittavia rakennus-
tarvikkeita ja myös kaupunki sekä monet liikelaitokset antoivat apua remontin-
tekijöille. 
 
 
Talkoisiin mentiin usein puheenjohtaja Talsin moottoriveneellä. Talsi itse oli 
ahkera talkoomies. Hän halusi kai puheenjohtajana olla hyvä esimerkki, sillä 
suurin osa jäsenistä ei talkoista innostunut eikä niihin osallistunut. Sen vuoksi 
ahkerimmat talkoomiehet palkittiin eikä talkoojuhliin kutsuttu muita kuin teki-
jöitä. Kesäkuun kokouksessa kesämökin nimeksi hyväksyttiin ”Jukola”.Jukolan 
tupaantuliaisia vietettiin 10.6.1968. Jäsenten ohella tilaisuudessa oli paikalla  



 
Kasper Talsin kuusi vuotta kestäneellä puheenjohtajakaudella oloneuvosten 

yhdistys sai Kotkan kaupungilta käyttöönsä oman kesäpaikan, jonka nimeksi 

annettiin Jukola. Rakennuksen kunnostus vaati paljon talkootyötä. Talsi itse oli 

esimerkillinen talkoomies, mutta vain pieni osa jäsenistöstä osallistui korjaus-

työhön. Kuvassa Kasper Talsi talkoojoukkoineen ja emäntineen Jukolan edus-

talla.  

 
kaupungin edustajia ja kerhoa matkan varrella tukeneiden liike- ja teollisuusla 
tosten sekä yhteisöjen edustajia. 
Heti kesäpaikan lahjoitusvuotta seuranneen vuoden toimintakertomuksessa to-
detaan, että Jukola osoittautui suosituksi retkikohteeksi ja kesäisten kerhotapah-
tumien pitopaikaksi. Varsinkin sauna oli suuressa suosiossa. Talkoita on kui-
tenkin jatkettu ja työtä on riittänyt, sanotaan kertomuksessa. Sama kunnossapi-
don ja talkootyön tarve on jatkunut miltei joka vuosi koko Jukolan historian 
ajan. 
Varsin usein löytyy toimintakertomuksista ja pöytäkirjoista vuosien saatossa 
sama huomautus; talkoisiin osallistujia kaivattaisiin enemmän. Toisena harmina 
ovat olleet luvattomat tunkeutujat – varkaan ja vahingon tekijät – joita varsinkin 
talvikausina on ”vieraillut” Jukolassa.  
 



Kaiken kaikkiaan oloneuvosten toiminnan ensimmäistä kymmenvuotiskautta 
sävytti miesten innostus uudenlaiseen yhdessäoloon. Pakonomaisuutta ei osal-
listumisessa ollut, työelämä oli takana päin ja tietynlainen vapauden tunne täytti 
mielet. Oli aikaa nauttia yhdessä olosta ja pohtia maailman menoa. 
Monet elämän vaikeudetkin koettiin yhteiseksi ja etsittiin helpotusta ja ratkaisu-
ja yhdessä. 

 
Oloneuvosten naisilla oli osin omaa erillistoimintaa. Kuva naistoimikunnan 

kokouksesta.  

 

Naiset mukaan toimintaan 
 

Naisten hyväksyminen oloneuvoskerhon jäseniksi puhutti ”ukkoja” 1960-
luvulla useaan otteeseen, mutta ajatus ei saanut enemmistöä puolelleen. Muu-
tamia naisia - lähinnä jäsenten vaimoja ja tuttuja - oli kyllä mukana, mutta ta-
vallaan ainoastaan apuvoimana. Miehet tarvitsivat osaavia käsiä ja työpanosta 
keittiöpuolen töihin mm. Jukolan tilaisuuksiin. 
Pöytäkirjojen mukaan miesten mielet olivat kuitenkin uudella vuosikymmenellä 
kypsymässä muutokseen. Naisten jäsenyyden ohella eräitä muitakin patoja kat-
sottiin tarpeelliseksi murtaa. 
Niinpä vuoden 1971 marraskuussa yhdistys päätti liittyä jo vuonna 1962 perus-
tettuun Eläkkeensaajien Keskusliiton (EKL) jäseneksi, ja seuraavana vuotena 
liiton Kymen piirijärjestöön. 



Kotkalaiset vierastivat yllättävän pitkään ajatusta eläkkeensaajien keskusliittoon  
liittymisestä. Enemmistö halusi pysyä ulkopuolella, syrjässä ja itsenäisenä. 
Kotkan Oloneuvokset onkin liittoaan viitisen vuotta vanhempi ja oli liittyessään 
EKL:n suurin ja samalla myös vanhin perusyhdistys. Samoin oli asia piirijärjes-
tön osalta. Matka muiden seuraan kesti yli kymmenen vuotta. Myöhemmät ajat 
ovat vakuuttaneet oloneuvoksille liittymispäätöksen järkevyyden ja hyödylli-
syyden niin eläkeläisten edunvalvontatyön kuin itse yhdistystoiminnankin kan-
nalta. 
Valtakunnallinen kosketus muihin EKL:n jäseniin ja yhdistyksiin saatiin, kun 
kotkalaiset matkasivat suurella joukolla keskusliiton retkeilypäiville Turkuun. 
Muutakin hyödyllistä kanssakäymistä syntyi. Liiton 10 vuorokauden tuetulle 
lomalle pääsi ensi kerran Kotkasta kuusi oloneuvosta, ja liiton järjestämälle 
kunto-ohjaajakurssille Pajulahteen kaksi. 
 
Työväen Sivistysliiton Kotkan Seudun Opintojärjestöön oloneuvokset liittyivät 
8.6-1978. Se oli tulevien vuosikymmenten opintokerhotoiminnan osalta tärkeä 
ratkaisu paitsi itse toiminnan myös sen rahoittamisen ja sitä kautta yhdistyksen 
talouden kannalta. 
 
Mielenkiintoinen tapahtumien ketju 

 

Naisten ”pääseminen” Kotkan Oloneuvosten jäseneksi on kaiken kaikkiaan 
mielenkiintoinen, jopa paikoin hupaisakin tapahtumien sarja, joka ansaitsee 
tulla kirjatuksi. 
Vuoden 1970 toimintakertomuksessa sihteeri Uuno Kunnas kiitteli vuoden mit-
taan ahkeroineita ja ansioituneita jäseniä. Erityisen kiitoksen saivat paperinke-
räyksessä puurtaneet miehet, ”jotka nurkumatta ovat niputtaneet ja lastanneet 
meille soppa- ja kahvirahaa”. Kiittely kohdistui myös Jukolan talkoolaisiin, 
olihan sauna kunnostettu, samoin kaivo. 
Lukija saattaa aavistaa tekstistä hienoista anteeksipyynnön sävyä, kun Kunnas 
kiittää myös hyviä emäntiä, joita yhdistys oli saanut talkoohengessä avukseen 
ilman jäsenyyttä. ”Vaikka heitä (naisia) ei huolittukaan osastomme jäseniksi, he 
eivät jättäneet meitä oman onnemme nojaan, vaan ovat meitä uskollisesti joka 
tilanteessa palvelleet.”  Hän viittaa maaliskuun 2. päivän kokoukseen, jossa 
naisten jäsenyys oli esillä. Asia siirrettiin huhtikuun 13. päivän kokoukseen, 
jossa siitä äänestettiin. 
Äänin 74-50 yhdistys päätti jatkaa ”sukupuolisyrjintää”, toteaa Kunnas ja kirjaa 
pöytäkirjaan: ”Näin on tämä kauan mieliä askarruttanut asia pois päiväjärjes-
tyksestä ja naisten mukaantulo lopullisesti tyrmätty. 
 



Kunnaksen ennuste ratkaisun lopullisuudesta ei kuitenkaan toteutunut. Päinvas-
toin, asiat alkoivat kehittyä täysin toiseen suuntaan melko nopeasti. 
Kesäkuussa 1972 olivat Jukolassa oloneuvosten soppavieraina Kotkan Kotien 
Puolesta –yhdistyksen isoäitikerholaiset 85 naisen voimalla. Se oli vastavierai-
lu, sillä isoäitikerho oli kestinnyt oloneuvoksia jo aiemmin keväällä ”päivätem-
pauksen” merkeissä työväentalossa. Saattaa olla, että juuri yhteinen Jukolan 
retki murensi jämerien ukkojen naisvastaisuutta, sillä samana vuotena alkoi 
tapahtua. 
Oloneuvosten puheenjohtajana 2000-luvulla toiminut Raili Tirronen kirjoittaa 
asiasta seuraavasti: ”Kuusitoista edistyksellistä miestä anoi 16.12.1972 johto-
kunnalle lähettämässään kirjeessä naisten ottamista mukaan toimintaan. Nämä 
miehet olivat: Paavo Janatuinen, Onni Kovanen, Olavi Adamsson, Paavo Kan-
tanen, O. Ahonen, Arvi Karttunen, Lauri Nikki, Kalle Andersson, Aapro Noke-
lainen, Sulo Virtanen, Ilmari Heikkilä, Woldemar Astala, Artturi Kaelahti, Rei-
no Kohvakka, Aleksanteri Kokkonen ja Matti Heikkola.” 
Naisten jäsenyydestä äänestettiin jälleen 16.3.1973. Puoltavia ääniä annettiin  
nyt 99 ja vastustavia 52, hylättyjä 8. Portit oli avattu. 

Kun naiset tulivat mukaan oloneuvosten toimintaan ja muutaman vuoden jäl-

keen myös laulukuoroon, muuttui oloneuvosten kuoro sekakuoroksi. Parhaim-

millaan kuorossa oli yli 60 laulajaa ja se niitti laulutaidollaan mainetta Kotkaa 

laajemminkin. Suuri ansio menestykseen oli myös tätä kuoroa johtaneella Alpo 

Vanhalalla. Oloneuvosten pelimannit osallistuivat toisinaan yhteisesityksiin 

kuoron kanssa. 



 
Naisten toiminta lähti heti vireästi liikkeelle. Toimintaa vauhdittamaan perustet-
tiin naistoimikunta, johon kuuluivat Sylvi Ranta, Toini Autio, Hilja Asikainen, 
Anni Mainila, Anni Ollikainen ja Toini Povenius. Puheenjohtajaksi naistoimi-
kuntaan nimettiin Sylvi Ranta. Hän oli myös ensimmäinen naisjäsen yhdistyk-
sen johtokunnassa. 
 
Vuosi 1973 oli siis kahdessakin mielessä juhlavuosi, yhdistys täytti 15-vuotta ja 
naiset tulivat mukaan oloneuvosten toimintaan. 
Oloneuvosten toiminnan 15-vuotisjuhlassa Kotkan työväentalossa historiikin 
esittänyt Olavi Karttaavi totesi, ”että yhdistys perustettiin miehille ja mietimme 
varsin kauan ennen kuin päätimme ottaa naiset mukaan. Viimein kuitenkin sy-
dän voitti ja nyt yhdistyksessä on myös pirteä naisosasto.” 
 
Ulospäin näyttävää toimintaa 

 
Kotkan Oloneuvosten toiminnan laajuus ja monipuolisuus tekee vaikutuksen 
kerhon asiakirja-arkistoon tutustujaan. Kokoukset, keskustelut ja pohdinnat, 
erilaiset kerhot ja opintoryhmät, juhlat, tanssiaiset ja iltapäiväpirskeet, jumpat, 
kuoro- ja orkesteri, vierailut, retkeily ja matkailu, kesäpaikka Jukola sekä tietys-
ti edunvalvonta muodostavat kokonaisuuden, joiden parista sadat tai jopa tuhat-
lukuinen joukko kotkalaiseläkeläisiä on vuosikymmenten varrella löytänyt elä-
määnsä uutta sisältöä ja mielen virkeyttä. 
 
Liioittelematta voinee todeta, että vuonna 1967 perustetun laulukuoron toiminta 
oli vuosikymmenien ajan kerhon tunnetuin, eniten julkisuutta saanut toiminnan 
osa. Kuoron nimeksi vahvistettiin alun perin Kotkan Oloneuvosten kuoro. Se 
oli pitkään mieskuoro, mutta naisten mukaantulon muutti kuoron myöhemmin 
sekakuoroksi. 
Vuoden 1971 alusta kuoron käytännön toiminta järkevöityi sikäli, että kuoro sai 
itsenäisemmän luonteen. Se sai oikeuden valita oman toimikunnan ja huolehtia 
itse esiintymisillä tai muutoin hankituista varoistaan. Varat oli kuitenkin käytet-
tävä kuoron toiminnan tehostamiseen ja niistä piti vuosittain tehtävä selvitys 
yhdistyksen johtokunnalle. 
 
Kuoro järjesti säännöllisesti kevät- ja syysmatineoita. Kahvimatineassa helmi-
kuussa 1974 kuoro esitti Alpo Valkaman johdolla Frans Eiraksen säveltämän ja 
kuorolaisen Juhani Ahon sanoittaman Kotkan Oloneuvosten laulun. 
Paikallisten konserttien sekä sairaaloihin, vanhainkoteihin ja vastaaviin laitok-
siin tehtyjen vierailujen ohella mieskuoro kävi konsertoimassa myös Kotkan 
ulkopuolella yhdistysvierailujen yhteydessä sekä piirin ja liiton juhlissa. Lehti-



leikkeet kotkalaisista sanomalehdistä kertovat, että yleensä matineoitten ja kon-
serttien arvostelut olivat kiittäviä. Niissä todettiin usein, että on todennäköisesti 
vaatinut paljon työtä, jotta ikäihmiset on saatu laulamaan niin hyvin. 
Kuoron perustamisesta asti 16 vuoden ajan sen johtajana toimi kanttori Alpo 
Valkama, jonka ansio musiikilliseen menestykseen oli luonnollisesti suuri. 
 
Kotkalaiset ovat laulukansaa. Vuonna 1973 ja sen jälkeen oloneuvoksiin liitty-
neet naiset perustivat ensin oman kuoronsa, mutta olivat myös valmiita laula-
maan yhdessä miesten kanssa. Syksyllä 1975 kuoroille löytyikin yhteinen sävel. 
Uudeksi nimekseen suurkuoro otti Kotkan Oloneuvosten Mies- ja Naiskuoro, 
eli toiminnallisesti siitä tuli sekakuoro. Vuoden 1976 toimintakertomuksen mu-
kaan oli jo 65 laulajaa. Uuttakin kuoroa johti Valkama. 
 

Oloneuvosten orkesteri, Ami Tiikasalo (haitari) sekä muut oikealta Vilho Vak-

kari, Frans Eiras ja Pauli Pennanen 

 
Seitsemänkymmenluvulla oloneuvoksissa toimi myös oma orkesteri. Se esiintyi 
paljon yksinään, mutta konsertoi lisäksi kuoron kanssa. 
Oman orkesterin aikaansaamisen keskeinen puuhamies oli entinen satamapoliisi 
ja haitarinsoittaja Armas ”Ami” Tiikasalo. Jäätyään vuonna 1973 eläkkeelle 
satamapoliisin virasta Tiikasalo liittyi oloneuvoksiin. Hän oli reipasotteinen 
ihminen ja ryhtyi heti kokoamaan kerholle mandoliiniyhtyettä ja Olo-orkesteria. 
Tiikasalo itse toimi kyseisen musiikkitoiminnan vetäjänä. 
Armas Tiikasalo oli musiikin monitoimimies. Haitaria hän soitti 13-vuotiaasta 
asti, ja voitti vuonna 1952 Kymenlaakson iskelmä- ja kuplettimestaruuden. Hän 
lauloi  oloneuvosten kuorossa ja Langinkosken kirkkokuorossa. Tiikasalo myös 
sanoitti ja sävelsi. Haapasaaren valssi on hänen käsialaansa. 
 



Aktiivisen toiminnan aikaa 

 

Koko 1970-luku oli vahvaa toiminnan aikaa. Oloneuvosten pitkäaikaisen sih-
teerin Alvar Asplundin kirjaaman mielipiteen mukaan ”tämän buumin sai ai-
kaan naisten ottaminen mukaan toimintaan”. Hänen mukaansa nekin miehet, 
jotka suhtautuivat aluksi ehkä epäröiden naisjäseniin ja tapahtuneeseen muutok-
seen, joutuivat myöntämään, että ratkaisu oli oikea. Välillä oli niin paljon ko-
kouksissa väkeä, että täytyi ihmetellä, miten seurakuntakeskuksen saliin oikein 
sovittiin, muistelee sihteeri Asplund. 
Yhteisten kokousten, huvi- ja juhlatilaisuuksien lisäksi toimintaa monipuolisti-
vat lukuisat kerhot, retkeily- ja matkailu, kuoro ja orkesteri sekä ohjelmaryh-
mät. Jukola oli myös ahkerassa käytössä, saihan se vuonna 1975 kaupungin 
tuella uuden saunan. 
Keskusliitto ja piirijärjestö tukivat opintokerhoasioissa TSL:n ohella aktiivises-
ti, ja perusjärjestöt saivat tästä lisävirikkeitä toimintaan. Ohjaajakursseja pidet-
tiin liiton Läpikäytävässä Lieksassa, Pajulahdessa, Voionmaan Opistolla, Iitin 
Radansuussa Luumäen motellissa ja Kouvolassa. 
Jäsenmäärä kasvoi naisten mukaantulon seurauksena reippaasti. Esimerkiksi 
vuoden 1974 aikana liittyi 154 uutta jäsentä, joista naisia 107. Kaikkiaan jäse-
niä oli vuoden lopussa 632. Sama vauhti jatkui myös seuraavana vuotena. 
Liekö toiminnan runsaus ja vetovastuun raskaus vaikuttanut siihen, mutta 1970-
luvulla puheenjohtajan paikalla vaihtui mies varsin usein. Pitkäaikaisen puheen-
johtajan, myöhemmin kunniapuheenjohtajaksi nimetyn Kasper Talsin (1967-
73) kauden jälkeen puheenjohtajina toimivat Uuno Kunnas (1974-75), Jalo 
Tynkkynen (1976-77), Hugo Vitikainen (1977-78) ja Olavi Liivalahti (1979-

80). Sihteerinä toiminut Alvar Asp-
lund (1972-85) oli sitkeämpää sorttia. 
 
Oloneuvoksilla oli jo 1970-luvulta 

lähtien myös kansainvälisiä kontakte-

ja. Yhdistys teki vierailun mm. Ruotsin 

Sundsvalliin. Kuvassa isäntien edusta-

ja Erik Karlsson Sundsvallista sekä 

Kotkan Oloneuvosten ensimmäinen 

naistoimikunnan puheenjohtaja Sylvi 

Ranta ja Armas Suihkonen Kotkasta 

sekä tulkki, suomalaissyntyinen Laila 

Hannukainen Sundsvallista. 

 
Kun Kotkan Oloneuvokset viettivät toimintansa 20-vuotisjuhlia vuoden 1978 
marraskuussa, oli yhdistyksen jäsenmäärä kasvanut jo pitkälti yli kahdeksansa-



dan eli 834. Juhlat työväentalossa olivat komeat jo yksistään juhlaan osallistu-
neen väenpaljouden vuoksi. Talo oli ääriään myöten täynnä kahtena päivänä 
peräkkäin. Varsinaisessa vuosijuhlassa piti juhlapuheen  
Eläkkeensaajien keskusliiton puheenjohtaja Uuno Raatikainen, joka selosti lii-
ton vaatimuksia vireillä olevaan eläkeuudistukseen. 
Sali täyttyi myös vuosijuhlaa seuranneena arkipäivänä, kun seudulla vierailulla 
ollut pääministeri Kalevi Sorsa kävi onnittelemassa yhdistystä ja samalla selos-
tamassa eläkeuudistuksen sisältökysymyksiä. Uudistuksen toteutus tähtäsi Sor-
san mukaan vuoteen 1980. 
 
Yhdistyksen oman paikallisen toiminnan runsauden ohella Kotkan oloneuvok-
set olivat vauhtiin päästyään liikkuvaista ja yhteistyötä harrastavaa väkeä. Ret-
kiä ja yhdistysvierailuja tehtiin vuosien mittaan runsaasti. Vuoden 1979 tilasto-
jen mukaan tehtiin ko. vuotena kaikkiaan 23 matkaa tai retkeä ja yhdistys sai 
vastaanottaa vieraita seitsemästä eri eläkeläiskerhosta lähes viisisataa henkeä. 
Toisin sanoen Kotkan oloneuvoskerho oli myös muiden kerhojen suosima vie-
railukohde. 
 
1980-luku  –  osallistumisen vuosikymmen 

 
Edellisen vuosikymmenen kaltainen osallistumisinnostus jatkui myös 1980-
luvulla huolimatta yleismaailmallisesta lamasta, joka tuntui myös eläkeläisten 
jokapäiväisessä elämässä. Jäsenmäärä kasvoi edelleen vuosikymmenen vaihteen 
pienen notkahduksen jälkeen. 
Yhdistyksen jäsenkunnassa oli jo 1980-luvulle tultaessa tapahtunut sen kaltai-
nen muutos, että naisjäseniä oli enemmän kuin miehiä. Jäsentilastojen mukaan 
sama kehityssuunta jatkui myös ajankohdasta eteenpäin. Isompaa kitkaa tämä 
”vallankumous” ei kuitenkaan näytä järjestön sisälle tuoneen. 
 
Tammikuussa 1981 perustettiin Kotkaan kolmas EKL:n alainen eläkeyhdistys – 
Kotkan ja Karhulan oloneuvosyhdistysten lisäksi – ja tämä yhdistys otti nimek-
seen Länsi-Kotkan Eläkkeensaajat. Siihen liittyi myös joitakin Kotkan Oloneu-
vosten aktiivijäseniä, jotka asuivat Karhuvuoressa tai muualla läntisessä Kot-
kassa. 
 
Kokoukset pidettiin edelleen seurakuntakeskuksessa. Kerhoja toimi myös kau-
pungin nuorisotiloissa. Yleisiä kokouksia, joista pidettiin myös pöytäkirjaa, oli 
yleensä kerran kuussa. Epävirallisempia ja luonteeltaan kevyempiä maanan-
taikokouksia tai kerhoja oli saman verran, mutta historiankirjoittajan kannalta 
on harmillista, ettei niistä läheskään aina tehty muistiinpanoja tai pöytäkirjoja. 



Vuonna 1980 oloneuvosten puheenjohtajaksi valittiin tunnettu kotkalainen am-
mattiyhdistysmies Erik Kajosalo, jonka hoiti tehtävää neljä vuotta. 
 
Juhlia järjestettiin usein 1980-luvulla ja juhlijoita riitti. Eräässäkin kevätjuhlas-
sa kerrotaan olleen yleisöä peräti 407 henkilöä. Joulujuhlat olivat vuosittainen 
merkkitapaus samoin kuin varsinaiset vuosijuhlat. Myös ”iloiset iltapäivät” oli-
vat suosiossa. 
 
Oma lippu omin käsin 

 
Kotkan Oloneuvokset ry täytti 25 vuotta ja merkkitapausta juhlittiin Kotkan 
työväentalossa 17.11.1983. Tavallista merkittävämmän tästä tilaisuudesta teki 
se, että juhlassa vihittiin yhdistyksen lippu. 
Lipun oli suunnitellut kotkalainen veteraanitaiteilija Olavi Huttunen. Lippukan-
kaan kutoi Leena Tuomala ja kaikki sen käsintehdyt kuvat ompeli yhdistyksen 
naisjaoston puheenjohtaja Mairis Tammela apunaan askartelukerho. Lipun om-
pelemiseen kerrotaan käytetyn 34.000 neulanpistoa. 
Lipun vihki vuosijuhlassa EKL:n toiminnanjohtaja Aarre Lauliainen ja juhlapu-
heen piti liiton puheenjohtaja Aaro Kärkkäinen. Lipun kantoi saliin Olavi Vuo-
rimaa ja  airueina olivat Mairis Tammela, Toini Autio ja Rakel Seppä. 

 
Oloneuvosten yhdistys täytti 25 vuotta vuonna 1983, ja vuosijuhlassa vihittiin 

yhdistyksen lippu. Se oli yhdistyksen naisten omin käsin ompelema taiteilija 

Olavi Huttusen suunnitelman pohjalta. Kuvassa lippuvartio valmistautumassa 



lipun vihkimiseen, vasemmalta päävastuun ompelutyöstä kantanut Mairis 

Tammela, Olavi Vuorimaa, Toini Autio ja Rakel Seppä. 

Yhdistyksen varainhankinnassa tapahtui osittainen painopisteen muutos tai ta-
saantuminen. Aiemmin keskeinen paperinkeräys sai rinnalleen lähinnä naisten 
työn tuloksena mm. kahvi-, virvoke- ja arpajaistuotot, joista vuosittain kertyi 
varsin merkittävä summa. 
Paperinkeräys kuitenkin jatkui ja säilyi yhdistyksen varainkeruussa mukana 
1990-luvulle saakka. Vuonna 1994 se kuitenkin päättyi. Keskeisin syy keräyk-
sen loppumiseen oli kerääjäjoukon pieneneminen ja vanheneminen. Myös jot-
kut toimintaa tukeneet yhtiöt lopettivat jätepaperin antamisen. 
Arpajaisten järjestäminen ja arpojen myynti sen sijaan on ollut ja tulee varmaan 
olemaankin tärkeä yhdistyksen rahakirstun kartuttaja. Arpajaisia on järjestetty 
itse, mutta ahkerat nais- ja arpajaistoimikuntien jäsenet ovat myyneet myös 
keskusliiton arpoja. 
Arkistosta löytynyt Eläkkeensaaja –lehden leike vuodelta 1984 kertoo hauskalla 
tavalla siitä, miten arpojen kauppaaminenkin voi olla mukavaa puuhaa: ”- Olet-
ko yksinäinen? Ryhdy arvanmyyjäksi.” Noin pontevan neuvon antaa kotkalai-
nen Rakel Seppä, joka aisaparinsa Fanny Pällin kanssa on aloittanut kolmannen 
vuotensa arpojen myyjänä. ”Tämä on niin hauskaa hommaa, ettei uskokaan”, 
nauraa heläyttää Rakel. ”Ei totisesti tarvitse miettiä, mitä tekisi eikä potea yksi-
näisyyttä. Mie se kysyin yhdeltä mieheltä, että ostaisko herra arvan”, kertoo 
Rakel. ”Takuulla ostan, viisi kappaletta, kun ei minua kukaan ole ennen herrak-
si sanonut”, oli mies vastannut. 
Naiset myivät arpoja marketeissa, torilla ja jopa iltaisin ravintoloissa. 
Fannyt ja Rakelin ohella arpojen myynnissä ovat matkan varrella toki ahkeroi-
neet monet muutkin. 
 
Kesäpaikka Jukola vaati huolenpitoa ja talkootyötä jatkuvasti. Talkooväkeäkin 
löytyi vaihtelevalla menestyksellä. 
Myös mielipahaa Jukolan osalta riitti yhä 1980-luvulle, sillä ilkivallantekijät ja 
varkaat eivät olleet unohtaneet oloneuvosten kesäpaikkaa. Varkauksia tehtiin 
melko tiheään tahtiin ja kerran Jukola yritettiin myös polttaa siinä kuitenkaan 
onnistumatta’ Kesäkuussa 1980 liikkeellä oli varsin ahne varas. Hän vei muka-
naan 15 tuolia, 2 pöytää, yhden pitkän penkin, käytävämaton ja polttopuita. 
Tämä varas saatiin kuitenkin kiinni, ja nimikin esiintyy johtokunnan pöytäkir-
jassa. 
 
Kuoronjohtaja vaihtui 

 



Laulukuoroa kohtasi huomattava menetys, kun sitä 16 vuotta johtanut  Alpo 
Valkama jätti kuoron 18.3.1984. Lehtileikkeen mukaan Valkama muutti nuo-
rikkona kanssa Helsinkiin eläkepäiviään viettämään. 
Uuden johtajan etsintä käynnistyi luonnollisesti välittömästi. Kuoroa myös on-
nisti. 
Etsiskelyn jälkeen lupautui tehtävään kotkalaismuusikko ja musiikinopettaja 
Viljo Ylönen. Kuorossa ennätettiin jo pelätä toiminnan pakkolopetusta, mutta 
onneksi ei näin käynyt. 
Itse asiassa 1970-1980-luvun vaihteen aikaa ennen ja jälkeen voidaan hyvällä 
syyllä pitää jopa korostetusti musikaalisena ajanjaksona. Yhdistyksen toimintaa 
sävytti voimakkaasti nimenomaan oma kuoro, laulajien runsaus, ja myös orkes-
teri. Soitanta ja laulanta näkyivät ja kuuluivat laajasti kerhon ulkopuolellekin. 
Konsertit, vierailut, musikaaliset iltapäivät ja ohjelmansuoritus monissa tilai-
suuksissa antoivat tukea koko toiminnalle. Myös tanssiminen oli oloneuvosten 
harrastuksissa keskeisellä sijalla. Tanssitilaisuuksia järjestettiin itse, mutta kut-
suja ”satoi” myös piirin alueen muista yhdistyksistä. Juhlatilaisuudet päättyivät 
useimmiten yhteiseen karkeloon. 
 
Oloneuvosten kuorosta kirjoitettiin paikallisissa lehdissä paljon. Sen toiminnas-
ta uutisoitiin ja konserteista saatiin lukea musiikin asiantuntijoiden arviointeja. 
Tunnetun kotkalaisen laulajan ja kuoromiehen Mauno Miinalaisen teksti (Etelä-
Suomi 14.3.1978) oloneuvosten sekakuoron kevätmatineasta kuvaa hyvin tätä 
toimintaa laajemminkin kuin vain yhden konsertin näkökulmasta. Siitä muuta-
ma katkelma: 
”- Merkillinen on laulun voima. Se murtaa ikävuosien vallin ja valaisee vanhuu-
temme päiviä, mikäli niihin yleensä ehdimme. Tästä vakuutuin viime sunnun-
taina Kotkan oloneuvosten sekakuoron laulumatineassa. 
Tällä kuorolla on oma sijansa kaupunkimme musiikkikuvassa, ja suurin ansio 
on epäilemättä sen johtajalla. Alpo Valkama tuntuu olevan mies paikallaan. 
Kuoro oli hyvässä äänessä ja sen yhteissointi kaiken kiitoksen ansaitsevaa. Ir-
rallaan törröttäviä mies- ja levottomasti lepattavia naisääniä ei juuri esiintynyt. 
Myös rytminen puoli sujui näiltä virkeiltä vanhuksilta luontevasti. 
Matinea päättyi kalevalaisissa tunnelmissa. 
Tai eihän se niihin päättynyt, vaan paljon riehakkaammin. Oloneuvokset son-
nustautuivat tanssimaan. Kun itse vieroksun kyseistä urheilua, poistuin tässä 
vaiheessa paikalta. Mielen pohjalle jäi kuitenkin kaihertamaan kysymys siitä, 
kuka tässä tosiaan mahtoi olla vanha, kuka ei. Vilpitön kiitos viihtyisästä tuo-
kiosta. Ei kello vielä ole noin paljon,” kirjoittaa Miinalainen. 

 
Retkeillen ja matkaillen 

 



Retkeily ja matkailu ovat alkuvuosista saakka kuuluneet yhdistyksen keskeisiin 
toiminnan muotoihin. Kohdevalikoima on taipaleen varrella kasvanut ja laajen-
tunut. 
Vaikka käytössä on ollut oma kesämaja meren rannalla, ovat jopa saariretket 
pysyneet mukana ohjelmassa. Suosiossa ovat erityisesti Kotkan edustan tunne-
tuimmat saarikohteet, Kaunissaari, Tammio ja  Ulko-Tammio. 
Matkoja kotimaan eri kohteisiin ja ennen kaikkea muiden eläkkeensaajien yh-
distysten vieraaksi on ohjelmassa vuosittain runsaasti. Teatterimatkoja on tehty 
moniin eri teattereihin. 
Totta kai myös ulkomaanmatkat ovat saaneet pysyvän paikkansa oloneuvosten 
toiminnassa. Esimerkit 1980-luvulta kertovat, että esimerkiksi Ruotsi-Suomi 
yleisurheilumaaotteluissa käytiin isolla porukalla ainakin vuosina 1981, 1983 ja 
1985. Naapurimaassa Neuvostoliitossa käytiin useasti, Visbyssä 1981, Tanskas-
sa 1983, Itävallassa 1984 ja risteilyllä Hampurissa 1986. Tarkkaa kirjanpitoa 
retkistä ja matkoista ei ole pidetty.  
 

Erik Kajosalo (istumassa oik.) toimi oloneuvosten puheenjohtajana  runsaat 

neljä vuotta, kunnes luopui terveydellisistä syistä. Kuva Kajosalon läksiäisistä. 

Lähtijän vieressä 14 vuotta yhdistyksen sihteerinä toiminut Alvar Asplund.  

 
Matkojen vetäjänä ja puuhamiehenä näyttää useimmiten olleen Sem Pennanen, 
joka oli aktiivinen yhdistyksen muussakin toiminnassa. 
Retkeily ja matkailu kokosivat ja kokoavat yhä yhteen niitäkin jäseniä, jotka 
eivät viihdy kerhoissa tai kokouksissa.  
 



Oloneuvokset ovat pitäneet fyysistä kuntoaan yllä jumppaamalla. Miehet ovat 
harrastaneet tätä kuntoilun muotoa 1970-luvulta lähtien, mutta jo seuraavalla 
vuosikymmenellä löytyy ensimmäinen maininta myös naisten jumpparyhmästä. 
Toimintakertomuksen mukaan Vieno Ukkonen ja Aino Hanski ovat alkaneet 
ohjata kyseistä ryhmää. Naisia kävi jumpalla tuolloin noin 30. 
 
Yhdistyksen puheenjohtaja vaihtui kymmenluvun puolivälissä. Erik Kajosalo 
luopui tehtävistä 1984 lopussa ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pentti Hel-
minen, kokenut järjestömies hänkin. Helminen hoiti puheenjohtajan tehtäviä 
vuoden 1988 loppuun saakka. 
 
Kolme vuosikymmentä täyttyy 

 
Helmisen puheenjohtajakaudesta eli 1980-luvun loppupuolesta on säilynyt vä-
hemmän tietoa toiminnasta kuin aikaisemmilta vuosilta. Se toki käy asiakirjois-
ta selville, että toiminta on jatkunut vilkkaana ja jäsenmäärä pysynyt korkeana, 
mutta yksityiskohdista on tietoa niukalti. Osa asiakirjoista näyttää kadonneen. 
Tiettävästi on kuitenkin laadittu yhdistyksen 30-
vuotistaipaleelta toimintakertomus, mutta sitä ei 
tämän historiikin kirjoittamisen tueksi löytynyt. 
 
Toiminnot jatkuivat entiseen tapaan seurakunta-
keskuksessa ja nuorisotalossa, mutta juhlat siirtyi-
vät lähinnä VPK:n taloon. Työväentalo remontoi-
tiin 1986 konserttitaloksi, kun kaupunki päätti läh-
teä talosta muodostetun kiinteistöyhtiön toiseksi 
omistajaksi. Näin talon toimintamahdollisuudet 
kaventuivat oloneuvosten osalta esimerkiksi sen 
takia, ettei siellä saanut lattian varjelun vuoksi 
tanssia. 
 
Kesätoiminta jatkui Jukolassa. Murheena Jukolan 
osalta oli, ettei sinne saatu pitempiaikaista vakituista        Pentti Helminen 
 talonvahtia. Ehkä tehtävä oli eläkeläisille liiaksi voimia vaativaa ja sitovaa. 
Vuosien mittaan moni kyllä lupautui, mutta useimmat luopuivat kesken. Niinpä 
yhtenä keinona ulkopuolisten luvattomien ”vierailujen” torjumiseksi päätettiin 
pitää isännän viiri jatkuvasti salossa. Se myös auttoi. Ilkivallan tekijät pysyivät 
kesäisin loitolla. 
 
Vuosi 1987 oli yhdistyksen 30-vuotisen toiminnan juhlavuosi, ja siihen paneu-
duttiin huolella. Maaliskuun kokouksessa kiinnitettiin huomiota jäsenhankin-



taan. Olihan selvästi havaittavissa suurimman liittymisbuumin tasaantuneen 
takavuosista. Syitä tähän arveltiin olevat useita, mutta erityisesti kasvanut elä-
keläisjärjestöjen määrä oli selkeä syy. Myös se, että uudemmat eläkeläispolvet 
eivät olleet samalla tavoin kiinnostuneita yhdistystoiminnasta kuin aiemmat, 
vaikutti jäsenmäärän kehitykseen. 
  
Juhlavuoden jäsenmääräksi on kirjattu noin 650 jäsentä. Seuraavan vuoden jä-
senmäärän kirjauksessa – 863 jäsentä - on mitä todennäköisemmin virhe, koska 
taas vuoden 1989 jäsentilasto kertoo jäseniä oleva vain 547. Kuolemantapauk-
set, vapaajäsenyydet ja toisaalta rästiläisyys ovat vuosien mittaan aiheuttaneet 
jonkin verran epätarkkuutta jäsentilastoissa. 
 
Kotkan oloneuvosten 30-vuotisjuhla pidettiin työväentalo-konserttitalon uusi-
tussa salissa. Juhlapuheen piti EKL:n toiminnanjohtaja Teuvo Ikonen. Eläkeky-
symysten ohella hän kehotti eläkeläisiä olemaan aktiivisia myös luottamustoi-
mia täytettäessä. Mitään keinotekoisia ikärajoja ei saa asettaa luottamustoimiin 
valittaville. Vain riittävä terveys, henkinen vireys ja  äänestäjien luottamus ovat 
hyväksyttäviä perusteluja mukaan lähtemiselle, Ikonen painotti. 
 
Yhdistyksen talous pysyi 1980-luvulla vakaana, josta johtokunnan kiitokset 
osoitettiin jäsenistön ja erityisesti kerhojen aktiiviselle toiminnalle. Aika ajoin 
esiintyi suuren joukon sisällä myös erimielisyyksiä. Eräs kärhämä syntyi (1988) 
matkailukerhon ja johtokunnan välille. Kun kerho ei suostunut vuoropuheluun, 
päätti johtokunta ottaa sen tehtävät ja toiminnan itselleen. 
Hyvissä ajoin vuoden 1988 aikana käynnistettiin myös uuden puheenjohtajan 
etsiminen, kun Pentti Helminen oli ilmoittanut kieltäytyvänsä valinnastaan seu-
raavalle vuodelle. 
Yhdistyksen vanhin jäsen JOHANNES NIEMELÄ täytti 100 vuotta. 
 
Uusin voimin 1990-luvulle 

 

Oloneuvosten uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 1989 valittiin Seppo Malinen, 
monessa liemessä keitetty kokenut järjestömies ja urheilujohtaja. Yhdistyksen 
toiminnasta kirjoitetussa Raili Tirrosen muisteloissa 1990-lukua kuvataan Sep-
po Malisen vuosikymmeneksi. Hän toimi puheenjohtajana yhtäjaksoisesti vuo-
den 1997 loppuun saakka ja oli myös Kymen piiritoimikunnan sekä EKL:n liit-
tovaltuuston jäsen. 
”Seppo Malinen oli voimakastahtoinen puheenjohtaja, jonka käden ja sanan 
jälki näkyi toiminnassa”, todetaan muisteloissa. Siinä missä sitä edeltäneiden 
puheenjohtajien voimat loppuivat jo muutaman vuoden jälkeen (pisimpään oli 



kestänyt Kasper Talsi eli kuusi vuotta) veti Seppo Malinen joukkoa peräti 9 
vuotta. 
Yhdistyksen sihteerit vaihtuivat Malisen kauden alkuaikana tiheään, kunnes 
vuonna 1994 tehtävään tuli Erkki Mellas. Hänestä yhdistys sai pitempiaikaisen 
sihteerin. 

 
 

Kotkan Oloneuvosten historian pitkäaikaisin puheenjohtaja oli Seppo Malinen, 

hän veti yhdistystä vuosina 1989-1997. Kuvassa Malinen Jukolan kuistilla, 

taustalla taiteilija Unto Ripatin suurikokoinen maalaus ”Seitsemän veljestä 

hiidenkivellä”. 

 
Vuosi 1990 oli vilkkaan toiminnan aikaa. Monista edellisistä vuosista poiketen 
se oli  ennen muuta Jukolan kunnostamisen vuosi. Talo sai uuden maalin katol-
leen ja seiniin. Myös keittiö uusittiin ja pihapiiriä ehostettiin. Toimintakerto-
muksessa muistutetaan kuitenkin, että valitettavasti talkootyö jäi jälleen kovin 
harvojen kontolle. 
Eräässä johtokunnan pöytäkirjassa vuodelta 1990 on maininta oppositioryhmäs-
tä. Minkälaisesta oppositiosta oli kyse, siitä ei pöytäkirjassa mainita. Johtokunta 
päätti kuitenkin selvittää tilannetta. Kovin vakavasta asiata ei kai ollut kysymys, 
koska muuta mainintaa ei pöytäkirjoista jälkeenpäin näy. 
 
Vilkkaasti liikekannalla 

   



Vuoden 1990 aikana aloitettiin eläkeläisvierailujen vaihto veljeskansan Viron 
kanssa. Kotkalaiset kävivät kahdeksan hengen voimalla Virossa ja ottivat vas-
taan kymmenhenkisen virolaisryhmän. 
Matkailutoiminta oli 1990-luvulla hyvinkin runsasta. Turkkiin matkattiin use-
amman kerran. Maaottelumatkan Ruotsiin olivat edelleen suosiossa. Muina 
kohteina toimintakertomusten mukaan olivat Kypros ja Tunisia, Viipuri usein 
vuodesta 1992 lähtien, samoin kylpylämatkat Viroon. Kylpylämatkojen vetäjä 
on toiminut Erkki Mellas ja muiden ulkomaanmatkojen vetäjänä Mauri Myyry. 
Vierailuvaihtoa tapahtui virolaisten lisäksi myös Ruotsin suomalaisten eläke-
läisten kanssa. 
Kotimaan matkat olivat myös suosittuja. Useana vuoteena käytiin ruskaretkellä 
Lapissa ja Kuusamossa. Myös Ahvenanmaa oli kohteena useamman kerran. 
Teatterimatkat eri kaupunkeihin ovat olleet jatkuvasti ohjelmassa ja Lemin sä-
rää on käyty nauttimassa vuosittain. Merkittävän lisän ovat tarjonnet retket eri 
eläkkeensaajien yhdistysten vieraiksi, samoin piirin ja liiton tapahtumat eri puo-
lilla maata. 
Kotkan oloneuvosten 1990-luku oli edelleen aktiivista liikkeellä olon aikaa. 
Mellaksen ja Myyryn ohella retkeilyä ja matkailua vetivät myös Lempi Hansen, 
Seppo Malinen, Hilkka Sipari, Hilkka Vikman ja Vieno Ukkonen. 
  
Tuetut lomat olivat ohjelmassa edelleen. Niitä järjestettiin mm. Kustavissa, 
Suur-Saimaan lomakylässä, Keiteleenrannassa ja Sulkavalla. Järjestelyvastuun 
kantoi Vieno Ukkonen. 
 
Kerhotoiminta pysyi 1990-luvulla monipuolisena. Kuntoa hoidettiin naisten ja 
miesten jumppakerhoissa seurakuntakeskuksessa. 
Sekakuoroinnostus jatkui vuosikymmenen alkupuolelle asti. Kuoroa johtivat 
Vilho Ylönen, Aarno Raanti ja Maija Pukero. Viimeisinä toimintavuosina mu-
kana oli keskimäärin 20 laulajaa. Kuorojohtajan puute (sairastumisten takia) 
alkoi vaikuttaa laulajien vähenemisenä. 1994 laulajia oli enää noin 10 – 15 ker-
rallaan. 
Vuoden 1996 alusta kuorosta tuli lauluryhmä, joka jatkoi kuoron esiintymispe-
rinnettä Aili Pukin ja Rauha Ihalaisen johdolla. 
Vuosikymmenen alussa toimi piirileikki- ja tanhukerho, jonka vetäjänä oli Aili 
Vasara. Vuonna 1993 kerho muuttui senioritanssikerhoksi, jota ohjasi Hilkka 
Sipari. 
 
Kalakerho hoiti myös Jukolaa 

 
Oloneuvosten kalakerhon toiminnasta on mainintoja koko vuosikymmenen ajal-
ta. Kerholaiset kävivät pilkillä oman kerhon puitteissa ja osallistuivat vaihtele-



valla menestyksellä sekä liiton että piirin ja muiden yhdistysten järjestämiin 
kilpailuihin. Haminan seudun oloneuvosten kanssa oltiin kilpailukosketuksessa 
vuoron perään kummallakin paikkakunnalla.1998 pidettiin Kotkan Kärkisaaren 
vesillä piirin pilkkimestaruuskilpailut. 

 
Oloneuvosten kalakerhon toiminta oli 1990-luvulla varsin vilkasta, mutta lo-

pahti seuraavalla vuosikymmenellä. Kuva Kotkan ja Haminan pilkkijoukkueis-

ta. Keskinäinen kisa käytiin Jukolan lähijäillä. 

 
Vuonna 1990 perustetun kalakerhon vastaavana toimi pitkään Teuvo Vitikai-
nen. Kerhon edustusjoukkueissa ansioituivat mm. Väinö Kurvinen, Väinö Laari 
ja Erkki Laitinen. 
Kalakerho piti asemapaikkanaan Jukolaa. Kerhon vetäjän vastuuta pitkään kan-
tanut Teuvo Vitikainen toimi myös Jukolan isäntänä. Kalakerhon jäsenet pitivät 
huolen siitä, että paikat Jukolassa olivat kunnossa, polttopuita ja vettä saunalla. 
Vitikainen toteaa eräässä raportissaan kalakerhon toiminnasta, että sitä voi 
luonnehtia varsin vilkkaaksi. Kerho järjestää muun toiminnan ohella myös run-
saasti kilpailuja sekä pilkki-, onki- että laiturikalastuksessa. Parhaimpina vuosi-
na kisoja järjestettiin lähes parikymmentä. Miesten ohella mukana oli myös 
”kalastuskärpäsen” puremia naisia. 



Kalakerho lopetti toimintansa 2006. Syy ei asiakirjoista selviä. Osa kerholaisis-
ta liittyi haminalaisten vastaavaan kerhoon. 
 
Naiset ”sulauttivat” itsensä 

 
Naisten mukaantulosta alkaen ansiokkaasti toiminut naistoimikunta ilmoitti 
syksyllä 1993 lopettavansa toimintansa. Naisethan olivat kahden vuosikymme-
nen aikana harjoittaneet osittain eriytynyttä toimintaa, aluksi olosuhteiden pa-
kosta. Nyt päätettiin virallisesti ”sulautua” yhteiseen kerhoon miesten kanssa. 
Näin oli järkevä tehdä jo senkin takia, että oloneuvosten yhdistyksessä oli nai-
senemmistö. 
Naistoimikunnan peruja olivat koko yhdistystoiminnan kannalta tärkeät emän-
täryhmät sekä myyjäis- ja arpajaistoimikunnat. Pääemäntänä juhlavuotena oli 
Leena Liukkonen  apunaan Iris Björninen. Heidän lisäkseen emäntiä oli 16, 
jotka olivat jakautuneet neljään eri työryhmään, kuten nykyisinkin. Myyjäis- ja 
arpajaistoimikunnan vastavana toimi Elvi Saukko. 
Paperinkerääjät ja lastaajat sen sijaan alkoivat tulla ”vanhoiksi” eikä uusia ke-
rääjiä enää löytynyt. 

 
Kyyhkylän kuntoutussairaala Mikkelissä on vuosikymmenten ajan ollut kohde, 

johon on tehty viihdytysmatkoja. Tapaamisista ovat nauttineet niin viihdytettä-

vät kuin viihdyttäjätkin. Kuvassa tanhukerho vauhdissa. 

 



Talous hallinnassa 

Yhdistyksen talous on ollut koko 1990-luvun ajan hallinnassa. Jotkut tilinpää-
tökset tosin näyttävät olleen hieman alijäämäisiä, mutta useimmiten ne olivat 
tasapainossa. Kotkan kaupunki on tukenut kiitettävällä tavalla niitä eläkeläisten 
yhdistyksiä - myös oloneuvoksia – jotka toimivat vuokratiloissa. Kaupungin 
varsinaiset toiminta-avustukset ovat olleet sidottuja jäsenmäärään. 
Joulukuussa 1991 yhdistyksen yleinen kokous hyväksyi sääntömuutoksen, jolla 
myönnetään vapaajäsenoikeudet 80 vuotta täyttäneille ja vähintään 10 vuotta 
jäsenenä olleille henkilöille. Jäsenmaksutulot muodostavat kuitenkin vain pie-
nen osan yhdistyksen tuloista. Välttämättömiä lisätuloja toiminnan rahoittami-
seksi on hankittu myyjäis- ja arpajaistoiminnalla, paperikeruulla vuosikymme-
nen alkupuolella sekä ahkerien emäntien avulla. 
 
Vuodesta 1988 alkaen yhdistyksen eri harrasteryhmät ovat tehneet viihdytys-
matkoja kuntoutuslaitos Kyyhkylään Mikkeliin. Ohjelman jälkeen oli tanssin 
vuoro talon asukkaiden ja potilaiden kanssa. Kirjattujen mielipiteiden mukaan 
retket ovat olleet viihdyttäviä sekä Kyyhkylän asukkaille, potilaille että oloneu-
voksille. Kyyhkylän retkien vetäjänä ansioitui lähes alkuvuosista saakka Vieno 
Ukkonen. 
 
Juhlasta juhlaan 

 

1990-luvulla vietettiin useita isoja juhlia. Kotkan oloneuvokset saivat järjestet-
täväkseen EKL:n Kymen piirin 20-vuotisjuhlan syyskuussa 1992. Se pidettiin 
Karhuvuoren urheilutalossa. Yleisöä oli runsaasti ja juhla onnistui hyvin. Puhu-
jana oli EKL:n puheenjohtaja Sinikka Luja-Penttilä. 
Vuotta myöhemmin oli jälleen juhlan aika. Nyt oli vuorossa oman yhdistyksen 
35-vuotisjuhla 17. marraskuuta Kotkan konserttitalossa. Ohjelma oli pääosin 
virkeiden oloneuvosten omaa tuotantoa. Puhujaksi oli saapunut EKL:n uusi 
puheenjohtaja Pertti Hietala. 
Mainiona tarinaniskijänä tunnettu Hietala kertoi varsinaisen juhlapuheensa 
ohessa juhlaväelle yrittäneensä selvittää itselleen oloneuvos-sanan alkuperää. 
Täydellistä selvyyttä en tähän saanut, Hietala kertoi, mutta joka tapauksessa 
oloneuvos on putkahtanut julkisuuteen jonkun lehtimiehen tokaisuna ja sitä 
käytetään nimenomaan Kymessä. Harvinaisen nimensä lisäksi Kotkan oloneu-
voksen voivat Hietalan mukaan olla ylpeitä myös siitä, että yhdistys on EKL:n 
vanhin perusyhdistys. 
Hietala suuntasi juhlapuheessaan kritiikin kärjen maan silloisen (Ahon)  halli-
tuksen kaavailuihin eläkeläisten etujen kaventamisesta. 
 



Hallituksen heikennyspyrkimykset eläkeläisten toimentuloon keskusteluttivat ja 
suututtivat eläkeläisyhdistyksiä koko maassa. Näin tapahtui myös Kotkassa, 
jossa liiton (EKL) kantaan yhtyen vastustettiin indeksiturvan heikentämistä, 
kansaneläkemaksua ja terveyskeskusmaksua. Kun eläkejärjestöt olivat järjestä-
mässä mielenosoitusta eduskuntatalon eteen, Kotkan oloneuvokset päättivät 
ilmoittaa liitolleen, että täältä tulee paikalle ainakin kaksi bussilastillista. 
 
Puheenjohtaja Hietala vieraili juhlapuhujana Kotkassa myös toukokuussa 1995, 
jolloin Karhuvuoren urheilutalossa vietettiin jälleen Kymen piirin juhlaa. Ylei-
söä oli tavanomaisen runsaasti ja ohjelmasta vastasivat piirin alueen yhdistyk-
set. 

Tanssi kuntoliikuntana ja yhdessä viihtymisen osatekijänä on vuosikymmenten 

mittaan ollut niin oloneuvosten kuin muidenkin eläkeläisjärjestöjen keskeisenä 

harrastuksena. Yleensä juhlat päätettiin yhteiseen karkeloon. 

 
Juhlimisen parissa ahkeroi myös huvitoimikunta, joka järjesti vuosikymmenen 
loppupuolelle asti ohjelmallisia iltapäiväkarkeloita. Huvipaikkoina olivat mm. 
VPK:n talo, ravintola Kairo, Laulumiesten talo, ravintola Täysikuu, nuorisotalo 
Nuokkari ja Tiutisen työväentalo. Menestys varsinkin alkuaikoina oli hyvä ja 
vieraina oli usein lähiseutujen eläkeläisyhdistysten jäseniä mutta tuo innostus 
laimeni hiljalleen vuosikymmenen loppua kohden. 
 

Juhlavuoteen uusin voimin 
 



Oloneuvosten 40-vuotisjuhlavuosi 1998 toimittiin uuden puheenjohtajan Raili 
Tirrosen johdolla. Seppo Malisen 9 vuotta jatkunut monella tavoin ansiokas 
vetovastuun urakka päättyi edellisen vuoden lopussa.  

                                                                   

Tultuaan puheenjohtajaksi 

Raili Tirronen ja muut joh-

tokunnan jäsenet kokoontui-

vat yhteiskuvaan oloneuvos-

ten yhdistyksen perusta-

misajatuksen syntysijoille 

Sibeliuksen puistoon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raili Tirrosen valinta merkitsi sitä, että nyt astui remmiin ensimmäinen nainen 
40-vuotiaan yhdistyksen alun alkaen miehisessä historiassa. Koko 1990-luvun 
ajan Kotkan oloneuvoksissa oli kuitenkin jo selkeä naisenemmistö, joten valinta 
oli tavallaan luonteva ja ehkä odotettukin. Useat oloneuvokset ovat todenneet 
tämän historiikin kirjoittajalle, että Raili Tirrosesta yhdistys sai osaavan ja tar-
mokkaan vastuun kantajan. 
 
Kotkan Oloneuvokset siis täytti komeat 40 vuotta ja julkinen sana noteerasi 
tapahtuman näyttävästi. 
Juhlapaikkana oli Kotekon juhlasali. Aulaan oli rakennettu pienoisnäyttely yh-
distyksen alkuvuosien eli ”ukkojen ajan” pöytä- ja tilikirjoista sekä mm. koko 
toiminta-aikaa kuvaavista valokuvakansioista. Näytillä oli myös kalakilpailujen 
mitalisatoa. 
Juhlapuhujana oli EKL:n liittoneuvoston puheenjohtaja Sinikka Luja-Penttilä, 
joka puheessaan tarkasteli mm. Suomen kansanterveysjärjestelmää. Aikanaan 
otettiin iskulauseeksi ja tavoitteeksi ”Enemmän vuosia elämään”, sanoi puhuja. 
Nyt on otettu YK:n vanhusten vuoden tavoitteeksi  ”Enemmän elämää vuosiin” 
. Luja-Penttilän mukaan on selkeä tarve korostaa myös elämän laatua. 
Vuosijuhlassa muistettiin toiminnassa ansioituneita jäseniä. Liiton suuransio-
merkin saivat Alvar Asplund, Vieno Ukkonen ja Olavi Vuorimaa, kaikki yhdis-



tyksessä pitkän ja ansiokkaan työrupeaman tehneitä veteraaneja. Aikaisemmin 
tämän harvinaisen huomionosoituksen oli kotkalaisista saanut ainoastaan yksi 
mies, Seppo Malinen kiitoksena työstään yhdistyksen puheenjohtajana sekä 
piirin ja liiton tehtävissä. Kultaisen ansiomerkin saivat nyt Aino Hanski, Emil 
Helisma, Toivo Järnstedt ja Vieno Silvo. Myös muita huomionosoituksia jaet-
tiin runsaasti. 
Juhlavuoden kunniaksi yhdistys julkaisi uuden puheenjohtajansa Raili Tirrosen 
laatiman historiikin otsikolla ”Muistelot”. 
 
Suuransiomerkeillä 40-vuotisjuhlassa palkitut ovat tehneet todella pitkän päivä-
työn kerhon toiminnassa. Oloneuvosten sihteerinä Asplund toimi peräti 14 
vuotta. Urheilumiehenä hän toimi osaltaan myös jumppakerhon vetäjänä, pape-
rinlastaajana, retkien ja matkojen vetäjänä sekä edusti yhdistystään mm. piiri-
kokouksissa. 
 
Vieno Ukkonen oli henkilö, joka vireänä toiminnan ihmisenä sai aikanaan pal-
jon vastuuta yhdistyksen eri tehtävissä. Hän eli innolla mukana yhdistyksen ja 
sen eri kerhojen toiminnassa. Johtokunnan jäsenenä Vieno Ukkonen oli 17 
vuotta, huvitoimikunnassa 18 vuotta, samoin naisten jumppakerhon vetäjänä. 
Tuettujen lomien hoitajana hän oli 15 vuotta. Lisäksi tarmokas ja iloinen Vieno 
lauloi kuorossa ja tanhusi.  
 
Olavi Vuorimaa puolestaan toimi johtokunnassa 7 vuotta, lehtiasiamiehenä 13 
vuotta, järjestysmiesten vanhimpana 10 vuotta, huvitoimikunnassa 11 vuotta ja 
oli mukana kuorolaisena, tanhuajana, soittajana mandoliiniorkesterissa ja mm. 
matkojen vetäjänä. Vielä yli 90-vuotiaana virkeänä mukana toiminutta Olavi 
Vuorimaata ovat aikalaiset luonnehtineet, että ”Olli oli aina valmis auttamaan, 
kun hänen apuaan tarvittiin. Hän oli kuin hyvä viini, joka paranee vanhetes-
saan.” 
 
 
Vuosituhat vaihtuu  

 
Vuosikymmenen loppupuolella jäsenkehitys tasaantui ja lukumäärä alkoi hiljal-
leen laskea sekä keski-ikä nousta. Raili Tirrosen kirjaamassa 1990-luvun toi-
minnan yhteenvedossa todetaan, että suurin toiminnallinen menetys oli kuoro-
toiminnan hiipuminen. Myös juhlatoiminta alkoi vuosikymmenen loppupuolella 
vähetä. Varsinkin ”Iloiset iltapäivät” Nuokkarilla kärsivät yleisön puutteesta. 
Oloneuvosten keski-ikä oli noussut jo melko korkeaksi, kun uusia nuorempia 
jäseniä ei liittynyt riittävästi korvaamaan poistumaa. 
 



Liikuntaryhmät keräsivät väkeä kuten ennenkin ja myös matkailua harrastettiin 
aiempaan tapaan. Vuosikymmenen lopulla kuitenkin tuntui joskus siltä, että 
pallo alkoi olla hukassa, kirjoitti puheenjohtaja tilannearviossaan. Yritettiin  
 
tarjota monenlaista, mutta tarjonta ei mennyt perille. Ainakin harrasteiden tarjo-
ajat tuntuivat olevan lujilla. 
Yhtenä selityksenä muutokselle voidaan pitää sitä, että kehityksen mukana 
myös ikäihmisille oli tarjolla eri järjestöissä ja järjestöjen ulkopuolella runsaasti 
erilaisia ajankäyttömahdollisuuksia. Valinnan varaa riitti, ja kilpailu oli kovaa. 
 
Vielä on silti ”markkinoilla” suuri määrä sellaisia eläkeläisiä, jotka eivät ole 
sitoutuneet mihinkään järjestöön, ja joista ehkä melkoinen osa tuntee itsensä 
yhteiskunnan ulkopuoliseksi ja yksinäiseksi. ”Yrittäkäämme tavoittaa heidät”, 
vetoaa 1990-luvun yhteenvedossaan puheenjohtaja Raili Tirronen, jonka vas-
tuullisena tehtävänä oli johdatella oloneuvokset uudelle vuosituhannelle eli 
2000-luvulle.  
 

Toimitilakysymys puhuttaa 

Kotkan seurakuntakeskus on ollut vuosikymmenien ajan oloneuvosten keskei-
senä tukikohtana. Monissa eri yhteyksissä on kuitenkin nostettu esille toivomus 
Kotkan kaupungin suuntaan ikäihmisten harrastuksiin paremmin ja monipuoli-
semmin soveltuvan tilan saamisesta mm. eläkeläisjärjestöjen käyttöön. 
Seurakuntakeskus on tietenkin ollut arvokas ja siisti paikka, toteavat oloneu-
vokset, mutta se asettaa tietyt rajoitukset toiminnalle. ”Kuivat ja lämpimät huo-
neet”, kuten eräs oloneuvos asian ilmaisi, eivät aina riitä pitämään ihmistä vir-
keänä ja elämässä kiinni olevana. 
Vielä 2000-luvun alkupuolella oloneuvosyhdistyksellä oli mahdollisuus järjes-
tää ns. ”Iloisia iltapäiviä” Nuorisotalossa. Niihin tilaisuuksiin kutsuttiin myös 
vieraita muista Kymen piirin yhdistyksistä. Siellä voitiin myös tanssia, mikä 
sekin koettiin tärkeäksi eläkeläisten kuntoa ja mielen virkeyttä parantavaksi 
toiminnaksi. Talo annettiin kuitenkin kokonaisuudessaan nuoriso- ja koulutoi-
men käyttöön. 
Se, että Kotkassa ei ole kaupungin puolesta järjestettyä ikäihmisten toimitilaa, 
on pitkään koettu puutteena eläkeläisjärjestöjen ja vastaavien järjestöjen toi-
minnan kannalta. Toive ja tavoite on tiivistynyt järjestöjen jäsenten mielissä ja 
haaveissa erityisenä ”Kansalaistalona”. Asiaan otti kantaa myös Kotkan Van-
huusneuvosto, jonka puheenjohtajana Raili Tirronen silloin oli. Vanhuusneu-
vosto esitti yhdessä Vammaisneuvoston kanssa , että entisestä tyttölyseosta eli 
Katariinan koulusta kunnostettaisiin yhteisiä toimitiloja eläkeläisjärjestöille. 
Kyseinen rakennus ohjattiin kuitenkin liike-elämän eli ICT-keskuksen käyttöön. 



Kaupungin virkamiesjohto antoi ymmärtää, että vammais- ja eläkeläisjärjestöil-
le voidaan hankkia tilat muualta. Toistaiseksi asiassa ei ole tapahtunut edistys-
tä.Vanhan paloaseman luovuttaminen eläkeläiskerhojen käyttöön oli seuraavana 
järjestöjen toivelistalla, mutta sekään ehdotus ei tuottanut tulosta. Toistaiseksi 
toiminta oloneuvosten osalta jatkuu seurakuntakeskuksessa. 
Perusteluina uusien korvaavien toimitilojen saamiselle on esitetty, että nykyajan 
tilatarpeet harrastuksiin ovat toisenlaiset kuin ennen. Mikäli toimintaa esimer-
kiksi oloneuvosten yhdistyksen osalta haluttaisiin kehittää ja uudistaa siten, että 
nykyistä nuoremmatkin eläkeläiset lähtevät mukaan, niin monipuolisempi ja 
enemmän mahdollisuuksia tarjoava toimitilaratkaisu on yksi avainkysymyksis-
tä. 
Sama toimitilan tarve koskee myös eläkeläistoimintaan rinnastettavia järjestöjä. 
Kotkan vammaisjärjestöjen yhteisjärjestöön kuuluu 27 jäsenjärjestöä, joissa 
nykyisin on noin 5250 jäsentä ja Kanta-Kotkan kymmenessä eläkejärjestössä 
2260 jäsentä. Lisäksi Etelä-Kymen työttömät sekä sosiaalipsykologinen yhdis-
tys ovat olleet mukana toimitilakysymystä eteenpäin ajettaessa. Hanke on edel-
leen ajankohtainen järjestöjen toivelistalla. 
 
”Kolmas sektori” tärkeä apuvoimKun Kotkan Oloneuvokset viettivät toimin-
tansa 45-vuotisjuhlia VPK:n talossa vuonna 2003, muistutti keskusliiton ter-
vehdyksen tähän perhepiirissä vietettyyn tilaisuuteen tuonut EKL:n puheenjoh-
taja Hilkka Häkkälä mm. kuntapäättäjiä siitä, että eläkejärjestöt ovat merkittäviä 
”kolmannen sektorin” toimijoita. Eläkeläisten yhdistystoiminta on omiaan pi-
tämään yllä ikäihmisten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Nykypäivän 
ikäihmisillä on paljon enemmän toiminnallisia vuosia kuin kolmekymmentä 
vuotta sitten, mutta silti yhteiskunta kohtelee heitä samalla tavoin. 

 



Vesijumppa on yksi kuntoliikunnan muoto oloneuvosten toiminnassa. Kuvassa 

”Vetehisten” ryhmä Karhuvuori-kodin altaassa. 

 
Arvostamalla ja tukemalla eläkeläisyhdistysten työtä, yhteiskunta saa rahansa 
Häkkälän mielestä moninkertaisesti takaisin. 
Oloneuvosten puheenjohtaja Raili Tirronen korosti yhdistystoiminnan muka-
naan tuomaan lievitystä esimerkiksi monen ikäihmisen yksinäisyyden ongel-
miin. Tämä on Tirrosen mukaan eräänlaista ikäihmisten mielenterveystyötä. 
Monet ovatkin luonnehtineet eläkeläisten yhdistystä henkireiäkseen, toiminnal-
liseksi areenakseen, jossa voi säännöllisesti tavata toisia samassa elämänvai-
heessa olevia ihmisiä, viettää aikaa yhdessä, keskustella ja harrastaa kiinnosta-
via asioita. 
 
Aika rientää ja kehitys vaatii uuden opettelua myös eläkeläisiltä. Raili Tirronen 
totesikin vuosijuhlassa, että yhdistyksen taipaleella ollaan tietyllä tavalla veden-
jakajalla. Ikäihmisten on etujaan ajakseen päästävä nykyistä paremmin sisälle 
tietoyhteiskuntaan ja sen mukanaan tuomiin uusiin mahdollisuuksiin. Vuosi-
kymmenten mittainen matka puiston penkiltä näyttöpäätteen ääreen on pitkä 
askel kehityksen tiellä, mutta puheenjohtaja rohkaisi juhlasalissa istuvia olo-
neuvoksia rohkeasti kohtaamaan myös uudet haasteet. 
Yhdistyksen työssä muutos edellyttää, että mukaan saadaan uusia ”nuorempia 
eläkeläisiä” ideoimaan ja viitoittamaan tulevaa taivalta.    
Onnistuakseen toiminta kaipaa ikäihmisten harrastuksiin nykyisiä paremmin 
sopivia tiloja ja ennen muuta niitä ihmisiä, jotka ovat luontaisilta ominaisuuk-
siltaan osaavia ja aikaansaavia, toisin sanoen niitä, jotka ovat valmiita vetovas-
tuuseen porukan hyväksi ja puolesta. Varmaankin mukaan lähtijöitä riittää, jos 
toiminta on mielekästä ja tilat tarkoitukseen sopivia. 
Edellä todettuun liittyen oloneuvosten yhdistys on osaltaan järjestänyt kiinnos-
tuneille jäsenilleen tietokonekoulutusta, johon myös keskusliitto antoi tukeaan. 
Jatkokoulutus tapahtui TSL:n tiloissa työväentalossa.  
 
 
Muutoksen aika edessä? 

 
Kotkan Oloneuvosten yhdistyksen perustamisen jälkeen on tilanne Kotkan elä-
keläisten järjestötoiminnassa kokenut huomatavan muutoksen. Eri teollisuuslai-
tosten ja muiden työnantajien sekä kunnan eläkeläiset ovat perustaneet omia 
eläkeläisyhdistyksiä. Se on luonnollisesti vaikuttanut myös Oloneuvosten jä-
senmäärän alenemiseen. 2000-luvulle tultaessa ja sen aikana jäsenmäärä näyttää 
vakiintuneet 300 jäsenen tietämiin. Välillä se on ollut muutaman kymmenen yli, 



mutta on myös kirjattu alle kolmensadan jäsenmaksua maksavan jäsenen vuo-
sia. 
 
Vapaajäsenten eli yli 80-vuotiaiden jäsenten määrästä ei kaikilta vuosilta löydy 
tietoa tai täsmällistä kirjausta ja se on haitannut tarkan jäsentilaston pitoa. Ti-
lanteen korjaamiseksi yhdistys päätti 6.3.2000 vuoden 1999 liittokokouksen 
päätöksen nojalla luopua vapaajäsenyyksistä. Vanhat vapaajäsenyydet päätettiin 
jättää voimaan ja yhdistys maksaa liiton sekä piirin jäsenmaksut heidän osal-
taan. Uusia vapaajäsenyyksiä ei enää tämän jälkeen myönnetty. 
 
Edellä todettu noin 300 jäsentä koetaan oloneuvosten parissa kuitenkin edel-
leenkin mielekkääksi perustaksi toiminnan kannalta. Se, että uusia jäseniä ja 
ennen kaikkea nuorempia eläkeläisiä toivotaan lisää mukaan, on tietysti luon-
nollinen ja ymmärrettävä tavoite. Uudet ideat ja uudet toimintamuodot ovat 
välttämättömiä. 
Tarmokkaimmatkin yhteisen hyvän eteen puurtajat väsyvät ajan oloon, se on 
luonnon laki. Uusia tarvitaan tilalle. 
Vuosien mittaan on järjestetty jäsenhankintakampanjoita, joskus hyvällä, vuo-
roin vähemmän hyvällä menestyksellä. Kilpailu on kovaa. 
 
Railin vuosikymmen 

 
Raili Tirronen valittiin oloneuvosten puheenjohtajaksi vuonna 1998 ja se jatkui 
yhtä välivuotta lukuun ottamatta vuoden 2006 loppuun. 2000-luvun ensimmäis-
tä vuosikymmentä voinee siis kutsua Railin aikakaudeksi. Seppo Malisen jäl-
keen hän on oloneuvosten toiseksi pitkäaikaisin puheenjohtaja. 
Raili Tirrosta on yhdistyksen piirissä kuvattu työteliääksi ja osaavaksi puheen-
johtajaksi. Samaa osoittaa myös se, että hän toimi samaan aikaan pitkään Ky-
men piirijärjestön puheenjohtajana ja keskusliiton hallituksessa. Tirrosen lopet-
taessa yhdistyksen vetovastuun kantamisen, menetys koettiin suurena. 
Muut johtotehtävissä ”Railin aikana” toimineita ovat Erkki Mellas sihteerinä 
vuosina 1998-2001, Elvi Saukko 2002 ja Keijo Holopainen 2003-2006. Vara-
puheenjohtajat vaihtuivat aluksi vuosittain, mutta vuodesta 2002 eteenpäin  
tehtävää on hoitanut Aini Tiilikainen. Taloudenhoitajana on koko vuosikym-
menen ajan ollut Raija Holopainen, osan ajasta Keijo Holopaisen kanssa. 
Yhdeksi välivuodeksi (2004) puheenjohtajaksi valittiin Thelma Mykkänen. 
Terveydelliset syyt aiheuttivat kuitenkin sen, että puheenjohtajan tehtäviä hoiti 
pääosin varapuheenjohtaja Aini Tiilikainen. 
 
Kun Raili Tirronen päätti puheenjohtajakautensa vuoden 2006 lopussa, valittiin 
uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2007 viimeksi sihteerinä toiminut Keijo Ho-



lopainen. Ratkaisua jouduttiin hakemaan jatkovuosikokouksen kautta, koska 
vuosikokousväki ei selvästikään ollut varautunut vaihdokseen. 
 
Yhdistyksen talous on pysynyt vuosikymmenen aikana vakaana, vaikka kunnal-
liset avustukset ovatkin pienentyneet eivätkä esimerkiksi entisaikojen paperin-
keräystulot enää olleet mukana toimintaa rahoittamassa. Toiminta on ollut pal-
jolti jäsenistön omarahoitteista. Eniten tuottoa tuovat syksyisin ja keväisin pi-
dettävät myyjäiset sekä maanantaikerhojen kahvitulot. 
 
Harrastustoiminnan kestolajit 

 
Perinteistä kerhotoimintaa on harrastettu 2000-luvulla vaihtelevalla menestyk-
sellä. Toimintakertomusten pohjalta voi tehdä sen johtopäätöksen, että on mo-
nia kerho- ja harrastustoiminnan aloja, jotka kiinnostavat jatkuvasti jäsenistöä. 
Muutamista on toki jouduttu luopumaankin hiipuneen kiinnostuksen takia. 
Toiminnassa ovat olleet kuukausikokousten ja maanantaikerhojen lisäksi nais-
ten jumppakerho, noin 30-40 jumppaajaa kerrallaan, miesten jumppakerho, 10 
jumppaajaa – mutta toiminta on juuri nyt lepotilassa, vesijumppakerho noin 10 
osanottajaa, kun altaaseen ei mahdu enemmän, senioritanssikerho 16 tanssijaa,  
lauluryhmä noin 10 laulajaa, boccia-kerho, jossa kyseistä pallopeliä pelaa noin 
20-30 miestä ja naista kesäisin ulkona ja talvella seurakuntakeskuksessa, sekä  
myyjäistoimikunta. Yli vuosikymmenen puolen välin vilkkaasti toimineen  ka 
lakerhon vastuulla on ollut myös yhdistyksen kesäpaikasta Jukolasta huolehti 

 



Oloneuvosten kerhovalikoimaan kuuluu myös Boccia-peliä harrastava ryhmä. 

Bocciaa voi pelata sekä ulkona että sisätiloissa. Kuva Jukolasta. 

minen Teuvo Vitikaisen johdolla. Kalakerho kuitenkin lopetti parisen vuotta 
sitten. 
Matkailu ja retkeily sekä vierailut muiden eläkeläisyhdistysten kutsumiin tilai-
suuksiin, virkistyslomailu, teatterimatkat, ruokaretket jne. ovat edelleenkin uu-
della vuosituhannella olleet jäsenten kiinnostuksen kohteina. 
  
Kerhojen vetäjät ovat vaihtuneet melko usein, mutta kestävyyttäkin on havait-
tavissa. Yksi pitkäaikaisemmista on lauluryhmän vetäjä Aili Pukki, joka on 
toiminut myös  ohjelmaryhmän johdossa ja mainiona ohjelman suorittajana 
erinomaisen laulutaitonsa ansiosta. Aili Pukin tukena lauluryhmän eli ”Laulun-
lyömien” toiminnassa ovat vuosikymmenen aikana olleet mm. Kaarina Lintu-
nen, Olavi Vuorimaa, Lea Pylvänäinen ja Kaarlo Lahtinen. ”Priimusmoottori-
na” toimi kuitenkin koko ajanjakson monitaitoinen ja –toiminen Aili Pukki.  
Teatteriasiamiehen tehtävää on hoidellut Aini Tiilikainen, joka on viime vuosi-
na ahkeroinut myös senioritanssiryhmän vetovastuussa varapuheenjohtajuuden 
vaatimien tehtävien ohella. Hilkka Sipari ohjasi senioritanssijoita usean vuoden 
ajan vuosikymmenen alkupuolella. 
Jo 1990-luvun parina viimeisenä vuotena aloittaneen Boccia-kerhon vetäjinä 
ovat toimineet Hannu Liukkonen ja Pentti Korkolainen sekä Kaarina Lintunen. 
Naisten jumppakerhoa on pisimpään ohjannut Airi Kekkonen, ja vastuuta ovat 
kantaneet myös Eija Forss, Hilkka Kujala, Vieno Silvo ja Aili Pukki sekä uu-
simpina Maija Nakari ja Leila Sonkeri. Miesten jumppakerho puolestaan on 
osallistujien puutteen takia on nykyisin lepotilassa, mutta alkuvuosikymmenenä 
ohjauksesta vastasi Martti Forss ja osin myös Hannu Liukkonen. Vesijumpan 
eli ”Vetehisten” vetäjinä ovat olleet mm. Raili Tirronen ja Terttu Kotiranta. 
Kun kalakerho lopetti toimintansa vuonna 2006, siirtyivät myös Jukolan huo-
lenpitoa koskeneet asiat muille. Isännän tehtäviä ovat hoidelleet kalakerhon 
jälkeen Martti Tirkkonen ja Otto Lehtonen. 
Yhdistyksen talouden kannalta merkittävintä osaa ovat edustaneet myyjäisten 
järjestäminen, arpojen myynti sekä emäntien työ kokouspäivien kahvinkeitossa. 
Myyjäisten järjestelyn päävastuun on kantanut Eija Forss ja arpajaismyynnin 
osalta nykyisin Taina Mäkelä ja Sirkka-Liisa Lahti sekä aiemmin Pirkko Bor-
man, Pirkko Kansonen, Leena Kiiskinen, Elvi Saukko ja Iris Björninen. 
Opintosihteerinä ovat toimineet Hilkka Pakkanen ja Raija Holopainen. 
 
 

Matkailu avartaa ja virkistää 

 



Pöytäkirjojen, toimintakertomusten, valokuva- ja leikekokoelmien perusteella 
käy selväksi, että oloneuvokset ovat edelleenkin innokkaita matkailijoita. Mat-
kat ja retket ovat vuosikymmenestä toiseen olleet toiminnassa tärkeällä sijalla. 
Kun reissaaminen oloneuvosten yhdistystoiminnan alkuaikoina kohdistui pää-
osin kotimaahan ja lähiulkomaille, on kohteet myöhemmin yhä useammin valit-
tu kauempaa. Osaselityksenä kehitykselle voidaan pitää sitä, että eläkeläisten 
eläketurva on askel kerrallaan parantunut, joten yhä useammalla on nykyisin 
mahdollisuus matkustaa omalla kustannuksellaan, mutta mieluusti tutussa seu-
rassa, myös kauemmas kotomaan rajojen ulkopuolelle. 
 
Vuosittain on 2000-luvulla tehty yleensä keväisin ja syksyisin kahden viikon 
kaukomatka. Usein on Sataman eläkeläisten kerho ollut oloneuvosten matka-
kumppanina. Matkojen vetäjänä on edelleen ahkeroinut Mauri Myyry. Matkoja 
on tehty mm. Bulgariaan, Turkkiin, Tunisiaan, Niilin risteily sekä useasti naa-
puriin Tallinnaan. 
Kylpylälomat Virossa ovat  myös olleet oloneuvosten suosiossa hintojen edulli-
suuden takia. Kylpylälomien vetämisen vastuu on ollut Erkki Mellaksella. 
 
Kotimaan osalta yhdistyksen jäsenten suosiossa ovat pysyneet tuetut ja muut 
virkistyslomat.  Toiminnan alkuvuosina käytäntönä oli, että yhdistys sai lähet-
tää vuosittain muutaman ansioituneen jäsenensä ns. tuetulle lomalle eri loma-
kohteisiin. Nämä lomat olivat hyvin haluttuja. 
Nykyisin tuetuille lomille hakeudutaan itse ja vuosittain noin 40:n henkilön 
ryhmä matkustaa kulloinkin valittuun lomakohteeseen. Lomien omavastuun ja 
matkakustannukset he hoitavat itse. Tuettujen lomien kohteena  on viimeksi 
kuluneen vuosikymmenen aikana olleet mm. Huhmarin lomakeskus, Sulkavan 
lomakylä, Suur-Saimaan lomakylä sekä virkistyslomakohteina lähinnä EKL;n 
Rajaniemi Virroilla ja Keiteleenranta. 
Tuettuja lomia on mahdollisuus järjestää nykyisin vain joka toinen vuosi, joten 
välivuosina vastaavia ovat olleet lomalaisten itse kustantamat virkistyslomat 
liiton omistamiin lomakohteisiin. Joinakin vuosina yhdistys on tukenut virkis-
tyslomalle lähteneitä matkan osalta. 
Tuettujen lomien järjestelyjä hoitivat alkuvuosina mm. Mairis Tammela, Suoma 
Mettälä, ja Aili Autio sekä heidän jälkeensä peräti 16 vuotta Vieno Ukkonen. 
Nykyisin kyseisten lomien järjestelyistä vastaa oloneuvosyhdistyksen sihteeri 
Leena Kiiskinen, jolla täyttyy vuonna 2008 jo kymmenes vuosi tässä tehtäväs-
sä. 
 
Edellä olevaan voidaan lisätä vielä lukuisat retket kotimaassa. Huomattava osa 
niistä on suuntautunut muiden eläkeläisyhdistysten vieraaksi joko juhlatapah-
tumien tai tanssiinkutsujen merkeissä. Tanssi onkin ollut jäsenten mieluinen 



harrastus, joskaan ei enää ole ylletty aivan yhtä vilkkaaseen pyörähtelyyn kuin 
joskus aiempina vuosikymmeninä. Yksi todennäköinen selitys kiinnostuksen 
vähenemiseen on jäsenistön keski-iän nousu. 
 
 

Oloneuvosyhdistykset yhdistyvät 

 

Kotkan Oloneuvosten yhdistyksen jäsenmäärän vakiintuminen noin 300 jäsenen 
tietämille ja joinakin vuosina putoaminen ko. luvun alapuolelle sekä jäsenten 
keski-iän kohoaminen ovat usein olleet pohdinnan kohteena viimeisen vuosi-
kymmenen aikana. Ponnistelut uusien jäsenten hankkimiseksi eivät ole tuotta-
neet merkittävää tulosta. Jonkin verran toki uutta verta on saatu mukaan, mutta 
se on korvannut ainoastaan vuosittaisen poistuman. 
Kun Karhulan oloneuvosten jäsenmäärä oli samaan aikaan selvässä laskussa, ja 
toiminta hiljenemässä, ryhdyttiin keskustelemaan Karhulan kerhon toiminnan 
yhdistämisestä Kotkan Oloneuvokset ry:n siipien suojaan. Pöytäkirjojen mu-
kaan ensimmäisen kerran yhdistykset keskustelivat yhdistymisestä joulukuun 
15. päivänä vuonna 2004. Keskusteluja jatkettiin seuraavana vuotena. Karhulan 
kerhoa palavereissa edustivat Veikko Pöyhönen, Reijo Kuusela, Kaija Holopai-
nen ja Irma Salmikoski. Liittyminen toteutettiin 1.1.2006, jolloin Karhulasta 
siirtyi 36 jäsentä Kotkan oloneuvoksiin. 
Kolmannen kotkalaisen EKL:n jäsenyhdistyksen, Länsi-Kotkan eläkkeensaajien 
toiminta on niinikään hiljentynyt jäsenten vähäisyyden takia. Tämä yhdistys ei 
kuitenkaan ole tehnyt liittymispäätöstä oloneuvoksiin, vaan yhdistys asetettiin 
lepotilaan, jossa se on yhä. 
Ensimmäinen yhteinen ponnistus yhdistyneellä Kotkan ja Karhulan oloneuvos-
ten yhdistyksellä oli piirijuhlan järjestäminen Karhulan jäähallissa. Juhlatoimi-
kuntaan kuuluivat Raili Tirronen, Keijo Holopainen, Mauri Myyry ja Erkki 
Mellas sekä Karhulan puolelta Veikko Pöyhönen ja Heikki Ojala. Piirijuhlaan 
osallistui runsaasti väkeä eri puolilta kaakonkulmaa.  
 
Toiminta ei yhdistysten yhdistymisen jälkeen kuitenkaan päättynyt kokonaan 
Karhulan puolella, vaan jäsenistö siellä muodosti sivuosaston eli Kotkan olo-
neuvosten Karhulan kerhon. Kerho on sen jälkeen jatkanut kokoontumisia Kar-
hulan Kodintalossa kuukausittain kolmena keskiviikkona. Ohjelmassa on ollut 
keskustelut kiinnostavista ajankohtaisista asioista, laulua, jumppaa ja myös kir-
jallisuutta on harrastettu. 
Ensimmäiseen Karhulan kerhon toimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi Irma 
Salmikoski, varapuheenjohtajaksi Heikki Ojala, sihteeriksi Kaija Holopainen 
sekä rahastonhoitajaksi Veikko Pöyhönen. Pöyhönen valittiin yhdistymisvuote-
na Kotkan oloneuvosten varapuheenjohtajaksi. Karhulan kerhon oma emäntä-



ryhmä on pitänyt huolen kerhopäivien kahvituksesta. Naistoimikunta on järjes-
tänyt kerhon varojen kartuttamiseksi mm. myyjäisiä. 
 
 

Vaihto tarvitsi uuden kokouksen 

 
Vuoden 2006 päättyessä puheenjohtaja Raili Tirronen 
katsoi urakkansa täyttyneen ja ilmoitti, ettei hän asetu 
ehdokkaaksi Kotkan oloneuvosten puheenjohtajaksi 
vuodelle 2007. Kuten jo edellä on todettu, eroilmoitus 
näytti tulleen kokousväelle ehkä hieman odottamatta, 
sillä tehtävään suostuvaista seuraajaehdokasta ei vuosi-
kokouksessa löytynyt. Asia jäi avoimeksi. Vasta koolle 
kutsuttu jatkovuosikokous onnistui valitsemaan puheen-
johtajan, johtokunnan ja muut toimihenkilöt. 
 
Uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2007 valittiin sih-
teerinä useamman vuoden toiminut Keijo Holopainen. 
Tuoreen puheenjohtajan työtovereiksi johtokuntaan 
valittiin varapuheenjohtaja Aini Tiilikaisen, sihteeri 
Leena Kiiskisen ja taloudenhoitaja Raija Holopaisen 
lisäksi jäseniksi Erkki Mellas, Pirkko Borman, Martti         Keijo Holopainen 

Tirkkonen, Mauri Myyry ja Karhulan kerhosta Kaija Holopainen, varalle Irma 
Salmikoski. Kiiskinen asetettiin ehdokkaaksi Kymen piiritoimikuntaan, johon 
tehtävään hänet myös myöhemmin valittiin. 
 
Toimikuntien ja kerhojen vetäjiksi vuodelle 2007 valittiin ohjelmatoimikuntaan 
ja laulukerhoon Aili Pukki, vesijumppaan Terttu Kotiranta, naisten jumppaker-
hoon Airi Kekkonen, senioritanssiin Aini Tiilikainen, joka toimii edelleen myös 
teatteriasiamiehenä, boccia-kerhoon Hannu Liukkonen, matkailuun Mauri Myy-
ry ja Erkki Mellas, tuettujen ja virkistyslomien hoitajaksi Leena Kiiskinen, Ju-
kolan vastaavaksi Martti Tirkkonen, myyjäistoimintaan Eija Forss ja kirjalli-
suuspiiriin Annikki Glumoff sekä Raili Tirronen. 
Uuden johdon ensimmäinen vuosi oli paljolti ”sisäänajoa” ja tutuksi tulleen 
toiminnan ylläpitämistä. Jäsenmäärä säilyi suunnilleen ennallaan. Keskusteluja 
jäsenmäärän kasvattamismahdollisuuksista on käyty jatkuvasti. Uusia jäseniä 
kyllä vuosittain liittyy, mutta toiselta laidalta tapahtuu vähenemistä, sillä ikä, 
sairaudet ja ns. luonnollinen poistuma verottaa osansa. 
Vuoden 2006 toimintakertomuksessa todetaan, että jäsenmäärän kehitystä on 
syytä pitää huolestuttavana. Tekstissä luodaan uskoa tulevaisuuteen, mutta har-
rastetaan myös itsekritiikkiä. ”Se, minkälaista toimintaa pystymme ikääntyneil-



le ihmisille tarjoamaan, ratkaisee menestyksemme kilpailtaessa uusista jäsenis-
tä”, sanotaan toimintakertomuksessa. Parantamista varmasti tarvitaan. Kaiva-
taan uusia toimintamalleja ja yhdistyksen johto tarvitsee siinä työssä kaikkien 
jäsenten tukea ja ideoita. Kuitenkin toimintasuunnitelmassa uskotaan, että paik-
kakunnan vanhinta eläkeläisyhdistystä, Kotkan Oloneuvoksia, tarvitaan yhä 
sekä eläkeläisten edunvalvontaan liittyvässä työssä että jäsentensä arjen harma-
utta ja yksinäisyyttä torjuvana ja heidän elämäänsä vaihtelua ja vireyttä lisäävä-
nä toimijana. 
 
Oloneuvoksille juhlan paikka 

 
Vuosi 2008 on yhdistyksen juhlavuosi. Marraskuussa tulee kuluneeksi tasan 50 
vuotta Kotkan Oloneuvosten perustamisesta. Tätä historiikkia kirjoitettaessa 
eletään vielä vuoden 2007 lopun aikaa. Yhdistyksen syysvuosikokous on jo 
pidetty ja 
juhlavuoden 2008 keskeisimmät henkilövalinnat tehty. Valintoihin oli vaikut-
tamassa lähes seitsemänkymmentä oloneuvosta. Määrä kertonee osaltaan siitä, 
että mielenkiinto yhdistyksen toimintaa kohtaan on säilynyt. 

 

Kotkan Oloneuvosten nykyinen johtokunta varajäsenineen. Eturivissä vasem-

malta rahastonhoitaja Raija Holopainen, sihteeri Leena Kiiskinen, puheenjoh-



taja Keijo Holopainen ja varapuheenjohtaja Aini Tiilikainen, takana vasemmal-

ta Reijo Kuusela, Martti Tirkkonen, Irma Salmikoski, Erkki  

Mellas, Eija Forss, Kyllikki Herttua ja Aili Pehkonen. 

 
Vuoden 2008 puheenjohtajaksi valittiin edelleen Keijo Holopainen, samoin 
varapuheenjohtajaksi Aini Tiilikainen, sihteeriksi Leena Kiiskinen ja talouden-
hoitajaksi Raija Holopainen, kaikki uudelleen. Muut johtokunnan jäsenet ovat 
Martti Tirkkonen, Erkki Mellas, Kyllikki Herttua ja Karhulan kerhosta Reijo 
Kuusela. Varajäsenet ovat Eija Forss ja Aili Pehkonen sekä Karhulan kerhosta 
Irma Salmikoski. 
 
Oloneuvosten puheenjohtaja Keijo Holopainen totesi vuosikokouksessa, että 
vuoden 2008 keskeisin asia ja työn kohde on yhdistyksen 50-vuotisjuhla mar-
raskuussa. Se tulee olemaan suuri ponnistus, johon yhdistyksen johto tarvitsee 
koko jäsenistön aktiivisen tuen. Muilta osin yhdistyksessä jatketaan totuttuja 
toiminnan muotoja. Mikäli tarvetta ilmenee ja ideoita synnytetään, myös uutta 
toimintaa on mahdollista kehitellä mukaan, muistutti Holopainen. 
 
 
   

Uusiutumiskyky ratkaisee 
 
   
Kotkan Oloneuvokset ry:llä on takanaan puolen vuosisadan mittainen ansiokas 
työ kotkalaisten ikä-ihmisten keskuudessa. Tehdyn työn arvo on epäilemättä 
suuri. Perustaminen osui aikaan, jolloin tällaisella toiminnalla oli selkeä tilaus. 
Yhdistyksellä on ollut suunta selvä ja myötätuuli matkassaan alusta asti. Jat-
kuuko näin myös tästä eteenpäin? 
 
Juhlavuotena on syy kerrata mennyttä 
aikaa, mutta samalla aivan erityinen tar-
ve  kääntää katseet tulevaisuuteen. Voi-
ko toiminta jatkua, kuten tähän saakka, 
vai vaatiiko se, kuten todennäköistä on, 
yhdistysten toiminnasta vastaavilta uusia 
näkemyksiä ja uudelleen arviointia toi-
minnan laadusta ja sisällöstä? 
                                                                       

                                                                                   Raili Tirronen 



Minkälainen on esimerkiksi Kotkan Oloneuvosten kaltaisten yhdistysten tule-
vaisuus? Onko niillä tulevaisuutta? Miten ylipäätään käy yhdessä tekemisen ja 
yhteistoiminnan liikkeille jatkossa, onko niillä edelleen ”tilausta”? Tarvitaanko 
niitä, vai onko kyse vain siitä, että se pärjää, joka oivalta parhaiten ajan vaati-
mukset? 
Kysymykset ovat vakavia, eikä valmiita vastauksia ilmeisestikään ole! 
 
Esitin nuo kysymykset eläkeläisyhdistysten tarpeellisuudesta ja tulevaisuuden 
avaimista Kotkan oloneuvosten edelliselle pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Raili 
Tirroselle. 
Jämäkkä vastaus kuului, että ehdottomasti niitä tarvitaan. Eläkeläisten lukumää-
rä kasvaa jatkuvasti. Jo nyt eläkkeellä on yli miljoona suomalaista, ja ns. suuret 
ikäluokat tulevat lähivuosina kasvattamaan lukua huomattavasti. Samalla myös 
monet tähän elämäntilanteeseen liittyvät huolenaiheet, ikä-ihmisten arkiset on-
gelmat sekä avun ja tuen tarve lisääntyvät. Monen iäkkään ihmisen kohdalla 
esimerkiksi puolison menettämisen tuoma yksinäisyys, sen mahdollisesti aihe-
uttama vireyden ja toimintatarmon aleneminen ja usein myös syrjäytymisen 
tunne, ettei kukaan välitä, ovat monen eläkeikäisen arkipäivää. 
Eläkejärjestöjen yhtenä merkittävänä tehtävänä onkin välittää toisesta ihmises-
tä, ymmärtää, antaa läheisyyttä ja toiminnallisia virikkeitä, korostaa Raili Tirro-
nen.  
Ei voida lähteä siitä, että ikääntyneen väestönosan kaikki tarpeet ja ongelmat 
arjen harmaudesta ja yksinäisyyden tunteesta lähtien hoidettaisiin ikään kuin 
virkatyönä yhteiskunnan toimesta tai että yksityinen liiketoiminta olisi vastaus 
kaikkeen. Kyllä tähän työhön tarvitaan myös ns. kolmatta sektoria. On tarvittu 
tähän saakka, ja jatkossa kenties vielä enemmän, kun tuen tarvitsijoiden määrä 
kasvaa, sanoo Raili Tirronen.  
Hänen mielestään eläkejärjestöt ovat jopa eturivissä, kun pohditaan ikä-
ihmisten elämäntilanteista johtuvien monien ongelmien helpottamista. Koke-
muksensa pohjalta hän muistuttaa, että kuluneet vuosikymmenet Kotkan olo-
neuvoksissa ovat merkinneet monelle eläkeläiselle tervetullutta vaihtelua yksi-
näisyyteen ja arjen harmauteen. Henkisten ja fyysisten toimintojen ylläpitämi-
nen on ollut keskeinen tavoite järjestöjen työssä. Vertaisten antama tuki, uusien 
ystävien löytyminen ja yhdessä tekemisen ilo ovat rikastuttaneet jo monien olo-
neuvospolvien elämän eläkevuosia. 
 
Entä jatko? Raili Tirronen uskoo vakaasti eläkeläisjärjestöjen tarpeellisuuteen 
myös vastaisuudessa. Niiden merkitys todennäköisesti vain kasvaa. Mikä tarjol-
la olevista järjestöistä menestyy ja saa uudet eläkeläispolvet mukaansa, onkin jo 
toinen kysymys. 



Eläkejärjestöt ovat joutumassa tai jo joutuneetkin uusien haasteiden eteen, uu-
teen kilpailutilanteeseen jäsenistä. Ne yhdistykset tulevat menestymään, jotka 
parhaiten osaavat ennakoida ja tunnistaa uuden aikakauden toiminnalliset tar-
peet, muodot ja vaatimukset. Enää ei taida riittää pelkästään laulaminen, jump-
paaminen ja tanssiminen, toteaa Tirronen. Uudet eläkkeensaajat ovat tietotek-
niikkasukupolvea, kielitaitoisia ja aiempia enemmän koulutettuja. Jo yksistään 
tämä tosiasia pakottaa järjestöt miettimään uudelleen toimintansa sisältökysy-
myksiä. 
 
Toivon ja uskon, että Kotkan Oloneuvokset ry. on myös jatkossa niiden järjes-
töjen joukossa, joiden purjeissa edelleen puhaltaa myötätuuli, korostaa yhdis-
tyksen entinen pitkäaikainen puheenjohtaja Raili Tirronen. 
 
 
 
Lukijalle 

 
Kun minua  pyydettiin kirjoittamaan Kotkan Oloneuvokset ry:n 50-vuotisesta 

toiminnasta, lupauduin empien vasta harkinta-ajan jälkeen. Myönteistä vasta-

usta helpotti tieto, että kyse ei ole varsinaisesti historiateoksen kirjoittamisesta, 

vaan lähinnä historiikista tai katsauksesta, tiivistetystä läpileikkauksesta yhdis-

tyksen puolivuosisataiseen toimintaan. 

Lukutyötä lupaus kuitenkin teetti. Toisaalta matka läpi 50 vuoden mittaisen 

arkistopinon - pöytäkirjojen, toimintakertomusten ja valokuva- sekä leikearkis-

ton - oli mielenkiintoinen ja avartava. Tutustuminen vaati runsaasti aikaa, mut-

ta viihdyin työn parissa.   

Kirjoittamista helpotti se, että sain käyttööni yhdistyksen edellisen puheenjohta-

jan Raili Tirrosen laatiman ”Muistelot” -kirjasen neljältä ensimmäiseltä vuosi-

kymmeneltä. Raili Tirronen on antanut muutoinkin arvokasta apua. Aikaisem-

min kirjoitetusta johtuen eniten palstatilaa olen osaltani antanut viimeksi kulu-

neelle vuosikymmenelle. Esimerkiksi nimien määrän osalta painopiste valittu 

näin. Silti kyseessä on läpileikkaus koko 50 vuoden toiminnasta. 

Huomaan nyt, kirjoitustyön jälkeen, että ehkä työtaustastani johtuen lopputulos 

muistuttaa enemmän reportaasia kuin historiikkia, mutta toivon sen silti anta-

van selkeän kuvan oloneuvosten yhdistyksen toiminnasta ja työn sisällöstä. 

Raili Tirrosen ohella esitän kiitokseni yhteistyötä ja avusta yhdistyksen nykyi-

selle johdolle, puheenjohtaja Keijo Holopaiselle, varapuheenjohtaja Aini Tiili-

kaiselle, sihteeri Leena Kiiskiselle ja taloudenhoitaja Raija Holopaiselle sekä 

kaikille niille, jotka vuosikymmenten varrella ovat kartuttaneet yhdistyksen va-

lokuva- ja lehtileikekokoelmaa. 

 



                                                                     Kotkassa  joulukuussa 2007 

                                                                     Risto Tuominen 

 

 

 

 


