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Simonkylän Eläkkeensaajat ry:n
25-vuotisjuhla
27.1.2016 Puistokulma

Ohjelma

12.00 Juhlahuone avautuu
 Soitinyhtye Härmä musisoi

12.15 Tervetuloa

 Juhlalounas

 Menu
  Alkuruoka
  graavi lohi, salaatit
  Pääruoka
  broilerifi leitä ja uunijuureksia,
    Ruokajuomina vesi ja 
  kotikalja
  Huom!
  Omalla kustannuksella
  voi tilata viiniä tai olutta

14.00 Kultaisen iän laulajat

 Riimitöntä runoa

 Kunniakirjojen jako

 Kakkukahvit
 Vapaata seurustelua ja
 musiikkia, tanssiakin saa.

16.00 Juhlahuoneen ovet 
 sulkeutuvat. 
 Bussi saapuu 
 Puistokulman pihaan
 klo 15.45 ja lähtee kunhan
 matkustajat ovat kyydissä.

Täyttä elämää
hyvässä

seurassa!
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Simonkylän
Eläkkeensaajat ry

Vapaaehtoistyötä ikäihmisten hyväksi
jo 25 vuotta

Simonkylään asettui 1960- ja 70-lu-
vuilla uusien asuinalueiden myötä 
runsaasti nuoria perheitä. Vuosien 
myötä alueen ikärakenne on muut-
tunut, sillä paikkakunnalle mainiosti 
kotiutuneet ihmiset ovat ikääntyessään 
ja perheiden pienennyttyä korkeintaan 
vaihtaneet asuntoa paremmin tarpei-
taan vastaavaksi. 
Eläköidyttyään alueen ihmiset liit-
tyivät aikaisempina vuosina jo 1970 
perustettuun Tikkurilan Seudun 
Eläkkeensaajiin ja muihin eläkeläis-
järjestöihin. Suurien ikäluokkien 
alkaessa siirtyä työelämästä eläkkeelle 
1990-luvulla esim. Tikkurilan yh-
distyksen kokoontumistiloissa seinät 
tulivat vastaan, työnantajat puolestaan 
ryhtyivät “säästämään” eläkeläisker-
hojaan kuoliaiksi. Niinpä syntyi ajatus 
perustaa oma eläkkeensaajayhdistys 
myös Simonkylään.

Kokenut järjestöaktiivi Erkki Halttu-
nen Simonmetsästä lupautui perusta-
van tilaisuuden kokoonkutsujaksi ja 
yhdistys pantiin pystyyn 30.1.1991. 
Paikalla oli peräti kuusi eläkeläistä ja 
kaksi keskusjärjestön edustajaa. Ko-

koontumispaikaksi vakiintui Hiekka-
harjun nuorisotila eli “kolmekutonen”, 
jossa tilat olivat riittävät kasvavalle 
joukolle ja jossa oli käytössä myös 
keittiö. Ensimmäisen toimintavuoden 
lopulla jäseniä oli 42, toisen jo 87 ja 
vuoden 2015 lopussa peräti 165.

Yhdistyksen tarkoituksena on ollut 
alusta asti toimia jäsentensä edun-
valvojana sosiaalisen ja taloudellisen 
oikeudenmukaisuuden saavuttamisek-
si, tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia 

Yhdistyksen perustajajäseniä vuonna 1991.
Vasemmalta Jenny Pirinen, Annikki Kaltila-
Lyttinen, Erkki Jämsä, Tyyne Venäläinen, Toini 
Kervinen, Irja Roivainen ja Erkki Halttunen.



sosiaaliseen kanssakäymiseen, jär-
jestää kulttuuri-, harraste- ja muuta 
virkistystoimintaa, edistää jäsentensä 
fyysistä ja henkistä toimintakykyä 
sekä tehdä toimintaansa tunnetuksi 
eläkkeelle siirtyvien ja jo eläkkeellä 
olevien keskuudessa.

Näiden tarkoitusperien toteuttamiseksi 
yhdistys mm. kokoontuu joka keski-
viikko ohjelmalliseen “keskiviikko-
kerhoon”, jossa vuoroin kuunnellaan 
lyhyitä ikäihmisten elämää käsitte-
leviä täsmäluentoja, keskustellaan, 
tuolijumpataan, pelataan bingoa ja 
seurataan teatteri- ja musiikkiesityksiä 
sekä yhdistyksen omaa sketsituotantoa 
vaikkapa “Simpan Senioriradiosta”. 
Yhteinen kahvittelu kuuluu myös 
keskiviikkojen mukaviin rutiineihin. 
Lisäksi yhdistyksen piirissä harras-
tetaan bocciaa, käsitöitä ja tanssia 
sekä harjaannutetaan muistia. Alusta 
asti yhdistys on järjestänyt teatteri- ja 
konserttikäyntejä sekä tutustumis-
retkiä ja matkoja. Jo 10 vuoden ajan 
Tikkurilan Urheilukentällä on pelattu 
ulko-boccian piirimestaruuskilpailut, 
joiden järjestelyistä Simonkylän Eläk-
keensaajat on mallikkaasti vastan-
nut. Osa yhdistyksen jäsenistä tekee 
vapaaehtoistyötä Simonkylän vanhus-
tenkeskuksessa mm. ulkoiluttamalla 
Simonkodin asukkaita.
Tiedonvälityksen yhdistys hoitaa 
jäsentensä mahdollisuuksia myötäillen 
sekä sähköisen median että jäsenkir-
jeiden välityksellä.

Yhdistyksemme tulevien vuosien iso 
haaste on toiminnan laadun ja jäsen-
määrän säilyttäminen. Järjestötoimin-
taan tottuneet ikäihmiset siirtyvät jo 
lepoon, eikä tämän ja tulevien päivien  
eläköityjiä välttämättä innosta ne 
toimintamuodot ja asiasisällöt, jotka 
meitä kiinnostavat.

Muuttumatonta on kuitenkin se, että 
yhdessä toimiminen tuottaa iloa, ja 
ilo ja ystävät lisäävät aina seniorin-
kin elämän laatua.  

Simonkylän Eläkkeensaajat ry:n
puheenjohtajat

Erkki Halttunen 1991 - 1996
Kerttu Leini 1996 - 2000
Seija Puhakka 2000 - 2009
Viola Marjanen 2009 -  
 


