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Juhlavieraiden saapumista tahdittivat 
musisoiden Vanhat Mestarit. Yhdistyk-
sen puheenjohtaja Leena Vuorinen toi-

votti vieraat tervetulleeksi kohottamalla 
kuplivan juhlamaljan 20-vuotiaalle yhdis-
tykselle. Tähän yhtyi koko juhlaväki.

Vieraiden istuuduttua senioreita virkisti 
pitkiin esiliinoihin pukeutunut lauluyhtye 
nimeltä Tuikut. Kuinka ollakaan, he leikki-
vät ja lauloivat niitä lauluja, joita me, juh-
lavieraat, lauloimme kauan sitten lapsena 
kansakoulussa. ”Kuinka meitä käsketään” 
ja ”Metsämökin ikkuna” valpastutti kuuli-
jat ja hymy koristi kaikkien kasvot

Hallituksen jäsen Sirkka-Liisa Tarjamo 
aloitti juhlapuheensa vaikuttavalla ja kos-
kettavalla Paavo Haavikon runolla: 

Vanhuus, sankariaika, kun yhä vähem-
millä tiedossa olevilla voimavaroilla 
on taisteltava jättiläisiä ja varjoja vastaan. 
Tähtää kohti olennaista, sanon itselleni, 
kun ajatus liikkuu jo menneessä, siellä mis-
sä oli kiire kohti tätä tulevaisuutta.

Tarjamo sanoi, että Vantaan seniori-
opettajat on kaksikymmenvuotisen toi-
mintansa aikana tarjonnut jäsenilleen foo-
rumin tavata ystäviä, kokea monenlaisia 
elämyksiä ja saada tietoa eri aloilta. Eläke-
läisten edunvalvonta kuuluu myös Opetus-
alan seniorijärjestöille ja Vantaan Eläkeläis-
ten Neuvottelukunnalle, johon OSJ kuuluu.

Hän tähdensi, että maamme taloudelli-
nen tilanne heijastuu koko kansaan ja tie-
tysti myös eläkeläisiin.

Vantaan Maatalousmuseon Maiju-talossa 
oli iloisen juhlan tuntua, sillä 

Vantaan senioriopettajat viettivät siellä 20-vuotisjuhlia.
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Sirkka-Liisa päätti puheensa viisaan 
kirkkoisä Augustuksen opetukseen: ”Ajat 
ovat huonot, ihmiset sanovat … Eläkääm-
me hyvin, niin ajat ovat hyvät. Ajat ovat 
yhtä kuin me. Sellaisia kuin me olemme, 
sellaisia ovat ajat.”

Ruokailua varten oli katettu herkullinen 
salaattibuffet juhlaan kuuluvine juomineen.

Ja soitto soi, kun Vanhat Mestarit esit-
tivät rentouttavaa pelimannimusiikkia. Ti-
laisuudessa Anneli Karhunen sai hopei-
sen ansiomerkin ja pronssisen ansiomer-
kin saivat Kaija Putto, Sirpa Kavonius, 
Laura Suominen-Raatikainen ja Anita 
Svartholm.

Yksinlaululla kohahdutti yleisöä jäse-
nemme Sirpa Räsänen.  Alkulaulu Eino 
Leinon Nocturne lämmitti sydäntä. Peli-
mannimusiikin soidessa nautittiin jälkiruo-
aksi kahvit ja täytekakut.

Tämä lämminhenkinen juhlatilaisuus ja 
hauskat esitykset, tilaisuudessa kerrotut 
tarinat toimivat yhdistyksen periaatteiden 
mukaisesti virkistys- ja harrastustoiminnan 
edistäjänä.

20-vuotiaalla Vantaan senioriopettajat 
ry:llä on yli 550 jäsentä tällä hetkellä. Tilai-
suudessa, joka vietettiin lokakuun puolivä-
lin kieppeillä, oli mukana kutsuvieraineen 
70 henkilöä. Kaikki juhlaan vaikuttaneet 
ansaitsevat kauniin kiitoksen. 

Taina Kulusjärvi-Touray, teksti
Marja Liisa Kuronen, kuvat

Lauluyhtye Tuikut ilahdutti lapsuudesta 
tutuilla lauluilla.

Anneli Karhunen ja Kaija Putto ottivat 
tilaisuudessa vastaan ansiomerkin, 
jonka heille luovutti yhdistyksen
 puheenjohtaja Leena Vuorinen. 

Yhtye Vanhat Mestarit 
viihdytti juhlayleisöä.


