45 vuotiaan Leppävaaran eläkkeensaajien yhdistyksen juhlaa
Leppävaaran eläkkeensaajat järjestivät iloisen Helsinki – Tukholma juhlaristeilyn 45 vuotisjuhlansa kunniaksi
tiistaista torstaihin lokakuun 18 - 20. päivinä. Tiistaina puolilta päivin nousi 84 innokasta matkalaista
tilausbussiin Karakalliosta ja Leppävaarasta. Laivan auditorio oli varattu meille neljäksi tunniksi jo klo 14 alkaen.
Laivayhtiö tarjosi tervetulomaljan sekä kongressitilaan kuuluvat hedelmät kahvit. Vielä satamassa oloaikana
ohjelmassa oli Kuntoutus Karppisen isän ja pojan pitämä mielenkiintoinen luento muun muassa selän
hyvinvoinnista. Saimme paljon hyviä ohjeita!
Laivan lähdettyä iltapäivämme jatkui omien ohjelmiemme merkeissä. Puheenjohtajamme Heikki Konttinen
kertoi yhdistysasiaa ja ilmoitti, että kahdeksas vuosi on hänelle puheenjohtajana viimeinen. Haitaristimme Vesa
Kari esitti hauskoja kupletteja ja sai meidätkin liikkeelle penkeistämme. Lauloimme merellisiä yhteislauluja
Vesan säestäessä.
Sitten odottivatkin Buffet-pöydät meitä kaikkine mahdollisine herkkuineen! Kylläisinä jatkoimme iltaa kukin
oman mieltymyksensä mukaan. Osa oli kuuntelemassa ja kannustamassa innokkaita karaokelaulajiamme.
Aamiaista nautimme syksyisen harmaissa saaristomaisemissa. Tukholmaan saavuttuamme lähti muutama
omille teilleen kaupunkia tutkimaan, pääosa kiipesi kaksikerroksiseen sight-seeing-bussiin, joka ajelutti meitä
kolme tuntia hyvän oppaan kera ympäri kaupunkia. Vierailimme kuninkaanlinnan varuskamarissa, missä
näimme upeita, vanhoja, kullattuja vaunuja sekä tutustuimme Suomen historiaankin läheisesti liittyneiden
kuninkaiden elämään ja varusteisiin. Osa näki juhlallisen vahdinvaihdon, jossa soittokunnan poislähtömarssi oli
yllättäen Muistoja Pohjolasta. Matkamme jatkui ympäri syksyistä Tukholmaa.
Laivalle tultuamme oli iltapäivä taas pitkällä ja meillä jatkuivat ohjelmamme auditoriossa. Erkki Sirainen oli
sovittanut hauskan, pienen laulunäytelmän Hilma ja Onni, jossa esiintyivät Erkki, Iris, Leena ja Tuomo
säestäjänä Vesa, oli yhteislaulua ja lauluryhmä Leppälintujen esityksiä, suomen viimeisimmistä
kuntavaakunoista kertoi kuntavaakunaneuvos Pekka Granqvist.
Illalla taas herkullisen noutopöytäaterian jäkeen jatkoimme karaoken, ostosten ja ennen kaikkea toinen
toistemme hyvässä seurassa viihtyen.
Torstaiaamun aamiaista nautimme laivan keulassa seuraten, miten aurinko nousi mahtavana, punaisena
pallona merestä. Tilausbussimme oli meitä vastassa satamassa. Kiitollisina onnistuneesta, hyvin järjestetystä
risteilystä, erinomaisesta purjehdussäästä sekä uusista ystävistä ja tuttavista ajelimme kohti Espoota.

Varsinaista 45 vuotisjuhlaa vietettiin Lintuvaaran koululla sunnuntaina 30.10.2016.
Kahvipöydän herkkujen jälkeen kokoontui koulun auditorioon suuri, noin 200 hengen joukko yhdistyksemme
jäseniä sekä arvokkaita kutsuvieraita.
Vesa Karin säestäessä aloitti lauluryhmä Leppälinnut ohjelman Leppävaaran laululla.
Puheenjohtajamme Heikki Konttinen osoitti avaussanansa eritysesti paikalla olleille perustajajäsenellemme,
pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Aune Ahjokoskelle sekä pirteälle yli 100 vuotiaalle Toivo Nikanderille. Sen
jälkeen ESMILA-kuoron kvartetti Carpe Diem esitti kolme laulua.
Erkki Sirainen, Paavo Jantunen ja Leif Forsman lausuivat Erkin kirjoittaman juhlatarinan.
Ennen Eläkkeensaajien keskusliiton puheenjohtajan Matti Hellstenin asiapitoista juhlapuhetta lauloivat vielä
Leppälinnut kolme laulua. EKL:n Uudenmaan piirin tervehdyksen toi Leena Ruusunen.
Sitten saimme nauttia Leena Koskelan harjoituttamista salonkitansseista, jota esittivät kahdeksan parinen
tanhuryhmä Virkeät Vesa Karin säestyksellä. Lauluryhmä Retrotytöt lauloi kolme laulua.
Tervehdyksensä toivat Espoon kaupunki, Leppävaaran seurakunta ja Vanhuusneuvosto.
Tämän jälkeen saimme taas kuulla ESMILAN Carpe Diem kvartetin esityksiä.
Seurasi ansiomerkkien jako. Punaisten ruusujen ja kunniakirjojen kera kultaisia ansiomerkkejä sai kahdeksan
yhdistyksemme jäsentä ja hopeisia kahdeksantoista.
Haitaristimme Vesa Kari esitti hauskoja kupletteja, joiden aikana valmistauduttiin Koivisto-kuvaelmaan, jota
Leppälinnut Vesa Karin säestyksellä avustivat.
Koko juhlamme juontaneen Erkki Hiltusen päätössanojen jälkeen lauloimme yhdessä Eläkkeensaajien laulun.

