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Leppävaaran Eläkkeensaajien korona-ajan muistelua helmikuussa 2022 

Kun 11.3.2020 lopettelimme keskiviikko-tapaamista Leppävaaran Elä ja Asu -

talossa, emme aavistaneet, mitä tulossa oli. Tuo päivä oli viimeinen kerhopäivä 

vuonna 2020. Hieman huvitti, kun emäntien ja meidän muutaman vapaa-

ehtoisen piti pyyhkiä pöytien lisäksi myös tuolien käsinojat desinfiointiliinoilla. 

Kerhon jälkeen jatkui osalle saman talon peilisalissa viikoittainen tasapaino-

jumppa. Päivä olikin viimeinen, kun saimme kokoontua kyseisessä uudehkossa 

Palvelutalossa, joka oli ollut kotipesämme parin vuoden ajan. 

Kyseisen päivän jälkeen alkoi varattujen matkojen ja kulttuuritapahtumien 

peruminen ja niistä tiedottaminen. Suuritöisin oli Tampereen teatterin Notre 

Damen Kellonsoittajan jo maksettujen lippujen takaisin maksatus jäsenille. Yhtä 

henkilöa lukuunottamatta osallistujilta saatiin tilinumerot takaisin maksua 

varten. Kaunis kiitos rautahermoiselle matkaemolle Leena Närhille ja hänen 

siipalleen. Myös muita jo maksettuja retkiä maksettiin takaisin. Suurin ilonaihe 

oli kuitenkin kylpylämatkan onnistuminen Pühajärvelle Viron Otepäähän. 

Omassa kuplassa uskaltauduimme matkalle: omalla bussilla laivaan, ruokailu 

omassa loosissa ja samalla bussilla Otepäähän kylpylään. Siellä oli aluksi vain 

meidän ryhmämme, jolle oli järjestetty omat ruokailuajat. Hyvät hoidot, kauniit 

maisemat ja elokuinen sää hellivät meitä osanottajia. Ilo matkan onnistumisesta 

oli sitäkin suurempi, sillä moni lähti hieman epävarmoin mielin ulkomaille tuolloin 

elokuussa 2020. Vieläkin ovat muistissa yli 300-vuotias sotatammi, Otepään 

urheilukeskus, lenkkipolut, vanha kaunis SPA-kylpylähotelli ja uiminen Püha-

jarvessa, jonka veden Dalai Lama on pyhittänyt 3.10.1991 matkallaan juuri 

itsenäistyneessä Virossa. Pandemian tartuntaluvut olivat alhaalla myös Latviassa, 

joten uskaltauduimme ostoksille Latvian puolelle paluumatkalla Tallinnaan ja 

laivalle. Kylpylämatka oli kesän 2020 kohokohta monelle. 

Kun viimein 21.10.2021 kokoonnuimme viikkotapaamisiin, paikkana oli Kara-

kappelin kirkkosali. Kiitoksemme Leppävaaran seurakunnan kirkkoherra Kalervo 

Salolle, joka lupasi tilat käyttöömme. Ohjelmat sopeutettiin muistaen, että 

olemme kirkkosalissa. Perinteiset syntymäpäiväjuhlat kakkuineen nautittiin 

vuonna 2021 pyöreitä täyttäneiden kunniaksi Karakappelin suuressa kokous-

tilassa marraskuussa. Tosin sielläkin kahdessa vuorossa turvaohjeet huomioon 

ottaen. Emännille riitti puuhaa järjestelyjen onnistumiseksi myös joulupuuron 

tarjoilussa joulun alla. Käsityökerhon varastossa olleita tuotteita myytiin sisään-

tuloaulassa muutaman kerran, sillä varsinaisia myyjäisiä emme pystyneet pitä-

män. Osa käsitöistä oli lahjoitettu edellisen vuoden joulun alla Pelastusarmeijan 

joulupataan. Myyjäistuotto jäi noin 5 %:iin aiempien vuosien myynnistä. Kaunis 

kiitos Karakappelin käytön mahdollisuudesta kahden kuukauden ajalta v. 2021.  

Osallistujia kahdeksassa torstain tapaamisessa oli yhteensä reilut 500 henkeä. 

Eniten alkuinnostuksessa sekä kakku- ja puurojuhlissa, vähiten syyskokous-

päivänä 18.11.2021. Yhdistys kiitti Karakappelin auttavaista vahtimestaria 

joulukukkasin, samoin itse seurakuntaa. 
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Näillä näkymin pääsemme aloittamaan viikkotapaamiset samassa paikassa 17. 

helmikuuta 2022. Leppävaaran palvelukeskuksessa, joka on vakiopaikkamme ja 

joka on tiloiltaan sopivampi viikkotapaamisille ja eri kerhojen toiminnalle, jatkuu 

pitkittynyt lattiaremontti. 

Hallitus on kokoontunut sekä Teams'inä että Sellon kirjaston tiloissa ja nyt 

myöhemmin Karakappelin yläsalissa. Kesällä kokoonnuimme muutaman kerran 

ulkosalla telttakatoksessa Karakalliontie 4 eli Närhien pihapiirissä. Kevätkokous 

2020 pidettiin 6 kk myöhässä tarkkojen turvallisuusohjeiden saattelemana 

Espoon kaupungin osoittamassa kokoustilassa Espoon keskuksessa. Vuoden 

2021 kevätkokous oli sähköpostikokous ja ajallaan. Saimme uusia kokemuksia 

asioiden hoitamisesta muuten kuin kasvokkain, kiitos tiedottajamme Kari Närhin.  

Jäsenistölle on tiedotettu yhdistyksen asioista sekä koronatilanteesta päivittä-

mällä kotisivuja kiitettävän nopeasti sekä gsm-viestein. Kunnia- ja vapaajäseniä 

on muistettu niin syntymäpäivä- kuin joulutervehdyksillä. 

Leppävaaran Eläkkeensaajat vietti 27.10.2021 toimintansa 50-vuotispäivää. 

Juhlatoimikunta harkitsi pitkään, miten pystyisimme juhlistamaan merkkipäivää. 

Pandemiatilanne siirsi varsinaisen juhlan vuodelle 2022. Aika ja paikka ovat 

edelleen auki. Saimme kuitenkin tuntumaa juhlavuoteen, kun järjestimme 

joululounaan yhteyteen Lepolammen tunnelmalliseen ravintolaan pienimuo-

toisen 50-vuotisjuhlan 17.12.2021. EKL Uudenmaan piiriä edusti pj Seppo 

Fahlström, joka yhdessä Kari Närhin kanssa jakoi ansiomerkit ja kunniakirjat. 

Ruusut ojensi matkaemomme Leena Närhi. Entinen puheenjohtajamme Heikki 

Konttinen piti juhlapuheen ja kertoi yhdistyksen historiasta. Lepolammen 

kuuluisa joulupöytä sekä Vesa Karin miniorkesteri loihtivat juhlatunnelmaa. 

Tanhuryhmä Virkeät esitti jouluisen tanssiesityksen pitkäaikaisen kerhonvetä-

jänsä Leena Koskelan johdolla. Lopuksi ravintola antoi luvan muutamalle tanssi-

pyörähdykselle parketilla, tosin kasvomaskein. Pariskunnat saivat tanssahtaa 

ilman maskeja eli tarkkana oltiin. Meitä oli paikalla 98 henkeä ja meillä oli niin 

mukavaa…. Koronatodistukset tarkastettiin jo sisääntulovaiheessa. Kaikilta 

löytyi, oli printattua ja kännykkäversiota. Joulujuhlatapaaminen Lepolammella 

saattoi olla vuoden 2021 kohokohta monelle yhdistyksemme jäsenelle. 

Leppävaaran eläkkeensaajien puolesta 

Sirkka-Liisa Häggqvist 


