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Rekolan Raikkaan veteraanijaosto on aikuisliikunnan kohderyhmä. Toiminta perustuu matalaan 
kynnyksen toimintaan ja sen tavoitteena on mahdollistaa ja tukea harrasteliikuntaa sekä aktivoida liian 
vähän liikkuvia aikuisia. Siksi toivomme, että mahdollisimman moni 55+ -ikäinen tulisi mukaan 
liikuntaryhmiimme, sillä veteraanijaostossa on noin 90 aktiivisesti liikkuvaa jäsentä, jotka voivat kertoa, 
mitä heille säännöllinen osallistuminen ja liikkuminen on antanut.   

Tein kyselyn veteraanijaostossa mukana harrastamassa tai vetäjänä toimineilta ja siitä, miten ja milloin 
he ovat tulleet veteraanijaoston toimintaan mukaan. Tässä saamieni vastausten yhteenvedot. 
Kysymykset olen lähettänyt heille sähköpostilla.  

Anna on tullut mukaan pelaamaan lentopalloa loppuvuodesta 1979, Ystävä oli houkutellut hänet 
mukaan. Hän piti muutaman vuoden paussin, mutta palasi Jaskan pyytämänä vetämään maanantai-
iltaisin hikijumpan jälkeen pehmolentistä. Anna on pelannut lentopalloa ja ollut lentopallojaoston 
puheenjohtajana noin 7 vuotta. Oma tytär tuli mukaan, aluksi satujumppaan, myöhemmin rytmiseen ja 
yleisurheiluun, jolloin Anna oli mukana mm. toimitsijana. Anna on viihtynyt, koska mukana on ollut 
kivoja ihmisiä ja on ollut ”tekemisen meininki”! Hänen mielestään veteraanijaoston toiminta on jo nyt 
monipuolista ja toivoo näin jatkuvankin. Ja mukana monessa hän on ollut aina. Anna sanoi, että 
Rekolan Raikas merkitsee hänelle paljon, koska tarjolla on mukavaa ja monipuolista toimintaa. Hän on 
valmis osallistumaan, mutta vain jos aika riittää. Anna toivoisi, että Raikkaalla olisi paljon menestyviä 
urheilijoita eikä vain Jouki Tikkanen! Veteraanijaoston liikuntaryhmissä on kaikille jotain ja toiminnassa 
on mukana hyvät vetäjät. Paljon ruusuja ja kiitoksia heille! 

Arja tuli ystävän houkuttelemana. Hän vetää tuolijumppaa ja jos oma kunto olisi parempi, hän voisi 
ohjata vaativampiakin liikkeitä. Arja viihtyy liikuntaryhmässään, sillä se tuo mukavaa vaihtelua 
yksinasujan päivään. Hän on osallistunut ja haluaisi osallistua jatkossakin erilaisille retkille. Jos liikunta, 
niin myös retket vaikuttavat positiivisella tavalla mielialaan.  

Eija on ollut muutaman vuoden eläkkeellä ja tuli mukaan vesijumppaan ystävän innostamana. Hän 
viihtyy ja toivoo, että vesijumppa jatkuu jo sen vuoksi, että toiminta on omalla asuinalueella. Eija on 
valmis olemaan auttava käsipari, kunhan se aikataulullisesti on mahdollista.  

Jaakko tuli mukaan oman pojan painiharrastuksen myötä vuonna 1990. Hän toimi aluksi painijaoston 
puheenjohtajana sekä valmentajana, oli jäsenenä Raikkaan hallituksessa sekä myöhemmin ja edelleen 
veteraanijaostossa. Hän käy kuntosalilla kaksi kertaa viikossa ja pelaa petankkia. Jaakko on viihtynyt 
Raikkaan jäsenenä, sillä onhan hän ollut mukana jo kohta 30 vuotta. Hänen mielestään 
veteraanijaoston toiminta on hyvin monipuolista ja vilkasta, joka riittää hänelle jatkossakin. 
Veteraanijaostoon tosin voisi tulla lisää uusia jäseniä. Jaakko on painijaoston ja Raikkaan hallituksen 
tehtävien lisäksi ollut mukana varainhankinnassa osallistumalla esimerkiksi toimitsijatehtäviin 



hiihtokisoissa. Jaakon mielestä Raikkaan liikuntaryhmissä voi harrastaa edullisesti omalla kylällä 
mukavien kaverien seurassa. Hän on valmis tekemään vapaaehtoistyötä kuten on tähänkin asti tehnyt. 

Kari on muuttanut Kotkasta 1987 työn vuoksi Vantaalle ja pojan hiihtoharrastuksen myötä tullut mukaan 
Raikkaan toimintaan. Kari osallistui aluksi keppijumppaan, siirtyi sitten veteraanijaoston toimintaan ja 
kun Koivukylän palvelutalolle valmistui kuntosali, on hän käynyt siellä sekä ollut vastuu- ja tukihenkilönä 
muille. Kari vetää myös korttirinkiä Raikkaan toimistolla joka toinen keskiviikko. Hänen mielestään 
jumppa ja saliharjoittelu ovat hänen ikäiselleen erittäin tärkeitä kunnon ja terveyden ylläpitäjiä. Myös 
korttirinki auttaa ikääntyvän ihmisen terveydentilaa. Hänen mielestään on tärkeää toiminnan 
jatkuvuuden kannalta, että mukaan saataisiin niin uusia vetäjiä kuin harrastajia. Kari uskoo, että hän on 
omalla esimerkillään vaikuttanut veteraanijaoston toimintaan. Kari on aina toiminut TUL:n toiminnassa 
mukaan lukien ay -toiminta. Hänen oma terveydentilansa ja aktiivinen mökkeily rajoittavat 
vapaaehtoistoiminnan lisäämistä. Karin mielestä Raikkaan hallituksen ja jaostojen jäsenet voisivat 
ikääntyessään liittyä veteraanijaoston toimintaan ja tuoda uusia ajatuksia toimintaan.  

Marja kiinnostui jumpasta ja innostui Bocciasta. Näin hänestä tuli kevytjumpan ohjaaja sekä petankin ja 
Boccian yhteyshenkilö. Marja viihtyy veteraanijaostossa oikein hyvin. Hän pitää tärkeänä hyvää 
yhteishenkeä toiminnassa. Hän haluaa olla mukana ideoiden ja toteuttaen erilaisia asioita. Marjalle on 
tärkeää liikunnallinen toiminta yhdessä muiden kanssa. Hän on myös valmis tekemään edelleen paljon 
yhteiseen hyvään siten kuin se on mahdollista oman terveyden ja iän puolesta. Hän on tyytyväinen 
tämän hetkiseen tilanteeseen. Ja Marja oli sitä mieltä, että osasin kysyä tärkeimmät asiat. 

Osmo tuli Raikkaan veteraanien toimintaan mukaan syksyllä 2007 jäätyään eläkkeelle. Aluksi hän 
osallistui hikijumppaan, jossa hän viihtyi, koska porukka on hauskaa ja liikunta sopivan rasittavaa. 
Osallistuminen tiivistyi, kun hän tuli mukaan veteraanijaoston jäseneksi. Yksi mainittava kohokohta on 
ollut TUL:n liittopäivät Seinäjoella. Kun kuntosaliharjoitukset aloitettiin Vantaan 
Vanhuspalvelukeskuksessa, on Osmo yhdessä Karin kanssa opastanut oman liikunnan ohella muita 
kuntoilijoita. Eikä kulttuurikaan ole vierasta Osmolle. Hän mainitsee myös tiedottamisen tärkeyden, jotta 
mahdollisimman moni liikkumatonkin tulisi mukaan toimintaan, joka on virkistävää ja yhteisöllistä 
toimintaa. 

Vanhempi Ritva on ollut mukana lapsesta asti vaihtelevasti. Hän on ollut mukana eri liikuntalajeissa, 
myös ohjaajana, kilpailuissa toimitsijana sekä seuran hallinnollisissa tehtävissä. Ritva totesi, että 
varmaankin on viihtynyt, kun on edelleen mukana, ainakin henkisesti, koska hän on edelleen mukana 
kevyt- ja tuolijumpassa ja ehkä tulevana syksynä kokeilee kuntosalia. Ritvalle Rekolan Raikas ja 
veteraanijaosto ovat menneisyyttä, nykyisyyttä ja hän uskoo, että näin on tulevaisuudessakin. Hän 
sanoi, että Rekolan Raikas on vaikuttanut hänen elämässään niin kauan, että se on vahvasti osa häntä. 
Hän sanoi myös, että voisi olla tuolijumpan hätävaraohjaaja, jos tulee tarvetta. Ritva toivottaa onnea ja 
menestystä Rekolan Raikkaan toiminnalle ja sen aktiiveille. Hänestä olisi myös hienoa, jos lapsilla, 
nuorilla ja aikuisilla, kuten veteraanijaoston jäsenillä, olisi jotain yhteistä toimintaa. Ja Ritva sanoi, että 
unohdin jotain tärkeää eli hän esitti kysymyksen, että voisivatko veteraanijaoston jäsenet harjoitella 
vastaisen varalle jonkin ohjelmanumeron, jota voitaisiin esittää seuran juhlissa? Tämä on perinne, joka 
kannattaisi ottaa uudelleen tavaksi toimia.  

Nuorempi Ritva on tullut vanhemman Ritvan vetämään jumpparyhmään reilut 15 vuotta sitten. Ritva käy 
kuntosalilla jumpassa, vesijumpassa sekä tuolijumpassa. Hän viihtyy liikuntaryhmissään ja on 
tutustunut uusiin ihmisiin. Häntä kiinnostaisi tanssiryhmä, jota ei vielä ole jaoston liikuntalajeissa. Ja 
hän on ollut monessa mukana vapaaehtoisena. Ritva sanoi, että jaoston jäsenet ovat mukavia ja 
toiminta on sitä kautta mukavaa. Hän oli sitä mieltä, että ehkä juuri tällä hetkellä hän tekee 
vapaaehtoisena riittävästi. Ritva toivoisi enemmän naisia jumppaamaan ja haluaisi, että tuolijumppa 
olisi monipuolisesti ja hyvin ohjattua, koska tuolijumppa lisää liikkuvuutta ja pitää lihakset vahvoina ja 
toimintakykyisinä. Tämä on tärkeä asia ikääntyneille.  

Rekolan Raikkaan Veteraanijaoston liikuntalajit ovat maanantaisin hikijumppaa, keskiviikkoisin Boccia 
ja kesäisin ulkona tiistaisin ja sunnuntaisin Petankkia, kuntosalivuorot keskiviikkoisin ja perjantaisin, 
vesijumppaa keskiviikkoisin sekä venyttely- ja tuolijumppaa torstaisin, yhteensä 13 liikuntaryhmää. 
Lisäksi korttirinki kokoontuu joka toinen keskiviikko ja kimppakyydeillä vesijumpataan Flamingossa. 
Tämän lisäksi veteraanijaoston jäsenet voivat käydä keskiviikkoisin Kunnon piirin Lempeä kehonhuolto 
-ryhmässä, perjantaisin Core -ryhmässä sekä torstai-iltaisin Lavis -ryhmässä.  

 



Meillä on aikaa. 

Liikumme yhdessä ja ryhmässä sekä teemme mukavia asioita. 
Olemme läsnä – Seuratoimintaa sydämellä! 

mukavia asioita – olemme läsnä. 
Seuraa sydämellä. 

 

 
 
 

 


