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Kulttuurikilometrit 2019 -tapahtuma toi esiin  
eläkkeellä olevien luovuutta ja innostusta  
        

EKL:n Elinvoimaa-toiminnassa ensimmäistä kertaa toteutettu Kulttuurikilometrit 2019 -
tapahtuma on saatu päätökseen. Tapahtuman tavoitteena oli yhdistää jokin kulttuurikohde 
ja liikunta sekä toteuttaa lopuksi kulttuurikohteeseen liittyvä tapahtuma. 
Kulttuurikilometrien tukijana ja kolmen mielenkiintoisimman toteutusten palkitsijana toimi 
iskelmälegenda Eino Grön. 
 

Kulttuurikilometrit tavoitteen mukaan eläkkeensaajat liikkuivat kulttuurikohteeseensa kävellen, 
mitaten matkan askelmittarilla. Ryhmässä kävely lisäsi yhteisöllisyyttä. Yhdessä valittu 
kulttuurikohde ja siitä käyty keskustelu lisäsi kulttuurin jakamista ja päätteeksi toteutettu 
tapahtuma taas ikääntyvien itsensä tuottamaa kulttuuria.  
 

Kulttuurikilometrit-tapahtumaan ilmoittautui mukaan 23 ryhmää, joissa oli 461 eläkkeensaajaa ja 
käveltyjä kilometrejä heille kertyi 4 000 muun muassa seuraavista Kulttuurikohteista:  
• Siilinjärven Es. – Lieksa, 204 km. Taiteilija Eeva Ryynäsen ateljee ja vierailu paikan päällä. 
• Kankaanpään Es. – Pori, 253 km.  Eino Grönin musiikki, kotipaikka Porin Reposaaressa ja 

vierailu paikan päällä.   
• Lauritsalan Es. – Lohja, 307 km. Aira Samulinin kotipaikka Hyrsylänmutka ja vierailu paikan 

päällä. 
• Liedon Es. – Liedon Ristipelto, 15 km. Tutustuminen Liedon Sauvalan kylässä sijaitsevaan 

Ristipellon kalmistoon. 
• Pieksämäen Seudun Es. – Varkaus, Naarajärvi, Tuomiojärvi, Joroinen, 300 km. Teemana 

Savon rata käyttöön, yhdistettynä Hyvän mielen kulttuurikerhon toimintaan. 
• Kemin Es. – Kinopirtti, Lumilinna, Kaupungintalo, Hyvää mieltä kulttuurista-tapahtuma, 

Kierinkikeskus, 308 km. Tutustuminen paikalliskulttuuriin kävellen, kahvi ja keskustelu päälle. 
• Myllypuron Es. – Helsinki Didrichenin museo, Hakasalmen huvila, Hki kaupunginmuseo, 

Töölönlahti, 357 km. Kävelyjen päätteeksi kahviloissa keskustelua. Lopuksi oli Mustion-
Raaseporin matka. 

• Rovaniemen Es. – Rovaniemen taidemuseo Korundin näyttely, 14 km. (Korundi on entinen 
postiautovarikko). 

• Pornaisten Es. – Pornaisten Laukkoski, 360 km. Mika Valtarin kesäpaikka, kesäasukkaita ja 
ympäristökuntien asukkaitakin mukana. Opas seudun tuntija, päälle grillimakkarat ja kahvit. 

• Järvenpää – Ylöjärvi, 200 km. Perehtyminen Eppu Normaali -yhtyeen tuotantoon ja lopuksi 
eväiden sekä Eppujen musiikin kera tehty puistoretki. 

• Petäjäveden Es. – Pielavesi, 360 km. Tutustuminen Urho Kekkosen elämään ja vierailu 
Lepikontorpassa. 
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Kulttuurikilometrit-tapahtumista palkittiin lahjakortilla ja kunniamaininnalla 
seuraavat kolme mielenkiintoista toteutusta:  
 

Vuosaaren Eläkkeensaajien ryhmä, joka käveli Kouvolaan Taisto Tammen ja Taivassaloon Anneli 
Sarin kotipaikalle, yhteensä 347 km. Romanikulttuuri kokonaisuudessaan kiinnosti, ja aina ennen 
kävelemistä ryhmä perehtyi johonkin romanien elämään liittyvään asiaan tai musiikin esittäjään. 
He kutsuivat romanien edustajia kertomaan aiheesta lisää. Ryhmä teki matkat Kouvolan Voikkaalle 
Taisto Tammen kotipaikalle ja haudalle sekä Anneli Sarin konserttiin Malmitalolle. Anneli Sari 
osallistui myös ryhmän päätöstapahtumaan Vuosaaressa (osa ryhmästä ylhäällä vasemmalla 
olevassa kuvassa). Voit tutustua Vuosaaren tapahtumaraporttiin kokonaisuudessaan täällä.  
 

Heinolan Eläkkeensaajien ryhmä, joka käveli Jorma Hynnisen kotipaikalle Leppävirralle, yhteensä 
204 km. Jokaisen kävelykerran päätteeksi oli kahvittelua ja keskustelua. Tapahtuman 
päätöskahveilla oli vieraana Ursula Hynninen (taiteilijan tytär). Ryhmä kävi Legendat lavalla, Jorma 
Hynnisen ja Jaakko Ryhäsen, konsertissa (ryhmä kävelemässä kuvassa keskellä). 
 

Jämsänkosken Eläkkeensaajien ryhmä, joka tutustui paikallishistoriaan eri kaupunginosiin 
suuntautuvilla kävelyillä, yhteensä 408 km. Oppaana toimi paikallinen asukas. Lopuksi oli 
kakkukahvit ja diaesitys, kohteista otetuista valokuvista, kaikille jäsenille. Tilaisuuden 
asiantuntijaksi kutsuttiin kotiseutuneuvos. He saivat tämän toteutuksensa myötä myös uusia 
jäseniä (osa ryhmästä kuvassa ylhäällä oikealla). 
   

Liitto ja Elinvoimaa-toiminta kiittää laulajalegenda Eino Gröniä tuesta ja kannustuksesta 
sekä kaikkia mukana olleita yhdistyksiä Kulttuurikilometrit toteutuksista!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisää Kulttuurikilometrit-kuvia tulossa Elinvoimaa-sivuille joulukuun aikana. 

https://vuosaari.elakkeensaajat.fi/kerhot/kulttuurikilometrit-2019/

