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Kaikkien aikojen K-senioritapaaminen

Lähes 400 K-senioria kokoontui 
kesäkuisena lauantaina 13.6. 
Jyväskylän Laajavuoreen K-se-
niorikerhojen ohjelmalliseen 
Kesäkokoukseen. Osallistujia 

oli kaikista 12 K-seniorikerhosta ympäri 
Suomea ja tilaisuus oli ”loppuunmyyty”. 

Tapahtuman puuhamiehenä toimi 
Osmo Savolainen, joka oli järjestänyt 
eri alueiden aktiivisten kerholaisten 
kanssa K-väelle hienot puitteet tavata 
entisiä kollegoita pitkästä aikaa. ”Täl-
laiselle tapahtumalle näyttää olevan 
luontainen tilaus, kun alueelliset ker-
hot toimivat toisistaan erillään”, Savo-
Karjalan kerhon puheenjohtajana toi-
miva Savolainen toteaa.

Jyväskylä oli mitä mainioin paikka 
käynnistää uudenmuotoisen kesäta-
pahtuman perinne, sillä monet pai-
kalla olleista K-senioreista olivat aikoi-
naan mukana myös SVL:n kauppiaille 
järjestämissä Kesäpäivissä, joista vii-
meiset pidettiin vuonna 1992 juuri Jy-
väskylässä. 

”Lämminhenkinen ja erittäin hyvin 
järjestetty tilaisuus. K-seniorit ovat hy-
vässä vedossa ja olen ihan vaikuttunut 
siitä, miten hyvin he vaalivat yhteis-
henkeä ja pitävät huolta toisistaan”, ti-
laisuuteen osallistunut K-kauppiaslii-
ton toimitusjohtaja Jaana Hertsberg 
kiittelee.

Kokouksen aluksi katsottiin kansainvälisestikin palkittu Kesko 
75 vuotta -historiafilmi – kooste Keskon historiakuvista, 
televisiomainoksista ja Suomen yhteiskunnan historiahetkistä 
yrityksen alkuajoista nykypäivään. Videon suomenkielinen versio 
löytyy osoitteesta www.youtube.com/watch?v=aFS6C9HjNWQ

Maalaistohtori Kiminkinen antoi suorasukaiseen 
tapaansa pitkän ja terveen elämän ohjeita eikä 
persoonallinen esitys jättänyt ketään kylmäksi.

Jatkoa seuraa 

K-seniorien Kesäkokous sai niin in-
nostuneen vastaanoton Jyväskyläs-
sä, että perinnettä on päätetty jat-

kaa. Seuraava kokous järjestetään kahden 
vuoden kuluttua 17.6.2017 Ikaalisten Kyl-
pylässä ja paikalle odotetaan ensimmäisen 
tapahtuman innoittamana peräti 500 osal-
listujaa eli hotellia täyteen K-väkeä. Tapah-
tuman sisältöä uudistetaan Laajavuoresta 
saatujen kokemusten pohjalta.

Vuoden 2017 K-seniorien golfturnaus jär-
jestetään tapahtuman aattona perjantaina 
16.6.2017 kello 14.00 Ikaalisten kentällä ho-
tellin tuntumassa.

Koko upea tapahtuma oli järjestetty vapaaehtoisvoimin. Kiitokset hyvistä 
järjestelyistä esittivät Lapin K-senioerikerhon edustajat Timo Leppälä ja kerhon 
puheenjohtaja Eija Karppinen, ja ne vastaanottivat koko talkooporukan puolesta 
Osmo Savolainen ja illan juontajanakin toiminut kamarineuvos Jaakko Salonoja.

KÄÄNNÄ...



Iltajuhlassa nautittiin 
maittava illallinen, 
kuultiin K-kauppiasliiton 
puheenjohtajan 
diplomikauppias Tomi 
Korpisaaren juhlapuhe, 
jaettiin golfturnauksen 
palkinnot kilpailun johtajan 
Pentti Monosen ja juhlan 
isäntänä toimineen 
Keski-Suomen kerhon 
puheenjohtajan Antero 
Ahosen toimesta. Silver 
Beatlesin Show johdatteli 
60-luvun tunnelmiin.

Golf-kisassa ennätysmäärä osallistujia

Valtakunnallinen K-seniorien 
Golf-turnaus pidettiin Lau-
kaan maisemissa Peurun-
gan kentällä perjantaina 
12.6. Mukana oli ennätyk-

selliset 58 pelaajaa. Mukavassa tapah-
tumassa tärkeintä ei ollut voitto, vaan 
osanotto ja mukava yhdessäolo hyvässä 
peliseurassa.

Miesten sarjan kolme parasta olivat 
Eero Ahtela 38 bogipisteellä, Seppo Tör-
rönen (36) ja Olli Nenonen (34). Paras 
SCR oli Olli Nenosella (89), lähimmäs lip-
pua Veikko Huhtinen (5,13 m) ja pisin 
avaus Kari Lehikoinen (180 m).

Naisten kärki oli Tarja Metsovuori 
(39), Leena Sokkanen (33) ja Teija Haik-
kola-Högström (33).

Ensi vuoden golf-turnauksen paikasta 
päätetään kerhojen yhteisessä tammi-
kuun kokouksessa.

Golfaavat K-seniorit kokoontuivat Peurungan kentälle Laukaaseen jo Kesäkokouksen aattona. 
Viheriöillä ahkeroi lähes 60 pelaajaa, heidän joukossaan Matti Laamanen, Simo Lignell ja 
Antero Ahonen.

Kuvia tapahtumasta ja tietoja aluekerhojen toiminnasta löytyy myös netistä K-seniorikerhojen 
uusilta nettisivuilta. Kannattaa käydä katsomassa osoitteessa http://k-seniorikerhot.fi


