
     NÄIN TOIMII ELÄKEYHYRISTYS KAUSTISELLA!           
      
      Viime vuoresta ja vähän tulevastaki: 
 

Kaustisen yhyristyksesä on jäseniä pikkusta vaille kuussataa, joista suuri joukko on törkiän 
aktiivisia ja lopukki ainaki hengesä fölijysä.  
 
Viikottain porukat kokointuu Urheilutalolle pelaahan bocciaa tai muuten kohottahan 
lihaskuntuuhan. Toiset keräintyy seniorijumphan Friitisalille, jokku suuntaa kulukunsa 
Vetelin uimahallille.  Muutamat tykkää vain kävellä pitkin tietä. Ja meirän joka tiistai 
laulukuntuuhan treenaava kuoro pitää eherottomasti tulla mainituks! 
  
Ne naiset, jokka osaa virkata muutaki ko kettinkiä ja tikata patalappuaki vaativampaa, 
istuvat joka pariton keskiviikko yhesä parhaan osan päivää. Sukkia ja muuta tarphellista 
oovat ihan lahajottanhekki päiväkorin lapsille, palavelutalon vanhuksille ja 
keskussairaalallekki.  
 
Miehistä muutama käteväkätinen ruukaa käyrä Pelimannitorin lairalla olevalla ”kovien 
aineiden neuvonta-asemalla” veistämäsä ja vuolemasa. Ja sitte osallistuthan joukolla 
kaikenlaishin talakoishin, viimeks tervanpolthon ja pitotalakoishin. Koulutuksesa olhan 
tämän tästä. Tietokonetta ja älypuhelinta osaa kohta jo lähes jokahinen käyttää ko vettä 
valaa.  

 
             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kerran kuukauresa kokoonnuthan monen kymmenen hengen porukalla Virkistystorstaihin 
Pelimannitalolle, Mäntymajalle, muille kylätaloille tai Seurakuntakeskukshen. Kaffittelua ja 
seurustelua enstä tunnin verran. Kovaa porinaa ja ilosta naurua on ilimasa ihimisten 
praatatesa. Sitte menhän asiihan: joku esitelmöissee, jokku soittaa, laulaa ja runoilee ja 
joskus joku panee jäseniä liikkuhan, ihan sanan varsinaisesa merkityksesä. Lopuks aina 
pirethän arpajaiset.  
 
Laulutorstai kerran kuusa kerää suuren joukon laulunlyömiä. Kansanlääkinnän vierhaitten 
kans meitä on ruukannu äänthän avata yhthensä toistasataaki kultakurkkua. Meillä on 
ensluokkanen säestys ja esilaulaja. Nimittäin Anttilan Kimmon, Kivelän Tapion, Myllymäen 
Eeron ja Pajusen Anteron muorostaman tähtiorkesterin taharisa ja karaokekuningas Pitkä-
Jussi Virkkalan vetämänä on heleppo laulaa fölijysä vähän osaamattomammanki. Ja vielä 
kerran kuusa laulethan ja laulatethan Iltaruskosa vapaaehtoisryhymän vetämänä.  
 



Kaiken tuon säännöllisen askarhen lisäks me kulijethan linija-autolla konserteisa, teatterisa 
ja maakuntamatkoilla, jopa Viron reissuilla. Ja pirethän me issekki juhulia. Nimittäin 
Kaustisen kunnan tullesa menhenä vuonna 150 vuoren ikhän eläkeläisekki osallistu 
onnittelhuin oikiasthan kolomien juhulien järijestämisellä: kevhällä komialla Sukupolvet 
yhdessä -konsertilla Kansantaithenkeskuksen salisa, elokuusa Kaustislaisilla pidoilla 
Kalliopaviljongilla ja Joulua odotellessa kaustislaisin sanoin ja sävelin -konsertilla kirkosa 
joulun alla. Meirän kuoro oli yhtenä joukosa ko Kaustisen kaikki kuorot laulovat 
Kansantaithenkeskuksesa niin ikhän juhulavuoren kunniaks Lahjasta laulun – konsertisa.   
                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Viime vuonna me käythin Ullavan yhyristyksellä kyläsä Rahkosen seurantalolla. 
Seurustelthin, juothin hyvät kaffit ja esitethin vuoron perhän ohojelmaa. Ullavalaiset oli ollu 
meillä Pelimannitalolla kyläsä erellisenä vuonna, niin että tämä oli sitte niinko mielhuinen 
vastavierailu. Linija-autolasti Kokkolan yhyristysläisiä oli taas puolesthan meirän vierhaina 
Pelimannitalosa, mikä oli kans oikhen sopevaa. Nyt vain orotethan, millon ne käskee meitä 
sinne.  
 
Talaven taittajaisia vietethin maaliskuusa Lappajärven Kivitipusa. Kaikkiihan meitä oli pari 
yötä kylypyläsä lähes kuuskymmentä henkiä. Isse me järijestethin ohojelmat, Köyhäjoen 
miesten näytelmää myören. Monipuolisesa Kaustislaisesa illasa sali oli täynä, vierhaita oli 
Vimpelin ja Lappajärven yhyristyksistä, ja ko Peltolan pojat alotti tanssit, laattialle ei 
aikonnu mahtua.  
 
Matkustamista seki on ko Talavella Kokkolasa Seniorimessuilla meirän kuoro oli laulamasa, 
ja oli sielä muutama turistiki joukosa. Kesällä meiltä tietenki olthin erustamasa Jyväskyläsä 
Eläkeliiton liittokokouksesa. Kokopäiväretki puoliks sokkona tehthin saran ihimisen voimalla 
Etelä-Pohojammaalle kesäkuusa. Ilimajoen komialla ooppera-areenalla piretty 
jumalanpalavelus oli juhulallinen ja muuki päivän aikana koettu - Koskenkorvan Trahteerit 
ja Härmäsä Hunurijärven erikoisuuret - jäi mielhen.   
                 

 
 



Tietenki taas heinäkuusa linija-autollinen yhyristyksen väkiä lähti kassohan Kalajoen 
kesäteatterhin Niskavuoren leipää. Ensiks syöthin herkullinen ruoka Lokkilinnasa, sitte 
nautithin teatterista ja kaffikki meille oli erikshen tellätty näyttämön vierhen venheshen.  
 
Suuren suosion saavuttanheishin ulukomaanmatkhoin voihan lukia se, ko elokuusa tehthin 
viikon reissu Haapsanlhun, Hiirenmaalle ja Saaremmaalle. Lähempänä, Härmän kylypyläsä 
oli parinkymmenen hengen porukka tuetulla lomalla veteliläisten kans. Hupasta oli sieläki 
ollu.  
 
Linija-auto oli täynä, ko syksymmällä suunnathin piirin liikuntapäivhän Sievhin 
Maasyränjärvelle. Omana ulukoilupäivänä taas Lapinharjun laavulla paistethin makkaraa. 
Ja ulukoiluks vois sitäki sanua, ko festivaalein iltanuotiolla me Kaustisen Iättömät 
Laulunlyömät laulethin nelijänä iltana, eikä laulettu yksin.  
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ja sama jatkuu alakanhenaki vuotena! Säännöllishin toiminthoin on tulosa uutena 
Muistihuoltamo, josa ruvethan kerran kuusa pitähän parempaa huolta omista aivoista. Ja 
huhtikuun Virkistystorstaihin Mäntymajalle on käsketty kylhän halsualaiset. Esitelmiä on 
tarkotus saara lähes joka Virkistystorstaihin. Ko oppiminen ei oo kuulemma iästä kiinni, 
pitää vain keskittyä! 
 
Kaiken muun toiminnan lisäks erelhen matkustethan. Suunnitelmisa on ainaki Lehemirannan 
lomanen, viikon reissu Viron Pärnhun, jollonka käyhän samalla Latvian Riikasa, 
kokopäiväretki maakunnasa ja erilaisia lyhempiä konsertti- ja teatterireissuja. Ja pitää 
muistaa, että me osathan issekki järijestää juhulia! 
 
”Me olhan virkeitä, me olhan pirteitä,  
me olhan ilosia, me olhan iättömiä.    
Kyllähän me ounastelhan, että mekki joskus kuolhan, 
mutta siihen asti: Me elethän joka päivä!”                                 
 
 
                  Tuu följhyn!                                         Oot syrämmellisesti tervettullu!       
 
 
                             https://elakeliitto.fi/yhdistykset/kaustinen 


