
Evp-yhdistyksen jäsenet 
ja puolisot ”Työt takana” -
lomalla Yyterissä 

 

Tänä vuonna ensimmäisellä Raha-

automaattiyhdistyksen tukemalla, 

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n 

järjestämällä ”Työt takana” -teemalla 

järjestetyllä Päällystöliiton evp-yhdistys 

ry:n lomalla, 3. - 8.5.15 Yyteri 

Kylpylähotellissa Porissa, oli mukana 

kymmenen yhdistyksemme jäsentä ja 

kahdeksan puolisoa. 

Ensimmäiset evp-yhdistyksen 

virkistyslomat järjestettiin vuonna 2007. Kuuden päivän (5 vrk) loma oli edullinen, maksaen 

täysihoitoineen ja monipuolisine ohjelmineen sekä kylpylän ja kuntosalin käyttöineen, vain 100 

euroa/henkilö. 

 

Lomalaisten joukko koostui Helsingin, Kangasalan, Kuusankosken, Köyliön, Lappeenrannan, 

Siilinjärven, Rauman, Tampereen ja Turun alueitten evp-jäsenistä. Hyvä asia oli, että kutsu oli 

tavoittanut myös evp-jäsenten puolisot Anelman, Ainon, Helenan, Leenan, Marjan, Marjatan, Oilin 

ja Sirkan. Kaikki meistä eivät aiemmin tunteneet toisiaan, mutta heti maanantain 

esittäytymistilaisuudessa kerroimme, mitä kukin oli palvelusaikanaan tehnyt ja miten sen jälkeiset 

eläkepäivät olivat sujuneet. Vanhimmat meistä ovat ”nauttineet” eläkettä jo yli 30 vuoden ajan ja 

nuorin neljä kuukautta. Kuuden yhdessä vietetyn päivän aikana meille syntyi mukava ja hyvä 

yhteishenki, jota edes auttoi meille entuudestaan tuttu 

sotilaskieli. 

Päivien ohjelma oli suunniteltu monipuoliseksi. Toimintaa 

oli niin sisätiloissa kuin lähimaastossakin. Keskiviikon 

retkipäivänä teimme bussimatkan Meri-Poriin. Matkalla 

tutustuimme Tuulimylly-puistoon, Ahlaisten kylään, 

Reposaareen ja Mäntyluotoon. 

Erittäin ammattitaitoinen, osaava ja mukaansa tempaava 

Yyteri Kylpylähotellin liikunta- ja vapaa-ajanohjaaja Noora 

Kallio sai meidät kaikki eri ohjelmissa mukaansa 

opetuksellaan, neuvoillaan ja kannustavalla hallinnallaan, 

joten me tunsimme onnistuneemme kaikissa suorituksissamme, oman 

kuntomme mukaisesti. 

 

Torstaina Leenan opastama ”Tai Chi” kiinalainen aamuvoimistelu 

rauhoitti päivän toimintoja ja huvittavaa ohjelmassa oli 

voimisteluliike ”valkoinen kurki”, jonka Risto heti omaksui 

lempinimekseen. Samana päivänä kiertämämme kuuden kilometrin 

luontopolulla tutustuimme merenranta-alueen luontoon ja linnustoon. 

Rannalla tapasimme myös virkeän rantakäärmeen. 

Yksi tärkeä loman anti oli vaihtaa kuulumisia ja tietoja entisistä, 

yhteisistä tuttavistamme. 

Kiitokset kylpylähotellin keittiön henkilökunnalle välitti hyvästä 

ruoasta pitävä Risto. 

 

 



Päällystölehden välityksellä 

esitämme parhaimmat kiitoksemme 

evp-yhdistyksen lomaryhmän 

vetäjälle Pertti Heikkilälle ja lomien 

valmistelijalle Matti Lehtolalle. 

Toivon mukaan mahdollisimman 

moni evp-yhdistyksen jäsen 

puolisoineen osallistuu näille ”Työt 

takana” -lomille, sillä tälle 

ensimmäiselle tämän vuoden 

lomalle piti ryhmän vetäjän ”etsiä” 

lisää lomalaisia, saadakseen 20 

hengen lomakiintiön täyteen. 

Varmin tae, että saamme nauttia 

jatkossakin näiden tuettujen lomien 

mahtavasta annista, on saada 

osallistujia kiintiöt täyteen.  

 

 

 

Suosittelemme lämpimästi kaikille evp-henkilöille puolisoineen. 

 

 

Teksti ja kuva: Risto Kurki, Tampere. 

 


