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Perustamistoimet
liiton30yhdisg<.senperustaminen
tapahtui17.5.1981OulussapidetynMyymdldesimiesten
ja myOstoivomuksen
vuotisiokouksenyhteydessS.Ehdotuksenyhdistyksenperustamisesta,
ja saantojenlaadintaan,oli tehnytEsimiesliiton
kokousjarjestelyihin
liitonmydtdvaikduksesta
hallituksenkokouksessa- ennen elSkkeellej56mist66n - liiton hallituksen i6sen Alarik
Koski.
perustamiskokouksen
koollekutsujanaja avaajanatoimi liiton silloinenpuheenjohtajaErkki
SeppoViljakainenja
Jaatinen.Hdren lisdkseenpaikallaolivatmyos liitonvarapuheenjohtaja
puheenjohtajana
toimiAlaja
Kokouksen
Hamiiltiinen.
Matti
liitontoimihenkilotEnsioSeppala
rik Koskija sihteerineYrjd Laine. Perustamisasiakirianallekirioittiva!-{{f Koski,Yrj6 Laine
numerolla138602.
ja ElmaKotiranta.YhdistysmerkittiinYhdistysrekisteriin
olivatmukanaseuraavathenkildt:
Perustamistoimissa
AlarikKoski,Turku
LiisaSelpi, Rovaniemi
Elma Kotiranta,Pori
Aino Seppenen,Rovaniemi
Toivo Laftu, Outokumpu
NestoriOrko, Liperi
JalmariKujanpdd,Petdjdvesi

HuugoWaris,Kuopio
ToivoJirvinen,Tampere
JaakkoRoimela,Pirkkala
Lassi Hynninen,lGlajoki
JarvenPaa
OlaviJdrveldinen,
ErkkiHeikkinen.Sysmd
Yrj6Laine,Kaarina

Yhdistyksenperustajatldhtivit liikkeellevarsinmatalintavoittein.Toimintaasuunnitellessaan
He kaiksdilyttdmist3.
he ldhinndtavoittelivatvuosiakestdneenkeskiniisenyhteydenpitonsa
ja aktiiveja,useimmat
entisiiijohtohenkildita
ki olivatkaupanesimiestenliitte ja yhdistystason
perustamisvaiheista
alkaen.
mukanajo Esimiesliiton
perustaessaanoman yhdistyksen,kaupanteonveteraanit kaiketi halusivat vield eidkevuosinaankintiihietdisyydeltaseuratajatkaiiensaty0tSJuuret omassa ammattiliitossa
jirjestdllisenasevelitoiminnan
Yhdistyksenperustajientavoitteenvoi ymmdrtdderddnlaisena
yfidessdkoetutvaiperustamisvaiheessa
jatkona.
yhteen
Esimiesliiton
oli
hitsannut
Heiddt
-keudet
mm.eris liikja niidenkestiminen."Tdmdlapsiei ole toivottr.f, totesisuorasanaisesti
edustajaEsimiesliitonperustajillejo ensimmiistenkeskinaistentapaamiskeenjohtalatahon
Toivottu tai ei, kohdatusta vastustukseslahuolimaftaesimiehet pystlvat
ten yhtey-clessd.
kiristdmistoimet.
silloinkohdistuneet
kuitenkinyhteisloiminnallaantorjumaanty<isopimuksiin
Ymm6rtddksemme,minkdlaisillaty6ehdoillatoimipaikkojenesimiehettoimivat 195Gluvun
ehkti
mieliinmuutamianuoremmiltaveteraanijdsenilta
alussa,on tiissa [hyesti palautettiava
asioita
unohtuneitatai jopa kokonaankokemattomia

Nykyihmisestdtuntuu ehkd uskomattomaltatodeta, ettd tuon ajan esimies hoiti toimipaikliikkeen
kaansa - moneltaosin itsendisenkauppiaantapaan - vastatenhenkildkohtaisesti
johdon antamillaresursseillaja sen mddrd6milldmyyntihinnoillatoimipaikkansalaskutuksen
mukaisestatuloksesta.Tycisopimukseen
oli merkittytietty hyvaksytttivdsallitunhivikin enimylittyessao[ ylittaviiosa henkilOkohtaisesti
aina korvattava.
m6israja,muttasen vuositiasolla
Ongelmiaalkoi syntyd,kun tatd sallitunh6vikinrajaa haluttiinsyitaperustelematta1950Juvun
alussa osuuskauppojenliikkeenjohtajien
toimestaalentaa.Vaikka osa esimiehisGityytyi jaG
kamaanty6t56nuusin ehdoin,esitysjohti myds jalkiseurauksiin,mm. hoitajienirtisanoutumisiin tai kauppiaaksiryfitynisiin. Mufta vastarintaakinsyntyi.NemEvastarintaanryfityneetkokosivatjoukkonsa,perustivatnykyisenlGupanalanEsimiesliitonja saivataikaanmuutoksen..
Yhdistyksen toiminta
Yhdistyksenensimmdisetkokoontumisetja jisenten tapaamisettapahtuivatp66osin esimiesliittonliiftokokoustenyhteydessi. Yhdistyksenhallintokinpyrittiinsaamaankevyeksija
vain ns.juoksevienasioidenhoitoavarlen.S66nt6jenmukaanhallitukseenvalittiinkolmevarsinaistaja kolme varajdsenE,ja se kokoontuikinvain pari-kolmekertaa wodessa.
Varsin pian tdma pieni ryhm6 alkoi kuitenkinlisaE tapaamisiaan-Turun lShelldlGarinassa
asunut yhdistyksensihteeri Yrjd Laine otti wosittain kuin tavakseen k6yd€iSiljan toimistolla
kyselem€ssdedullisiaristeilytarjouksia.
Tarjouksensaatuaanhdn oli valmis kertomaansiiti
my6s muilleja kyselem66nmatkallehalukkaita."PdivdTukholmassa"+isteilyjatehtiinkin2O30 hengen ryhmissi vuodesta 1986 alkaen l6hes wosittain. MdS 19!D-luwn alussa, lamavuosien alkaessa,laivayhtitiiltttsaattoi saada varsin edullisia ryhmdmatkatarjouksia,mutta ei
puolivilin jrilkeen.
en66 vuosikymmenen
Turusta Tukholmaantehdyt matkat kiinnostivatldhinnd Lounais-Suomessa
asuvia jdseniA.
Liittymdmatkakustannukset
kzuempanaasuvillejdsenille olivat sen venan korkeita,ettd se
rajoittimonienjdsenten matkalleldhtemistd.Vuosikokouksissaesitettiinkinjoskus toivomuksia, eta yhdistysjtirjestdisijdsenillekokoontumismahdollisuuksia
muuallekinSuomessa.
Yhdistyksenhallitusonkin yrittanytjirpst66 jisenilleen tilaisuuksiatavatatoisiaanmuuallakin
kuin Turku-Tukoholma+isteilyilla,
muttahuonointuloksin. Sellaisiaaloitteitaolivat muun muassa vuonna'1987Vaasan laivoilleja vuonna 1988 Pohjois-lGrjalaansuunnitelluttapaamiset. Ne peruuntuivatkun tilaisuuksiinilmoittautuivaanmuutamiaosanoftajia.Samankohtalon
koki Lintulanja Valamon luostareihinsuunniteltumatka. Kaikki myrihemmdtkinkotimaiset
yhteistilaisuudet
ovat kokeneet osanottajienpuutetta.Ulkomaisiakinyhteismatkojayritettiin
ehdotella1980-luvulla,mutta pitkatjiiriestelyajatja ehkii myris malkannormaalialentamaton
hinta eivit houkutelleetEhtijOitamakalle.
Jasentenmahdollisiatoivomuksialuotaillakseenyhdistysteki vuonna1987laajantoimintaansa koskevanjdsenkyselyn. Saadrt vastaukset olivat odotettuja. Jdsenet toivoivat yhteisii j6senmatkojaja tapaamisia - ja sen mukanauusia eldmyksidtavalliseenarkeensa.TapaamF
sia toivottiinjdrjestettdvdnmy6s alueellisena,lytryillEietdisyyksilldomastaasuinpaikastakatsottuna.Mitd se alueellinentoimintaolisi pitainytsisdlld6n,kuka sitd olisi vetdny( ja milld resursseilla,se jdi episelvdksi.

Yhdistyksenvuosikokoustenv6hiinen osanoftajamddrdon tavallaanjo osoittanutsen, efia
jisenten yhdistystoiminnalleen
asettamattavoitteetovat kokonaanmuuallakuin kokouksissa.
Omaa eEmaaja sen tapahtumiaei useinkaanhalutasuunnitella - varsinkaanulkopuolisten
tuttavien kanssa - monien viikkojen aikaianteela eteenpdin. Matkavakuutustakohtaan
osoiteftu kiinnostus kuitenkin osoittaa sen, ettd veteraanijasenetmatkustelevatpaljon oman
kumppaninsatai lahipiirinsdkanssa.J6senetovat osallistuneettarjollaoleviinyhteistapahtumiin vainjos niihinon saahrtosiedullinentarjousia mydsulkopuolistaaineellistatukea.
vuoma 1996saatiinoteftuamukaanpieni
Esimiesliitontukemalleliiton4S-vuotisiuhlaristeilylle
maarii piiriyhdistysten valitsemia veteraanijdsenii. Vuonna 20Ol jiirjestetylle liiton 50vuotisjuhlaristeilylleyhdistys sai varata vain noin 60 veteraaniidsenenkiinti6n. Kun molemoli l6hinn6vain muodollinen,ne merkitmissa tilaisuuksissaliiton perimdosallistumismaksu
tiin selvdsti yli asetettujen kiintiOidenja matkalle kutsuftujen kesken jouduttiin suorittamaan
joskus jopa arvontaa.Yhdistyksenomaa 20-vuotisjuhlaristeily€iFinniet -laivalla 17-'18.5.20(J'l
tuettiin yhdistyksenvuosikokouksenpAdftsmdlldmiirirahalla. Juhlaristeilylldoli mukana 98
henkildd.
Yhdistyksenkaikki j6senet ovat kunnioitettavaaniki6n paasseila henkilditd.Yhdistys on
J6vieftdneitdjdsenid onnittelukortilla.
muutamanvuoden aian muistanutmerkkip6ivSdnsd
-lehti.
EsimiesliitonPalveluesimies
senilleon my6spostiteth.r
Esimiesliiton veteraaneilletarjoamat iesenedut
lGupanalan EsimiesliittoKEY ry on sopinut omille jdsenilleen lukuisia varsinaisenaytoiminnanulkopuolelleuloftuviaetuja. Veteraaniyhdistyksellion ollut mahdollisuusEsimiesliilon kanssa tekemdllidn sopimuksellasaada niistd muutamiaomien jesentensdkdytt6cin.
Joitakin etuja veteraanijdsensaa kiytt*i palvelukolrteissajdsenkortin esiftemalE ilman korvausta, loistakin eduista - esimerkiksi lomakohteidenvuokrauksista - veteraaniiasenmaksaa aktiivijasententapaan liilon hallinnonvahvistamankorvauksen.JdsenkorttinsaesiftamalE
jdsenet ovat saaneet mm.
-

alennuksiamuutamistapankkipalveluista
alennuksiamatkatoimistopalveluista
alennuksiapolttoaineostoista
hotellialennuksia

ja maksun KEY-taskukalenteristayhdistys on sisdllytLiittovakuutus-/matkavakuutusmaksun
tdnyt jdsenenmaksamaanvuosijdsenmaksuun.
Matkavakuutuson kalenteriwosikohtainenla voimassa vuoden kenallaan. Jisenkortvoimassa - siion selG Esimiesliitossaett i Veteraaniyhdistyksessd
ti/matkavakuutuskortti
hen tehdystii l<aksivuotismerkinnSstituolimatta - vain jisenmaksukausien ajan. Vakuutukseen sisdltyy matltasairaus-ja tapaturmavakuutusseki matkatavara-ia matkavastuvakuutus.
Vakuutuksestaonkintullut useimmalleeldkkeellesiirtyneilleKEY-jlisenilletirkein perusteliittya ja pysya veteraaniyttdistyksenjdsenend.

lakiesimiesliitonedunvalvontapalveluihin'
veteraaniiaseniltdei ote kuitenkaanollut oikeutta
vatukemaan
liiton
eika
stipendeihin
ammattiteh6etuun,
tyon6m;;i;;;;;,
miespatvetuihin,
paa-alantoimintaanellei siihenole tullutenlllstaKulsua'
Veteraanienyhteydet entisiin idsenyhdistyksiin
MuutamatveteraanUasenetovatkokeneetmyonteisenasen,eftahgo-v.gtvoineetsailyttaa
mukaanheilld m ollut mahdolliytrteytensiientiseenpiirlyioildseensaJ" r* iat"niin. sen
jariestamiin
ilittoiofo'*
ia muihin matkoihin tai retkiin'
suus osallistuaentisen yrdistyksens6
toimintaan'
vapaa-ajan
eriiaiseen
iilt l"ririlr"ituuksiin ia muuhunkin
vihaisempid
piiriyhdistystenpitaimayhteys vetefaanijaseniinon valiteftavasti ollut kysynt66
piiriyhalkwuosina
Toiminnan
erqa.
ytoi"ty"rontuisia
ia yhteyksient"rionn"""alii on ollut
liittomukaan
henkil6ila
siirtyneit6 hallinrnssaan vai{uttaneita
-mio"'r'""ui"irraan
disgset kutsuivat eld6keelle
vapaa-aiantoipilrlytrdistyksen.ia.qesta.Ts:n
kokbusmatkoiileia usein
;mia aftiivil|seni66n- koskevia velvollimintaan. Nyt on toisin. Piiriyhdistyksiffaon tietankfi
mutta ei viin.niit6' Aiank6vttdkinasetraioitukiia,
suuksia hoidettavanai. d;;'t"6;;ilisia
ei dits aikaakaikaktiiveilla

otevi[en#biil;;:T6ikili;
taaroimessa

tiil'rd"

u"ta"tna

keenveteraanientoivomaanytrteydenpitoon..Silti,vaiktaty6e|amassSvie|io|evienkiireen
aktiivit ovat tunteneet nykyaktiiveilta saamansa
vmmailaa, muutamat "niilJ i"ffitu-.t"1*
jopa
joskus
loukkaavaksi'
kohtelun
Talous
Yhdistyksenjasenmaksuono||utvarsina|hainen.Seolivuoteenlg86saakkavain20mark1990 koro.tettuna 40 markaksi'
kaa vuodessa,u.,osanaigiiZig u"d30 markkaai" uuonn"
199!| alvelilla,^Vuodesta
oo
so
"rr.u" vaihteti 1"
r?rkan
Vuosien1991_98vatilla ;;i;
siirtymiseniiilduro-nimiseen.valuuttaan
markkaa
1fi)
ollut
on
la
suuruus
kaen vuosimaXsun
maksuosuudellaanmukaan Esimiesliikeen vastaavasti 17 zuroa. Veteraanienpaasy oriatta
vaati wonna 1999 suoottamaari'iilttovaf<uutus-r,iatfaiakuutusiirjestelmdin
ton idsenilleen
ovatkin
KEY-taskukalenterista
maksuritetunldsenmaksukorotuksen.Matkavakuutusmaisu;a
olleet huomaftavinosa yhdistyksenvuosittaisistatoimintakuluista'
jasenmaksuillaei vaatiYhdistyksenhallintoon toiminr.rtkevyelli kokoonpanolla.Asetetr'rilla
maksettu kokousjasenille
ei
Hallihrksen
.ole.
vaa toimintaaorisi pystytil'ianomamlanfaan.
julkisten
Krlkuneuojen
perineet
he ovit
palkkioitaeika paivaratftjZ i" t-iioru"t*nuksetkin
taksojenmukaisenaomassa toiminKustannuksiaon saastanr my6s se, efta yhdistys on saanutosaksi f?vttaa
Esimieskdyt6sta
Tarvil&eiden
nassaanEsimiesliitonG'"ilft- ia muitarin toimistov6lineita'
ja postitt'tskulut
toimistotarvikeMonistus-,
muodollinenAdi"^5
;;il"t
liiton perima korvaus
ovattosinviimevuosinaionrinuenankasvaneetjdsenmaarankasvunmy6t6.
Uusia tuulia vuonna 2006
tapahtun-uthuomattavaakasvua' TuViime vuosien aikana yhdistykseniisenmdarassa on"xaiiryone
on nykymaailmassaylivoihatlukuiseksinor"*"n1i"i'ni"tdn'ti"oo"toien hoito

yhdistyksenhallintopohtikinvuonna.2005ylimaara,imaisenvaikeatehtdvi kenelletahansa.
muodossa,olisikoyhdistyksenjasenyhteyksienhoidossaotettavissakayftodn
ien ttoxout<sen
uusiaja aikaisempaahelpompiamenetelmid'
KaupanalanEsimiesliiftoKEY ry:n kanssaneuvoteltusopimusmahdoltistiidsenrekisterin
1' 1'2000 alkaenliiton
noiiimiseni. ldsenpostinliihettamisensiirtdmisenkokonaisuudessaan
jiiveteraaniyhdistyksen
ollut
saakka
tdhinkin
on
toimistolla
liiton
Kun
toimistonte'nt6vafsi.
-lehden
vuoksi,
postituksen
ja
Palveluesimies
iunti"oot mm. liittovakuututsenhoitamisen
tehty ratkaisutuntr.riyksinomaanluonnolliseltaja
Rekisterin hoitoa koskevaa sopimusta - -ia myds Iiittovakuutuksen kalenteritoimitusten
ja VeteraaniyttdistytEsimiesliiton
tarkastellaan
sbpimusta
."-"n"1" iatkamista fosfevla
ytrdistyksenjasensen kesken vuosiftain.Veteraanienhallitus on hyvinkin tietoinen siit6, ettii
mukaan'
mahdollisuuksien
ja
Site
resurssikysymys.
iaketaan
rekisterinhoito on henkildstti'
jatkaako se
Myds liittovakuutuksenseki ialenterin hinkinnan osalta EsimiesliittoPeattaa,
veteraareille|a omillejdsenilleenEta suosittuaviime vuosinakaikilletarjottuaiasenetua'
Loppusanat
kesteneentoimintansaaikanakasvanutvAhdisesta
on neljdnnevuosisadan
Veteraaniyhdistys
yhteisdksi.
JuhlapiiiviinA y9imm9 todeta, etti perustajien
arusrayri'goo i6senta ktisittivaksi
ovat
monilta osilta toteutuneet ia ioiltakin osin
iavoitteet
asettamat
toiminnalle
inO"tyi.s".
ovat halunnet pitdd vield eHkkeellii
veteraaniidsenet
eta
se,
on
iopi Viityneet. Mydnteisintd
bil"s6""nrcn yhteyta ja tuntumaaoman ammattijlirjestdnsiiarvomaailmaanElakelaistenjeiriestoei voi toimia etujdrjestontavoin. Mitdpd etuja tydeldmestavapauLunut
ei ndytd
henkilovoisiliaanendd silt6 itsetleenvaatia.ei-altiivin vdestdnolojenhuomioiminen
- ellei nyt
maailmassa
muuttuneessa
kovaksi
tdssa
muutoinkaanolevansuuressahuudossa
kuitenkinpolitiikkojenpuheissaaina vaalienedellA.
yhdistyksen hallitus on toimintaasuunnitellessaanasettanuttavoitteekseenjasenten tasapuoti"6nkohtelun,asuivatpahe etelin keskuksissatii syrjiiseudulla Jdsenmaksuon pyritty
sill?ion haluttu kattaa vain
iritaraan kohtuullisena vdlttimdttdmi€ikuluja vastaavana ia
jiiseniii
palvelut.
koskevat
kaikkia
tekemissdsopimuksissa'MatkalGyt6nnoss6pdimAdrd on toteutunutveteraaniyhdistyksen
jdsenid
asuinpaikastariippumattaja
kaikkia
vaiuutus esimerkiksikoskee samalla tavalla
myOstaskukalenterin sekd Palveluesimies-lehden saavat kaikki veteraanij6senet. f:9"forttiin tiitetytedutja alennuksetseki muut sopimuksetkoskevatmy6s kaikkialtiseniAheidin
riippumatta.
asuinpaikastaan
on toiminutniiilla nyt voimassaolevillasddnndilldja menetelmilld25 vuotta.
Veteraaniyhdistys
on osoituksenaiim, etta sill6on edelleenomatehlSvdns6oloneuvoksen
kisvu
Jisenmddrdn
paivillesiirtyneidenkaupanammattilaistenhenkisen6yhdi$ajana.

LIITTEET
Vuosikokoukset
Aikaja paikka

Kokouksenpuheenjohtaja

Oulu
17.05.1981
Joensuu
23.O5.19tt2
05.06.1983Savonlinna
03.06.1983Tampere
Vaasa
10.06.1985
08.06.1986Lahti
Kokkola
14.06.1987
05.06.1988Rovaniemi
18.06.1989 LapPeenranta
10.06.19S)Turku
JyviskYl6
09.06.'1991
07.06.1992KuoPio
29.05.1993Seinajoki
Lappeenranta
11.06.1994
07.10.1995Lahti
26.10.1996Riihimaki
05.06.1997TamPere
31.10.1998Kotka
Lahti
14.11.1999
27.O5.2W Himeenlinna
Cinderella
18.03.2001
Tampere
16.O5.2OO2
07.06.2003Kokkola
12.6.2OO4TamPere
25.05.2@5TamPere
10.05.2006TamPere

Alarik Koski
Jaakko Roimela
JaakkoRoimela
JaakkoRoimela
OlliSalo
HuugoWaris
HuugoWaris
JaakkoRoimeta
Olavi Sdrmd
Meeri Marttila
HenrikStarczewski
HuugoWaris
Reino Kukkasmdki
lJiattiNi:innteiin
PaavoPeltola
NiiloVilkanen
Hilkka Torkkeli
EnsioSeppila
Ensio SeppdlS
Toivo Paananen
PaavoPeltola
OlliSalo
Matti Nummelin
OlliSalo
OlliSalo

Hallinto
Tilintarkastajat
Eino Joutsen 1982
HuugoWaris1982
Olavi J6rvel6inen1983
Arvo Rytk6nen 1983
NestoriPusa 1984{7
ReinoNikula1984€7
'198&95
Viljo Tuominen

Tuomo Ruohola 198&95
RaunoSaarinen1996
NiiloMlkanen199G2@4
Lauri lkofa1W7-2W2
Ossi Turunen 2fi)3Eva Rasi 20(X-

Tilintarkastajat varalla
OlaviJdrveliinen1982
Toivo J6rvinen 1982
HilkkaVanhanen i983€4
Reino Nikula '1983€4
Valma Inkinen 1985€7
lGuko Malmi 1985.92
Kauko Kankaanpaa1988-92

MarjaMalen, 1993-95
MarttaKopisto1993-95
SirkkaPesdld199G2001
Maila Haapanen199G
Matti Nummelin20O3
Ossi Turunen2@2-2OO3
NiiloVilkanen2004-

Puheenjohtajat

Sihteerit

Alarik Koski 1981€2
JaakkoRoimela198247
Ensio Seppal€1987-

OlliSalo 1991-2000
LahjaNummela 200G

Varapuheenjohtajat

Sihteeri/taloudenhoitajat

ElmaKotiranta1981€2
Alarik Koski 1982€3
HilppaJdMnen 1983€4
HilkkaTorkkeli 1984-96
AnttiSeikkili 1996-

Yrjd Laine 1981-'1991
Taloudenhoitaiat
Yrjd Laine 1991-93
EnsioSepprilEi1993-

Hallituksenjdsenet
HatakkaTuomo1993-95
JoutsenEino 1983
JdrvinenHilppa1983€5
KoskiAlarik1981-93
KotirantaElma 198'l€2
Kujanpid Jalmari 19S1€2
KukkasmdkiReino 199&2005
LaineYrj0 1981-$
LattuToivo 1982
MalenMaria 1994
MuhosVeikko2fi)1NikulaReino 1982

NummelaLahja20OONummelinMatti 1995-96
Orko Nestori 1981€2
Piefla Helmi 1982
Pusa Nestori 1983
Rantinen Linnea 1984-92
RoimelaJaakko1981€7
Salo Olli 1985-2000
SeikkildAntti 1993SeppiilaEnsio 1987TorkkeliHilkka1983-2001

Yhdistyksen jdsenm5{ri eri vuosina
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
't994

' 14

13
10
64
75
98
193
251
300
370
414
433
449
475
1995 510
1996 552
1997 594
1998 648
1999 667
2000 707
2001 758
2@2 795
2003 823
2004 854
2005 916
2006

