
Eläkeläisten Kesäleiri Axevallassa 

RSE:n Länsi-Götanmaan ja Göteborg-Bohusläänin yhteinen kesäleiri pidettiin nyt toista 

kertaa elokuussa Axevallan Kansankorkeakoululla heti Axevallan Kesän jälkeen. 

Ilmat eivät meitä tänä vuonna suosineet. Sade ja tuuli olivat kaataneet ja rikkoneet ison teltan, 

jossa meidän piti ”sateen sattuessa” pitää iltapäivien pelituokiot. (Luontotikkakin jäi 

heittämättä, kun olimme laittaneet sen hyvään talteen teltan sisälle. Siellä se oli ja pysyi 

hyvässä tallessa.) No, ei se mitään, olihan meillä koulun voimistelusali käytössä, joten 

veikkauskävelykin vain sisätiloihin. Kaikki toimii, kun vain tahtoa riittää. 

Leirille osallistui tällä kertaa noin 60 iloista leiriläistä, pääasiassa Länsi-Götanmaalta.Viime 

vuonna oli taas enemmän Göteborgin alueelta. Näin se vaihtelee. 

Ensimmäisenä päivänä meille luennoi kirjailija Paula Vartiainen. Hänen luentonsa pääasia oli, 

että jokaisen pitäisi kirjoittaa muistiin tapahtumia, jotta jälkipolville jäisi jotain tietoa siitä, 

minkälaista meidän elämämme on ollut. Hän painosti sitä, että kirjoitusten ei tarvitse olla 

aivan oikein kirjoitettuja, kunhan asia vain tulee esille.  

Iltapäiväkahvin jälkeen oli pelituokio ja illalla saimme katsella ”näytelmää”, kun Skövden 

Suomi-Seuran Mettäläiset esittivät meille ohjelman Mettäläisradio. Se käsitteli Veikko Lavin 

tuotantoa ja saimme kuulla hänen laulujaan sketseillä höystettynä. Sen jälkeen oli vielä 

arpajaiset ja makkaran grillausta ja saimme kuulla sekä elävää musiikkia että laulaa Karaokea. 

Seuraavana päivänä oli sitten vuorossa apteekkari Katariina Jurvin Lauste, joka kertoi 

matkoistaan Egyptiin ja Kiinaan sekä siellä käytettävistä luonnonlääkkeistä. Lounaan jälkeen 

meillä oli jälleen ilo kuulla terveyskeskuslääkri Leif Stavåkeria. Hän on meillä vieraillut 

monena vuonna ja aina vaan hänen toivotaan tulevan seuraavanakin vuonna. Tänä vuonna 

hänen aiheenaan oli pään vaivat ja verenkierto. Iltapäivällä oli pelituokio ja illalla taas 

kuunneltiin musiikkia ja laulettiin Karaokea ja pidettiin arpajaiset. 

Viimeisenä päivän meille luennoi jo viime vuodesta tuttu pappi Leila Mänttäri. Hän kehoitti 

meitä olemaan itsemme ystäviä ja sen jälkeen hän puhui muistisairauksista ja millaisia 

muutoksia meissä saatta silloin tapahtua. 

Lounaan jälkeen olikin sitten kotiinlähdön aika. Tunnelma oli haikean hilpeä.  

Kurssiarvioista voimme päätellä, että leirillä oli ollut hyvät luennoitsija ja että leiri oli hyvin 

järjestetty ja että oli muutenkin mukavaa. 
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