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Yleistä 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä edunvalvojana sosiaalisen ja taloudellisen 

oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi, tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia sosiaaliseen 

kanssakäymiseen, järjestää kulttuuri-, harraste- ja muuta virkistystoimintaa, edistää jäsen-

tensä fyysistä ja henkistä toimintakykyä sekä tehdä toimintaansa tunnetuksi eläkkeelle siir-

tyvien ja jo eläkkeellä olevien keskuudessa (yhdistyksen säännöt 2 §). 

 

Polvijärven Eläkkeensaajat ry:n puheenjohtajana toimi Anja Hyvärinen ja varapuheenjohta-

jana Erkki Valling. Sihteerinä toimi Pirkko Pyhäluoto 27.4.2018 saakka. Loppuvuodeksi 

kutsuttiin sihteeriksi hallituksen ulkopuolelta Jaana Jylhä-Ollila. 

Toimintavuonna hallituksen jäseniä olivat Veikko Isoniemi, Anneli Pehkonen, Taimi Haara-

nen, Pirkko Pyhäluoto, Mauno Lavikainen, Ritva Haaranen, Erkki Valling ja Sirkka Lumi-

järvi. Hallituksen varajäseninä toimivat Pirkko Kuosmanen, Irja Lavikainen ja Seija Iso-

niemi. 

Toiminnantarkastajina olivat varsinainen toiminnantarkastaja Kalevi Juntunen ja varatoi-

minnantarkastaja Paula Tanskanen. 

 

Kokoustoiminta 

Sääntömääräinen kevätkokous oli  21.3.2018 Osuuspankin kerhotiloissa. Vieraana ko-

kouksessa oli kunnan edustajana palvelusihteeri Anni Lampinen. Sääntömääräinen syys-

kokous pidettiin Lounastuvalla 16.11.2018. Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. 

Piirikokousedustajina olivat Anja Hyvärinen henkilökohtaisena varakokousedustajana 

Veikko Isoniemi ja Pirkko Pyhäluoto henkilökohtaisena varakokousedustajana Mauno La-

vikainen. Piirin kokoukset olivat keväällä Lieksassa ja syksyllä Lehmossa. 

 

 

 

 



 

 

Tiedottaminen 

Jäsentiedote lähetettiin jokaiselle jäsenelle vuoden alkupuolella. Tapahtumista tiedotettiin 

Outokummun Seudun järjestöpalstalla sekä yhdistyksen kotisivuilla. Kotisivut uudistettiin 

vuoden aikana. Eläkkeensaajat-lehti ilmestyi jäsenistölle kuusi kertaa. 

 

Talous ja varainhankinta 

Toimintaa rahoitettiin keräämällä mainosilmoituksia liikeyrityksiltä ja yhteisöiltä jäsentiedot-

teeseen ja arpajaisia järjestettiin eri tapahtumissa. Jäsenmaksuista jäi osa yhdistyksen toi-

mintaan. Kunta avusti pienellä summalla tulevan juhlavuoden järjestelykustannuksia, myös 

liitolta saatiin avustusta juhlatapahtumaan. Talous on pysynyt tasapainoisena. 

 

Harrastustoiminta  

Toimintakaudella kokoontui säännöllisesti viikoittain boccia-peliryhmä sekä bingo kerran 

kuukaudessa kesäkautta lukuun ottamatta.  

Osallistuimme syksyn kuntoviikkotapahtumaan. Toimimme vapaaehtoisina ulkoiluttajina 

vanhusten hoitopaikoissa. Kylmän talven vuoksi viriketoiminta Kehräkodilla tapahtui lä-

hinnä sisätiloissa lauluhetkien ja hieronnan merkeissä.  

 

Koulutus 

Jatkoimme aktiivista osallistumista Verkosta virtaa-koulutuksiin. Lisäksi jäseniämme osal-

listui piirin järjestämiin järjestökoulutuksiin Niittylahdessa ja Suhmurassa. Nuorisovaltuus-

ton nuoret opettivat älypuhelimen käyttöä maalikuussa täsmäkoulutuksella Somemummot. 

 

Retket ja kulttuuri  

Perinteinen syysretkemme Lavalammille keräsi mukaan 20 jäsentä. Syyspäivä vietettiin 

ulkoillen ja seurustellen. 

Jäsenemme osallistuivat aktiivisesti erilaisiin kulttuuritapahtumiin. Yhdessä Viinijärven ja 

Liperin Eläkkeensaajien kanssa kävimme seuraamassa Juuassa Lumenveiston SM-kilpai-

lua. Savonlinnan teatteri tuli tutuksi Viinijärven Eläkkeensaajien kanssa. 

Kinahmon kesäteatterin näytöksiin ”Tää on kylän tapa” järjestimme kesän aikana useam-

mankin kimppakyydin. 

 

 

 



 

 

Yhteistyö ja edustaminen 

Yhteistyö Polvijärven vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa on ollut aktiivista, Huhmarilla 

ystävänpäivätapahtuma, Vesileppiskäynti Leppävirralle sekä osallistuminen Vanhusten 

juhlaan Polvijärvellä. Teimme yhteistyötä myös elokuvatapahtumajärjestelyissä. Polvijär-

ven Auditoriossa esitettiin uusin versio Väinö Linnan kirjaan perustuvasta elokuvasta Tun-

tematon Sotilas. 

Yhdistyksemme edustus on ollut myös liiton järjestämässä Joutsenon kulttuurikatselmuk-

sessa sekä Kiteen kirkkopäivillä, Puhoksen rantakalaillassa ja piirin kesäpäivillä ja  pikku-

jouluissa. Kesäpäivillä vietettiin myös Pyhäselän yhdistyksen vuosijuhlaa. Myös Reijolan 

Eläkkeensaajien 30 vuotisjuhliin veimme tervehdyksemme. 

 

Kampanjat ja kilpailut 

Kontiolahdella pidetyissä Boccian piirinmestaruuskilpailussa olimme mukana kolmella 

joukkueella ja voitimme pronssia. 

Perinteinen pilkkikilpailu Eläkeliiton kanssa toi yhdistyksellemme voiton ja kiertopalkinnon 

haltuumme. 

Osallistumme valtakunnalliseen liikuntahaasteeseen, jossa saimme valtakunnallisella ta-

solla 4. sijan tuloksella 35,81. 

 

Toimintavuosi on ollut aktiivisen osallistumisen vuosi. Loppuvuonna valmistauduttiin tule-

van vuoden juhlaan. Historiaa kartoitettiin museon arkistoista ja juhlatilaisuutta suunnitel-

tiin. Vuoden lopussa jäseniä oli 104. Vuoden aikana jouduimme jättämään viimeiset jäähy-

väiset useammallekin jäsenelle mutta saimme myös toivottaa tervetulleeksi mukaan toi-

mintaamme uusia jäseniä. Voimme kiitollisuudella todeta, että toiminta oli aktiivista ja yh-

distyksen tarkoituksen mukaista. 

 

Kuva Anni Lampinen/ Kevätkokous 2018 


