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POLVIJÄRVEN ELÄKKEENSAAJAT RY 

 

Polvijärven Eläkkeensaajat ry on perustettu 16.4.1969. Yhdistykseen kuuluu reilut 100 

jäsentä. Toimintamme on vapaaehtoistoimin tapahtuvaa ja aktiivista hyvän mielen 

toimintaa. Jäsenmaksu on 13 €/vuosi. Myös kannattajajäseneksemme voi liittyä 65 € 

panostuksella. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä edunvalvojana 

sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi, tarjota jäsenilleen 

mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen, järjestää kulttuuri-, harraste- ja 

muuta virkistystoimintaa, edistää jäsentensä fyysistä ja henkistä toimintakykyä sekä 

tehdä toimintaansa tunnetuksi eläkkeelle siirtyvien ja jo eläkkeellä olevien 

keskuudessa. 

 

 

 

Polvijärven Eläkkeensaajat ry Hallitus 2020 

 

Puheenjohtaja Anja Hyvärinen 050-5699227  (anja.hyvarinen(at)telemail.fi) 

Varapuheenjohtaja Mauno Lavikainen 050-4394232 (mauno.lavikainen(at)gmail.com)   

Taimi Haaranen 040-5410498 

Ritva Haaranen 050-3080942 

Eila Inkinen 

Veikko Isoniemi 05063554  (veikkoisoniemi(at)outlook.com) 

Anneli Pehkonen 044-3003947 

Katriina Pitkänen (pitkanenkatriina(at)gmail.com) 

Erkki Valling 0500-456504 

 

Varajäsenet: 

Sirkka Lappalainen  

Onni Tanskanen  

Aarno Turunen 

 

Yhdistyksen hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimii Jaana Jylhä-Ollila  

p. 040 819 7107 (jaana.jylhaollila(at)gmail.com) 

 

 

 

 

 



 

 

 

HYVÄT ELÄKKEENSAAJAT RY:N YHDISTYKSEN JÄSENET! 

 

Haluan toivottaa Polvijärven Eläkkeensaajille ja 

yhteistyökumppaneille parhainta alkanutta uutta vuosikymmentä. 

Toiminnassamme on alkanut 51. toiminnan vuosi. Olemme saaneet 

odotella oikeaa talven tuloa, on ollut vaarallisen liukkaita ja harmaita 

päiviä, mutta olemme jo hyvää vauhtia menossa kohti kevään 

valoisuutta  

Tämän vuoden yhteinen teemakampanja on ELÄKÖÖN ELÄMÄ /Tuo 

kaverisi mukaan- yhdessä olemme enemmän! Kampanja-aika on 

14.2. - 15.11.2020. 

Ikäihmisten jaksaminen ja hyvinvointi on jokapäiväistä arjen asiaa, siksi meidän on kiinnitettävä huomio 

hyvään ravintoon, liikkumiseen ja riittävään uneen. Liikunnan haastekampanja on myös tänä vuonna 1.3.-

30.4. välisenä aikana - muista liikkua ja liikuta kaveriasikin! 

Koivikon Pirtille olemme hankkineet senioreille tarkoitetun kuntopyörän, joka on vapaasti käytettävissä 

pirtin aukioloaikoina. Polvijärven kunnan liikuntatoimen ja eri yhdistysten ja järjestöjen puitteissa on 

mahdollisuus harrastaa monipuolista terveysliikuntaa - koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa. 

Digitalisaatio on osa arkeamme, mahdollisuuksia ja maksutonta neuvontaa pitää järjestää ja neuvonnan 

saanti on turvattava ikääntyneille. Kotona asumista on tuettava ja turvattava, olla läsnä ja olla myös hyvä 

kuuntelija. 

Eläkkeellä meillä parasta aikaa on olla yhdessä, vapaaehtoinen yhteistyö virkistää ja antaa voimaa. Meillä 

on paljon elämän kokemusta, tietoa perimää ja syvyyttä, joskus kipeätkin asiat on päästettävä ulos.  

 

Lämpimät kiitokseni jäsenille ja yhteisöille hyvää ja turvallista vuotta 2020! 

 

Anja Hyvärinen 

puheenjohtaja 

 



Liiton suuri 

jäsenhankintakampanja  

käynnistyi ystävänpäivänä 14.2.2020. 

Kampanjan tuloksissa otetaan huomioon 

kaikki EKL-yhdistysten uudet jäsenet, jotka on 

ilmoitettu liiton rekisteriin 2.1.2020 alkaen.  

 

Lähde mukaan ja kisaa parhaan jäsenhankkijan palkinnoista! 

Jäsenhankkijat saavat materiaalin omasta yhdistyksestään 

Eläkkeensaaja –lehden ensimmäiseen numeroon vuonna 2020 tulee kokosivun 

ilmoitus kampanjasta. Se kertoo lehden lukijoille kampanjan alkamisesta ja innostaa 

jäseniä tilaamaan kampanjamateriaalin ja jäsenenhankkijan esitteen omalta 

jäsenyhdistykseltään. 

Parhaat jäsenhankkijat palkitaan 

Liitto palkitsee jokaisen piirin 4 parasta jäsenhankkijaa Rajaniemen lomakeskuksen 

kolmen päivän täysihoitolomalla. On siis tärkeää, että yhdistykset pitävät kirjaa 

jäsenhankkijoista ja ilmoittavat heidän nimensä sekä parhaat jäsenhankkijansa piiriin 

kampanjan päätyttyä. Piiri ilmoittaa tiedot edelleen liittoon. 

Kaikkien ilmoitettujen jäsenhankkijoiden kesken arvotaan 500 euron 

matkalahjakortti. 

Kaikkien vuonna 2020 liittyneiden uusien jäsenten kesken arvotaan myös 500 euron 

matkalahjakortti. Lisäksi uusien jäsenten kesken arvotaan 5 kappaletta Rajaniemen 

lomakeskuksen kolmen päivän täysihoitolomia.  

 

 

Taksipalvelu Mertanen 

Polvijärvi 

1+8 henkilön tilataksi, invavarustein 
1+4 henkilöauto taksi 

0400-372 396/Ilpo 
0500-634 203/Tuula 

 

Matkatoimistopalvelut 
 
puh. 0400 279 129 
hannu.tirronen(at)kolumbus.fi 

Tilaus- ja palveluliikennettä vuodesta 1990 



 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

KEVÄTKOKOUS 

SU 29.3.2020 klo 14.00 

KOIVIKON PIRTTI 
Kallioniementie 16, Polvijärvi 

 

Käsitellään sääntöjen 11 § mukaiset asiat 

 

- Polvijärven Eläkkeensaajat ry, hallitus – 
 

 

 

 

JÄPÄT TULEE! 

  EKL:n historian ensimmäiset Järjestöpäivät tulevat Himokselle Jämsään 9.-10.9.2020. 

 

Tapahtuma kokoaa yhteen EKL:n jäseniä ja aktiivitoimijoita, yhteistyökumppaneita ja liiton 

henkilökuntaa. Päivien aikana keskustellaan järjestötoiminnan ajankohtaisista kysymyksistä, 

kouluttaudutaan, verkostoidutaan ja virkistytään. Ja tietenkin pidetään hauskaa, tanssitaan ja 

tavataan tuttuja. Ohjelmassa liiton kulttuurikatselmus, karaokekilpailu, kulttuuripalkinnon jako, 

esittelyjä, työpajoja ja mukavaa yhdessäoloa! 

Tervetuloa Himokselle yhdeksi tai kahdeksi päiväksi, isolla tai pienellä porukalla! 

Hulinat alkavat keskiviikkona 9.9. klo 9 ja päättyvät torstaina 10.9. noin klo 15 
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Piirin pilkkikilpailut  to 26.3.2020 klo 10:00 - 14:00 
 
Kilpailu Viinijärvellä,  

tukikohtana SAARILAN RANTAHUVILA, os. Hanintie 14, 83700 POLVIJÄRVI 
Opasteet loppumatkasta ohjaavat perille! 
 
 

Ilmoittautuminen klo 8:00 alkaen 
 
Kilpailuaika  10:00 - 14:00 siirtymäaika 0,5 h punnitukseen. 

 
Osanottomaksu 10€/henkilö 

 
Sarjat  Naiset 
  Miehet 

  Kolmihenkiset nais- tai miesjoukkueet 
  Ei sekajoukkueita 

  Joukkueet nimettävä ennen kilpailun alkua 
  Kaikki kalat käyvät kilpailutulokseen 

  Akkukairan käyttö sallittu 
 
Piirin tilinnumero: FI91 4108 0010 9749 73 
  Viite: 34801 
 
Myös käteismaksu käy 
 
Tarjolla keittoruokaa ja kahvia. Hinta  8,00€/annos. 

 
Arpajaiset 

 
Lisäinfoa Mauno Lavikainen, puh. 050 4394232 
 

Järjestelyistä vastaa Polvijärven Eläkkeensaajat ja Ekl:n Pohjois-Karjalan piiri. 

Tule maaseudun tunnelmaan! 
Vuokraamme rantamökkejä lomanviettoon tai kokous- ja juhlatiloiksi. Mökeillä on oma piha ja oma ranta. 

Päärakennuksessa tarjotaan tilauksesta keitto- tai laatikkolounasta. Iso tupa on hyvä paikka kokouksille.  
Tiedustelut  Terhiltä  050 351 4325/  Seijalta 013 638 695 tai sähköpostilla saarila@saarila.com 

 



 

 

POLVIJÄRVEN ELÄKKEENSAAJIEN KERHOT 
 

BOCCIA lauantaisin klo 10 – 12 A-Salissa 
KARAOKEA kerran kuukaudessa Koivikon pirtillä 

 
BINGO kuukauden viimeinen keskiviikko klo 13.00 Koivikon pirtillä 
Muutoksista bingon aikatauluun ilmoitetaan Koivikon pirtin ilmoitustaululla 

 

 

EKL:n liikunnan haastekampanja 1.3.-30.4.2020 

Kaikki EKL:n yhdistysten jäsenet liikkumaan! Liikkuminen on terveellistä, 
se parantaa elämisen laatua ja siitä on hyötyä jokapäiväisessä elämässä! 

Suorituksiksi kelpaavat kaikki kampanjan aikana 

toteutetut kuntoa kohottavat tai ylläpitävät 

liikuntamuodot, esimerkiksi: 

kävely, sauvakävely, hiihto, pyöräily, kuntopyöräily, 

potkukelkkailu, retkeily, luonnossa liikkuminen, uinti, 

allaskävely, vesijuoksu, pelit, tanssit, kuntosali, 

tasapainoharjoittelu ja ystävän tai tuttavan 

ulkoiluttaminen. 

Suorituksen keston on oltava vähintään 30 minuuttia. 

Liikuntasuorituksista lasketaan mukaan vain yksi suoritus 

päivässä.  

Eläkkeensaaja-yhdistysten jäsenet osallistuvat kampanjaan 

rastimalla suorituksensa liikuntakorttiin. Kortti palautetaan 
osallistujan nimellä täydennettynä oman yhdistyksen 

liikuntavastaavalle välittömästi kampanjan päättyessä. 

 



                    

 

 

 

 

 



                       

 

 

 

 

 

  Lukkarintie 4, 83700 Polvijärvi 

Puh. (013)631 088 

Avoinna arkisin 7.00 – 16.30 



   
                                                                                                                                                                                                                           

 
 
 

 
 

 
 

     
Välitie 2 POLVIJÄRVI 

Puh. 013 631 888 

info@terhakka.fi 

www.terhakka.fi 

 
Fysioterapia ja erilaiset hieronnat 

Kalevalainen jäsenkorjaus 

Akupunktio ja osteopaattiset hoidot 
Jalkatutkimukset ja yksilölliset tukipohjalliset 

 

 
Puh. 010 230 8850 
  

Toimitus: toimitus@outokummunseutu.fi 
 
Ilmoitukset: ilmoitukset@outokummunseutu.fi 

 
Seurat-palstan ilmoitukset 
seurat@outokummunseutu.fi 

 

Toimintaa tukemassa 

 



 

Eläkkeellä olevilla ja EKL-yhdistyksillä on mahdollisuus 

luoda uudenlaista yhteisöllisyyttä Kulttuurikilometrit-

tapahtumalla, joka yhdistää kulttuurin ja liikunnan 

harrastamisen. Kulttuuripitoiset tapahtumat eivät siis ole vain 

teattereissa, näyttelyissä tai musiikkisaleissa toteutettavia, 

vaan hyvinkin lähellä ikääntyvien omaa arkea. 

Kulttuurikilometrit-tapahtuman tavoitteena on vahvistaa eläkkeellä olevien yhteisöllisyyttä ja 

tuottaa uudenlaista luovaa seniorikulttuuria, jossa yhdessä liikkuen jaetaan kulttuurisia kokemuksia 

ihmisten elämään. Tapahtuma vahvistaa seniorikulttuuria ja sen avulla voi hankkia yhdistykseen 

myös uusia jäseniä. 

Kulttuurikilometrit-tapahtuman sisältö koostuu kolmesta osasta: 

1. Ryhmä kävelee valitsemansa kulttuurikohteen ja asuinpaikkakuntansa etäisyyden verran 

kilometrejä. 

2. Ryhmä perehtyy kulttuurikohteesta olevaan tietoon ja jakaa sitä toisilleen. 

3. Kun kilometrimäärä on saavutettu ryhmä toteuttaa omanlaisen tapahtuman, jossa kulttuurikohde 

tuoda esiin. 

Tärkeää on, että Kulttuurikilometrit-tapahtuma toteutetaan ryhmänä ja lähialueilla kävellen 

(poluilla, kujilla, kävelyteillä, metsissä, kauppakeskuksissa jne. Siellä missä ryhmä haluaa). 

Jokaisen ryhmään kuuluvan kävelymatka lasketaan kulttuurikilometreihin mukaan. Kohteeseen ei 

siis tarvitse oikeasti kävellä, jolloin se voi sijaita kaukanakin tai eri puolilla Suomea. Lopuksi 

toteutettavan tapahtuman ryhmä voi toteuttaa haluamallaan tavalla.  

Elinvoimaa-toiminta tukee kulttuurikilometrien kävelyä, lähettämällä jokaiselle ryhmälle 

materiaalipaketin ja askelmittarin. 

Kulttuurikilometrit-tapahtuma on tarkoitettu eläkkeensaajille ja yhdistyksille, joita kiinnostaa 

kulttuuri ja taide, mutta niiden äärelle lähteminen on jostain syystä harventunut tai tyssännyt 

kokonaan. Tapahtuma on tarkoitettu eläkkeensaajille, jotka haluavat kohentaa ihmisten 

elämänlaatua, avata uusia ikkunoita kulttuurin maailmaan ja lisätä kulttuuripitoista toimintaa 

yhdistykseen mahdollisimman edullisesti. 

Kinahmon kesäteatteri esittää  

26.6. – 2.8.2020 

MOOSES JA MAHVIAN MIEHET 

Käsikirjoitus Raimo Suuronen 
Ohjaus Terho Hirvonen 

 



 

 
 

 


