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Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry:n jäsenyhdistys 
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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 Eläkkeensaajien 50-vuotisjuhlassa julkaistussa historiikissa tuotiin esille yhdis-

tyksen vahva poliittinen vaikuttaminen erityisesti alkuvuosikymmeninä. Työväenyhdistyk-

sen aate eli vahvasti toiminnan pohjana aina 2010-luvulle saakka. Historiikissa muisteltiin 

myös yhdistyksen pitkäaikaisen sihteerin ja vaikuttajan Taavi Haapasalon värikästä kielen-

käyttöä yhdistyksen pöytäkirjoissa. Historiikin loppusanat ”Säilyköön heistä kaunis ja vilpi-

tön muisto keskuudessamme” kertoo Polvijärven Eläkkeensaajien yhdistyksen perustajien 

ja toimijoiden kunnioittamisesta ja perinteen vaalimisesta.  

 

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

jana Erkki Valling. Yhdistyksen hallituksen jäseninä toimivat Ritva Haaranen, Anneli Peh-

konen, Mauno Lavikainen, Seija Isoniemi, Veikko Isoniemi, Taimi Haaranen ja Pirkko 

Kuosmanen sekä varajäseninä Sirkka Lumijärvi, Eila Inkinen ja Esa Kuosmanen. 

Varsinainen toiminnantarkastaja oli Voitto Parikka ja varatoiminnantarkastaja Paula Tans-

kanen. Yhdistyksen sihteerinä oli Jaana Jylhä-Ollila. 

 

 

 

 

 



 

 

Kokoustoiminta 

Sääntömääräinen kevätkokous oli  29.3.2019 Koivikon Pirtillä. Sääntömääräinen syysko-

kous pidettiin uusitun Vaparin kahviossa 15.11.2019. Kokouksessa vieraillut Outokummun 

Seudun päätoimittaja Esa Nevalainen esitteli lehden digilehteä ja digilehtisovellusta. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. 

Piirikokousedustajina olivat  Veikko Isoniemi ja hänen henkilökohtainen varakokousedus-

tajansa Pirkko Kuosmanen sekä Mauno Lavikainen ja hänen henkilökohtainen varako-

kousedustajansa Erkki Valling. EKL:n Piirihallituksen jäsenenä oli Anja Hyvärinen. 

 

 

Tiedottaminen 

Jäsentiedote lähetettiin jokaiselle jäsenelle vuoden alkupuolella. Tapahtumista tiedotettiin 

Outokummun Seudun järjestöpalstalla, Koivikon pirtin ilmoitustaululla sekä yhdistyksen ko-

tisivuilla. 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. Juhlia rahoitettiin mm edellisenä vuotena saadulla avustusennakolla. Lisäksi saa-

tiin pienavustusta kuntopyörän ja liikuntavälineiden hankintaan. Kunnalta ei toiminta-

vuonna haettu avustusta. 

 

 

Polvijärven Eläkkeensaajat 50 vuotta 

Vuoden tärkein tapahtuma oli yhdistyksen 50 -vuotisjuhlat. Kaunis keväinen sää juhlisti 

juhlaa Polvijärven koulukeskuksessa 27.4.2019. Puheenjohtaja Anja Hyvärinen ja varapu-

heenjohtaja Erkki Valling saivat vastaanottaa noin 70 juhlavierasta. Alkumaljan ja kahvitar-

joilun jälkeen vieraat saivat nauttia ohjelmallisesta osuudesta. Oman kunnan nouseva tähti 

Maria Mustonen aloitti laululla Valssi Höytiäiselle. Voitto Parikan juontama tilaisuus oli 

muutenkin hyvin musiikkipitoinen. Elina Hautakoski ja lapset ja Aimo Kinnunen duo esitti-

vät musiikkia Maria Mustosen lisäksi. Kinahmon teatteriyhdistys esitti katkelmia kesän te-

atteriesityksestä ”Mooseksen pontikkapisnes”. 

 



 

 

Juhlapuheen piti Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry:n  toiminnanjohtaja Timo Kokko. Yh-

teistyön merkitystä toivat tervehdyksissään esille Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtaja 

Toivo Pykäläinen, Polvijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hanna Vannas, Taipaleen 

ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Paavo Ratilainen ja Polvijärven evankelisluterilai-

sen seurakunnan kirkkoherra Martti Turunen.  

 

Juhlatilaisuudessa annettiin kultainen ansiomerkki Irja Lavikaiselle, Matti Kettuselle ja 

Erkki Vallingille. Hopeisen ansiomerkin saivat Ritva Haaranen, Mauno Lavikainen, Sirkka 

Lumijärvi, Anneli Pehkonen ja Kalevi Juntunen. 

Juhlassa julkaistiin myös yhdistyksen lyhyt historiikki. Historiikin oli pöytäkirjoista koonnut 

ja kirjoittanut yhdistyksen sihteeri Jaana Jylhä-Ollila. 

 

 

Harrastustoiminta  

Toimintakaudella kokoontui säännöllisesti viikoittain boccia-peliryhmä sekä bingo kerran 

kuukaudessa kesäkautta lukuun ottamatta. Koivikon pirtillä on järjestetty myös karaokelau-

lutilaisuuksia ja muita virike- ja keskusteluhetkiä. Yhdistyksen jäsenet ovat olleet aktiivi-

sesti mukana myös muissa paikkakuntamme yhdistysten toiminnassa. 

 

 

Koulutus 

Jatkoimme aktiivista osallistumista Verkosta virtaa-koulutuksiin ja Joenseverin vertaisoh-

jaajakoulutuksiin. Lisäksi jäseniämme osallistui piirin järjestämään kotisivukoulutukseen 

Hammaslahdessa.  

 

 

Retket ja kulttuuri  

Kesäretki Lavalammelle keräsi osallistujia 17 henkilöä. Kesäpäivä vietettiin onkikilpailun 

merkeissä nauttien grillimakkara- ja kahvitarjoilusta. Jäseniämme on osallistunut vuoden 

kuluessa Rantakylän kirkkopäiviin ja Vie vanhus ulos -kampanjan tilaisuuteen IkiWan-

hassa. Mukana oltiin myös paikkakunnallamme järjestetyissä tapahtumissa, Syysralli, 

Unelmien liikuntapäivä ja Polvijärvipäivät. Jäseniämme oli mukana Tuulirannan siivoustal-

koissa ja EKL:n piirin kesäpäivillä Hopealahdessa. 



 

 

Kinahmon kesäteatterin näytöksiin Mooseksen pontikkapisnes järjestettiin kimppakyytejä. 

Joulua juhlittiin omassa puurojuhlassa Koskipirtillä ja Pohjois-Karjalan piirin pikkujouluissa 

Huhmarilla. Omassa puurojuhlassa esiintyivät Reetta Pikkarainen, Eeva Peltola ja Urho 

Ärväs. 

 

 

Yhteistyö ja edustaminen 

Yhdistyksemme edustajat osallistuivat Juuan Eläkkeensaajien 50 -vuotisjuhliin ja Tuupo-

vaaran Eläkkeensaajien 40 -vuotisjuhliin. Myös piirin syys- ja kevätkokouksiin on osallis-

tuttu. 

 

 

Kampanjat ja kilpailut 

Piirin boccia-kilpailussa Kontiolahdessa Polvijärveltä oli mukana kaksi joukkuetta. Naiset 

voittivat 1. sijan. EKL:n liiton pilkkikilpailussa Pajarinhovissa Voitto Voutilainen sai prons-

sia. Eläkkeensaajien ja Eläkeliiton yhteisessä pilkkikilpailussa Saarilassa Eläkkeensaajat 

voittivat jälleen kiertopalkinnon. Myös Juuassa pidettyihin piirin pilkkikilpailuihin osallis-

tuimme. Liiton liikuntakampanja toi piirin osalta 4. sijan ja valtakunnallisesti 12/199 sijan. 

 

Toimintasuunnitelma toteutui lukuun ottamatta Joensuun kaupunginteatterin näytökseen 

menemistä, muita tapahtumia olikin sitten suunnitelmaa enemmän. Juhla onnistui yli odo-

tusten ja yhdistys voi olla ylpeä järjestelyistä. Aktiivisesti ovat jäsenemme osallistuneet 

omiin ja muiden järjestöjen tapahtumiin ja voittoisasti moneen kilpailuun, urheilutapahtu-

maan ja kampanjaan. Kiitollisena jatkamme tulevaan vuoteen.  

 

Puheenjohtaja Anja Hyvärinen ja varapuheenjohtaja Erkki Valling 


