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POLVIJÄRVEN ELÄKKEENSAAJAT RY 

Polvijärven Eläkkeensaajat ry on perustettu 16.4.1969. Yhdistykseen kuuluu noin 100 jäsentä. Toi-

mintamme on vapaaehtoisvoimin 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 saavutta-

miseksi, tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen, järjestää kulttuuri-, har-

raste- ja muuta virkistystoimintaa, edistää jäsentensä fyysistä ja henkistä toimintakykyä sekä 

tehdä toimintaansa tunnetuksi eläkkeelle siirtyvien ja jo eläkkeellä olevien keskuudessa. 

 

 

Hallitus 2021 

Puheenjohtaja Mauno Lavikainen 050 439 4232 (mauno.lavikainen(at)gmail.com) 

Varapuheenjohtaja Erkki Valling 0500 456 504 

 

Taloudenhoitaja/ jäsenasiainhoitaja Taimi Haaranen 040 541 0498 

Ritva Haaranen 050 308 0942 

Eila Inkinen 040 416 1623 

Anneli Pehkonen 044 300 3947 

Aarno Turunen 044 983 7910 

Paula Tanskanen 050 400 5760 

Leena Korhonen 0500 279 949 

 

Varajäsenet: 

Anja Hyvärinen 050 569 9227 (anja.hyvarinen(at)telemail.fi) 

Irma Hiltunen 040 172 0043 

Veijo Hirvonen 0500 177 791 

 

Kilpailutoimikunta: Mauno Lavikainen, Ritva Haaranen, Aarno Turunen ja Anneli Pehkonen 

 

Yhdistyksen sihteerinä toimii Jaana Jylhä-Ollila 

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

Haapaniemenkatu 14, 2. krs, 00530 Helsinki (PL 168, 00531 HELSINKI) 

Toimistoaika ma 8.30–16.00, ti 9.30–16 ja ke–pe 8.30–16.00 

Puhelinpalvelu ma–pe klo 10–15, puh. (09) 6126 840 

 



 

 

Puheenjohtajan tervehdys  
 
Mennyt vuosi oli meille ikäihmisille haasteita 

täynnä koronaviruksen leviämisen vuoksi. 

Tähän mennessä ainakin me Polvijärvellä 

olemme osanneet käyttäytyä niin, ettei täällä 

ole uhkakuvia tartunnan leviämisestä, kun 

otamme annetut määräykset vakavasti. 

 

 

Mennyt vuosi jätti ikäihmisten liikuntaan 

sisätiloissa ison aukon, kunnan sulkiessa tiloja ryhmäliikkujilta. Edellisen puheenjohtajan ilmoitus 

jättää tehtävänsä, tuli vähän yllättävänä ja niinpä syyskokous joutui etsimään uuden puheenjohtajan 

jatkamaan toimintaa 

 

Yritän tehdä voitavani, vaikka saappaat, joihin astun, on aika suuret. 

Anjalle suuret kiitokset viidestä edellisestä vuodesta. Katsotaan mitä vuosi tuo tullessaan. 

 

Muistakaa pysyä terveenä, kyllä elämä jatkuu, vaikka haasteita riittää. 
Pitäkää huolta lähimmäisistänne! 

 

 

Mauno Lavikainen 
puheenjohtaja 

 

 
 

 

 

 

 

 
Hyvät Eläkkeensaajien jäsenet ja yhteistyökumppanit 

 

Minulla on ilo kiittää jäseniä menneistä vuosista, vuodet on 

antaneet paljon voimia ja sisältöä elämääni 

 

Toivotan uudelle puheenjohtaja Maunolle paljon onnea ja 

menestystä yhdistystoimintaan 

 

 

Hyvää alkanutta vuotta 2021  

Terveisin Anja  



 

 

 

Pohjois-Karjalan piiri ry.  

 

  
  

 

Piirin pilkkikilpailut  to. 18.3.2021 klo 10:00 - 13:00. 
 

Kilpailu Viinijärvellä, tukikohtana SAARILAN RANTAHUVILA, os. Hanintie 14, 
83700 POLVIJÄRVI 
 
Opasteet loppumatkasta ohjaavat perille! 
 
Ilmoittautuminen Heikki Saukkonen, s-mail: heka.saukkonen@gmail.com  
  puh. 050 4929260 viimeistään pe. 10.03.2021 
     
  Ilmoittakaa myös jos ruokailette 
 

Kilpailuaika 10:00 – 13:00, siirtymäaika 0,5 h alussa ja lopussa. 
  

 

Sarjat  Naiset 
  Miehet 
  Kolmihenkiset nais- tai miesjoukkueet 

  Ei sekajoukkueita 
  Joukkueet nimettävä ilmoittautumisen yhteydessä.Teemme kortit 

  valmiiksi 
  Kaikki kalat käyvät kilpailutulokseen (alamittaiset poistetaan) 

  Akkukairan käyttö sallittu 
 
Osanottomaksu 10€/henkilö, maksettava ennakkon piirin tilille. 
 
Piirin tilinnumero: FI91 4108 0010 9749 73 
  Viite: 34801 
 
Tarjolla keittoruokaa ja kahvia. Hinta  10,00€/annos. Maksetaan ostettaessa. 

 
Arpajaiset.  Mikäli jää- ja koronatilanne sallii. 
 
Lisäinfoa Mauno Lavikainen, puh. 050 4394232 
 

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

 
 

  



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS   
Keskiviikko 31.3.2021 klo 16.30 

KOSKIPIRTTI 
Ruvaslahdentie 30, Polvijärvi 

TERVETULOA! 

 

Käsitellään sääntöjen 11 § mukaiset asiat 

- Polvijärven Eläkkeensaajat ry, hallitus - 

 

Kustantaja: Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy 

Sanomalehtien liiton jäsen. 

Ilmestymispäivät: torstai 

Avoinna: ma-pe klo 9.00 - 12.00 

Katuosoite: Koulukatu 2, 83500 Outokumpu 

Puh. 010 230 8850 

  

Toimitus: toimitus@outokummunseutu.fi 

Ilmoitukset: ilmoitukset@outokummunseutu.fi 

Seurat-palstan ilmoitukset (paikalliset yhdistykset, järjestöt): seurat@outokummunseutu.fi 

 



EKL:n liikunnan haastekampanja starttaa jälleen maaliskuussa 2021. Tule mukaan! Liikkuminen on 
tärkeää kaikenikäisenä, mutta ikääntyessä sen merkitys kasvaa entisestään. Säännöllinen liikunta 
ylläpitää toimintakykyä ja edistää itsenäistä selviytymistä arjessa mahdollisimman pitkään. Se en-
naltaehkäisee monia sairauksia ja toimintavajavuuksia. Lisäksi liikunta parantaa elämänlaatua ja 
piristää mieltä haasteellisinakin aikoina. 

Kampanja-aika 

1.3.-30.4.2021 

Suoritukset/ liikuntapäivät 

Suorituksen keston on oltava vähintään 30 minuuttia. Liikuntasuorituksia lasketaan mukaan vain 

yksi päivässä. 

Liikuntasuorituksiksi kelpaavat kaikki kuntoa kohottavat ja ylläpitävät liikuntamuodot, esimerkiksi: 

Kävely, sauvakävely, hiihto, pyöräily, kuntopyöräily, potkukelkkailu, retkeily, luonnossa liikkuminen, 

uinti, allaskävely, vesijuoksu, pelit, tanssit, kuntosali, tasapainoharjoittelu, ystävän tai tuttavan ul-

koiluttaminen jne. 

Sisäliikunnan ja liikuntaryhmien ollessa tauolla, on hyvä miettiä uudenlaisia tapoja ryhmäliikuntaan. 

Mahdollisuuksien mukaan kannattaa kerätä vaikkapa kaupunginosittain tai asuinalueittain pieniä 

kävelyryhmiä. On mukavampi lähteä, kun liikkeelle pääsee heti omalta kotiovelta eikä tarvitse sen 

kummemmin matkustella minnekään. Käveleminen raikkaassa ulkoilmassa ja kuulumisten vaihtami-

nen toisten kanssa tuo arkeen vaihtelua ja iloa sekä liennyttää yksinäisyyden tunteita. Liikuntasuori-

tuksia haastekampanjaan kertyy siinä samalla kuin huomaamatta. Pienessä porukassa myös turva-

väleistä huolehtiminen onnistuu helpommin. 

Osallistuminen 

Eläkkeensaajayhdistysten jäsenet osallistuvat kampanjaan rastimalla suorituksensa Liikuntakortit 

tämän tiedotteen mukana sekä Eläkkeensaaja-lehden numerossa 1/2021. 

Suoritusten ilmoittaminen 

EKL-jäsen palauttaa liikuntakorttinsa nimellä täydennettynä oman yhdistyksen liikuntavastaavalle 

välittömästi kampanjan päättyessä. Kampanjan tulokset julkaistaan EKL:n liittokokouksen yhtey-

dessä 9.-10.6.2021.  

 

 

 

Puheenjohtajamme Mauno Lavikainen organi-

soi keväällä sauvakävelyryhmän.  

Yhdessä on mukava kuntoilla, mieli virkistyy ja 

kunto kasvaa mukavalla tavalla. 

  



TOIMINTASUUNNITELMA 2021 

Tiivistelmä 

Koronavirus rajoitti edellisen vuoden toimintaa ja tulee vaikuttamaan myös vuoden 2021 suunnitel-

miin epävarmuutena. Kaikessa toiminnassa on huomioitava erityiset toimenpiteet kuten turvavälit 

ja valtioneuvoston mahdolliset toimintaohjeet ja kokoontumisrajoitukset. Toimintaa kuitenkin jär-

jestetään niissä puitteissa kuin koronatilanne antaa myötä. 

  

Järjestetään viikoittain boccia-peli sekä bingo kerran kuukaudessa heti kun koronatilanne sen sallii. 

Osallistumme valtakunnalliseen liikuntahaasteeseen, syksyn kuntoviikkotapahtumaan ja toimimme 

vapaaehtoisina ulkoiluttajina vanhusten hoitopaikoissa.  

Menemme kesäkaudella Kinahmon kesäteatteriin. Lisäksi järjestämme jo perinteeksi muodostuneen 

syysretken Lavalammelle sekä pieniä retkiä paikkakunnan laavuille makkaranpaiston ja seurustelun 

merkeissä. Kesäkuussa järjestämme jäsenille musiikkiristeilyn Tuula-laivalla. Syyskuussa teemme 

retken Kalakeitaalle Outokumpuun. Yhdistyksen jäsenten välinen neljän osakilpailun onkicup alkaen 

viikolla 24. Järjestämme pikkujoulut puurojuhlana omalla paikkakunnalla. 

Itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen on tärkeää iästä riippumatta. Se pitää mielen virkeänä ja 

aivot toimintakunnossa. Vuonna 2021 alkaa kirjastossa digikahvila. Koronakriisi on muuttanut muun 

muassa kokouskäytäntöjä digitaalisten suuntaan. Etäkokoukset mahdollistavat osallistumisen, 

vaikka kotisohvalta tai Lapin lomareissulta käsin. On tärkeää olla mukana ajassa ajan hengen mu-

kaan. Jokainen voi oppia uutta, keinot löytyvät kyllä. Polvijärven Eläkkeensaajat voivat toimia esi-

merkkinä kunnan senioriväestölle osallistumalla asenteella ei oppi ojaan kaada ja oppia ikä kaikki. 

 

Toimintasuunnitelma on luettavissa kokonaisuudessaan yhdistyksen kotisivuilla  

https://polvijarvi.elakkeensaajat.fi/toimintasuunnitelma-2021/  



EKL:n uusin mestaruuskilpailulaji on suunnistus, jossa tar-

koituksena on maastossa kulkien löytää karttaan merkityt 

rastit oikeassa järjestyksessä mahdollisimman nopeasti. 

Maasto voi yhtä hyvin olla metsää, puistoa tai taajamaa. 

Fyysisten ominaisuuksien lisäksi suunnistustehtävän ratkai-

seminen vaatii myös ajattelutyötä ja keskittymistä. Lajina 

suunnistus sopii kaikenikäisille harrastajille. 

 

 EKL:n suunnistuksen mestaruuskilpailuissa naiset ja miehet 

kilpailevat useissa eri ikäsarjoissa. 

 

EKL:n ensimmäiset suunnistuksen mestaruuskilpailut järjestetään Polvijärvellä 16.9.2021. 

Tapahtuma järjestetään Huhmarilla. Varsinainen kilpailualue on Sotkumassa. 

Tapahtumajärjestelyihin tarvitaan monta vapaaehtoista.   

Tervetuloa mukaan järjestämään EKL:n historian ensimmäistä suunnistuskilpailua.  

Lisätietoja Mauno Lavikainen puh. 050 439 4232 

 

JHL JÄSEN, eläkkeelle siirtyminen ei katkaise jäsenyyttäsi 

Ilmoita eläkkeelle jäämisestä liiton jäsenpalveluun, sillä JHL ei saa tietoa 

mistään muualta. Kerro samalla haluatko säilyttää sekä liiton että työttö-

myyskassan jäsenyyden. Et voi enää hyödyntää työttömyyskassan palveluita, jos sinulle on myön-

netty pysyvä täysimääräinen eläke. Tällöin suosittelemme eroamista työttömyyskassasta. 

Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 8,00 euroa täydeltä kalenterikuukaudelta eli 96 euroa vuodessa. 

Jäsenmaksu maksetaan 4 kertaa vuodessa 24 euron suuruisena eränä. Jäsenmaksuviitteet jäsen-

maksun maksamista varten voit tilata jäsenpalvelusta.  

 

Maksamalla eläkeläisen jäsenmaksun, säilytät kaikki liiton jäsenedut myös eläkkeelle jäätyäsi. 

 

Kaikki etusi on nähtävillä  https://www.jhl.fi/jasenyys/vapaa-ajan-edut/ 

Polvijärven JHL:n omat edut ovat liikuntaseteli Vauhdin liikuntaryhmän kokeilukertaan sekä alennus 

Viikko Pohjois-Karjalehden tilauksesta. 

Kaipaatko apua jäsenyyteesi liittyvissä asioissa? 

Voit soittaa jäsenasiainhoitaja Sirpa Huikurille 044 503 0364 

 

 



Kotiäänestys Kuntavaalit 2021 

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ää-

nestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta koto-

naan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Ilmoittautumi-
nen kotiäänestykseen on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse. Viimeinen ilmoittautumispäivä ei ol-

lut vielä tiedossa jäsentiedotteen painoon mennessä. 

 Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä Polvijärven kunnan kes-

kusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. 

Kotiäänestyksen yhteydessä äänestämään on oikeutettu myös samassa taloudessa asuva omaishoi-

taja, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen. Jos omaishoitaja tahtoo äänestää kotiäänestyksen yh-

teydessä, on hänen nimensä ja muut tietonsa ilmoitettava kotiäänestykseen oikeutetun ilmoittautu-

misen yhteydessä. 

Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana Polvijärven kunnanvirastolta, keskus-
vaalilautakunnalta puh. 04010 46002, os. Polvijärventie 15, 83700 Polvijärvi. 

Äänestäminen vaalipäivänä 
Vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Äänestys vaalipäivän äänestyspaikoissa aloitetaan klo 9.00 ja 

sitä jatketaan yhtäjaksoisesti klo 20.00 asti. 

 

Äänestysalue        Äänestyspaikka ja osoite 

1. Kirkonkylä           Vapaa-aikatalo, Räätälintie 6, 83700 Polvijärvi 

2. Sotkuma             Sotkuman koulu, Käsämäntie 6 A, 83750 Sotkuma 

Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioi-

keusrekisteriin hänen kohdalleen. Mukaan äänestyspaikalle pyydetään ottamaan postitse saatu il-

moituskortti ja kuvallinen henkilöllisyystodistus. 

Ennakkoäänestys 
Yleinen ennakkoäänestyspaikka on Polvijärven vapaa-aikatalo, Räätälintie 6, 83700 Polvijärvi. 

 

Ennakkoäänestysajat: 
Vaalien siirtymisen takia, ennakkoäänestysajat eivät olleet tiedossa vielä jäsentiedotteen painoon 

mennessä. 

Ennakkoäänestyksen helpottamiseksi äänestäjiä pyydetään ottamaan mukaansa henkilöllisyystodis-

tus sekä postitse saatu ilmoituskortti. 

Henkilöllisyystodistus voi olla esim. passi, ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti. Jos henkilöllä ei ole 

henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilta äänestämistä varten maksuttoman väli-

aikaisen henkilökortin. 

 

 



SDP:n ikäpoliittisen ohjelman voi tiivistää viiteen teemaan: 

hyvä terveys, hyvä koti, hyvä arki, hyvä hoiva  

ja hyvä turva ovat hyvän elämän edellytyksiä.  

Jokaiselle ikäihmiselle on taattava 

näihin viiteen perusedellytykset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pidetään huolta Polvijärvestä. Polvijärvi pitää huolta meistä. 

Kunta on oikeastaan kaikkialla, missä me elämme ja liikumme. Siksi vaaleissa 

kannattaa äänestää! Sillä on merkitystä kuka päättää asioistamme. 

KUOREVAARANTIE 2, POLVIJÄRVI 

AVOINNA MA-LA KLO 10 – 15 

ASIAKKAIDEN KÄYTÖSSÄ TIETOKONE JA TULOSTIN PIENTÄ KORVAUSTA VASTAAN 

VÄLJÄT TILAT KAHVIHETKEEN OSTOSTEN LOMASSA 

 



POLVIJÄRVEN KUNTA   
Puhelinvaihde 040 104 6000 on avoinna  

arkisin klo 8.15–11 ja 12–15.  

Polvijärven kunta 

Polvijärventie 15 

83700 Polvijärvi 

Jos et ole varma, kenen kanssa sinun tulee asioida, ole yhteydessä pu-

helinvaihteeseen. 

 Polvijärven kunnan sähköpostiosoite on polvijarven.kunta@polvijarvi.fi.  

 
Maskisuositus ja muutoksia palveluihin 

Polvijärven kunta on antanut vahvan suosituksen käyttää kasvomaskia kaikissa julkisissa sisätiloissa, 

sisä- kuin ulkotiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa, joissa lähikontak-

teja ei voi välttää. Maskisuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita ja kunnan henkilöstöä.  

Tapahtumien ja yleisötilaisuuksien järjestämisessä noudatetaan Siun soten antamia suosituksia sekä 

aluehallintoviraston antamia määräyksiä. 

Koulutoimisto, tekninen toimisto, kunnanvirasto, työllisyyspalvelut pysyvät toistaiseksi kiinni asiak-

kailta. Paja Breikki on myös kiinni ulkopuolisilta, mutta kuntouttava työtoiminta jatkuu normaalisti. 

Välttämätön asiointi sallitaan ajanvarauksella. Toimistojen yhteystiedot löytyvät kunnan verkkosi-

vuilta sekä kunkin toimipisteen ulko-ovesta. 

 
Polvijärvellä kasvomaskin voi saada sosiaalitoimistosta (Polvijärventie 22, 83700 Polvijärvi) keski-
viikkoisin klo 9–11. Hakijalla ei tarvitse olla perhe- ja sosiaalipalvelujen tai ikäihmisten palvelujen 

asiakkuutta eikä hänen tarvitse todistaa tarvettaan jakelupaikalla.  

 

Kunta välittää asiointiapua riskiryhmiin kuuluville 

Kunta välittää edelleen vapaaehtoisten tarjoamaa kauppa- ja asiointiapua riskiryhmään kuuluville 

Polvijärven alueella. Asiointiapu on ensisijaisesti tarkoitettu niille, keillä ei ole läheisiä, jotka voisivat 

heitä auttaa. 

Asiointiapupyynnöt:  

Puh. 040 104 6002/Helena Kaasinen 

 
Polvijärven vapaa-aikapalvelut pitävät huolen siitä, että jokaiselle polvijärveläiselle ikään katso-

matta on mielekästä tehtävää vapaa-ajallaan. Jos kaipaat apua vapaa-aikaan, liikuntaan tai kulttuu-

riin liittyen, ota rohkeasti yhteyttä vapaa-aikatoimistoon. 

     Vapaa-aikakoordinaattori Sirpa Halonen puh. 040 104 6204 

Vapari,  Räätälintie 6, 83700 Polvijärvi 

 

 



     OP Polvijärvi, IHMISLÄHEISTÄ JA NOPEAA palvelua 

 

 
 
 

Op Polvijärven palveluihin kuuluu päivittäis-, sijoitus-, rahoitus- ja yrityspalveluiden lisäksi myös lakipalvelut. 

Ajanvarauksella pääset asioimaan kiireettömästi konttorille tai voit varata ajan puhelin- tai verkkoneuvotte-

luun. Ajan voit varata verkon kautta tai soittamalla alla oleviin puhelinnumeroihin. 

Vastuuhenkilöiden puhelinnumerot:  

Ari Noponen, toimitusjohtaja, kaupanvahvistaja, 040 508 8583 

Panu Puustinen, lakimies, asiakkuuspäällikkö, kaupanvahvistaja, 040 508 0750 

Marja-Liisa Hiltunen, asiakkuusneuvoja, rahoitus, säästöt ja sijoitus, yritysten maksuliikenne, 050533 5538 

Paula Huttunen, asiakasneuvoja, päivittäiset raha-asiat, säästöt ja sijoitus, 050 533 5570 

Aira Hyttinen, asiakkuusneuvoja, rahoitus, säästöt ja sijoitus, yritysten maksuliikenne, 050 533 5516 

Sinikka Lappalainen, asiakkuusasiantuntija, maa- ja metsätalouden, yritysten rahoituspalvelut, 050 533 5561 

Päivi Voutilainen, asiakkuusneuvoja, säästöt ja sijoitus, päivittäiset raha-asiat, 050 533 5508 

vastuuhenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat etunimi.sukunimi@op.fi 

Aukioloajat: 

ma-pe klo 9.00 – 15.30, asiointi muina aikoina ajanvarauksella 

käteiskassapalvelut ma, ke ja pe klo 9.00 -12.00 

 

 


