
Eläkeliiton Sonkajärven yhdistys 

TOIMINTAKERTOMUS 2018 

Vuosi 2018 oli Eläkeliiton Sonkajärven yhdistyksen 45. toimintavuosi. 

Yhdistyksen toiminnan rungon muodosti edelleen kahden viikon välein kokoontunut 
tiistaikerho, jonka osallistujamäärä oli keskimäärin 39 henkilöä. Yhdessäolon ja tuttujen 
tapaamisen lisäksi kerhossa käsiteltiin vuoden mittaan useita ajankohtaisia aiheita. 
Jumppahetki ja tietokilpailu kuuluivat vakio-ohjelmaan. 

Tammikuun kerhoon toi seurakunnan tervehdyksen Timo Vainikainen. Helmikuussa vieraili 
Kunnanlääkärit, myös bingoa pelattiin. Maalis-huhtikuussa palveluidenkehittäjä Eija Tyyskä
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymästä ja toimitusjohtaja Esko Nissinen Osuuspankista 
esittäytyivät kerhoissa. Nallemuorin päiväkodin lapset kävivät virkistämässä kevään 
korvalla. Vappua vietettiin siman ja munkkien voimalla. 

Syksyn toiminta käynnistyi tiistaikerhossa 11. syyskuuta, mukana olivat Atte Hokkanen ja 
Iiris Kervinen seurakunnasta. Syyskuussa apteekkari Marja-Liisa Koistinen Sonkajärven 
apteekista kävi kertomassa sähköisen reseptin käyttämisestä. Lokakuun loppupuolella 
kerhossa esittäytyi K-Market-kauppias Hue Vo. 20. marraskuuta proviisori Sari Mihailov 
apteekista luennoi lääkeneuvonnasta. 

Liikuntahallilta saatiin varattua yhdessä toisten järjestöjen kanssa salivuoro joka 
sunnuntaille kello 12.30 alkaen. Lajeina ovat boccia, curling, mölkky ja TonkKumin heitto. 

Retket ja tapahtumat

Maaliskuun 18. päivä tehtiin teatteriretki Iisalmeen Kuu järven yllä -musiikkinäytelmään. 

Toukokuussa helluntaipäivänä käytiin katsomassa Paisuassa näytelmä Hyvää 
syntymäpäivää Vivian. Kevään viimeisenä kerhopäivänä käytiin ihailemassa näköaloja 
Pohjoismäen Kotaharjulla.  

Eläkeliiton Ylä-Savon piirin kesäpäivä pidettiin Kiuruvedellä  27.06.2018. Linja-autollinen 
yhdistyksemme jäseniä osallistui tapahtumaan, ja siellä saatiin ensikokemus curling-
pelistä. 
 
Eläkeliiton kesäpäivät ja liittokokous olivat Jyväskylässä 6-7.6. 2018. Virallisena 
kokousedustajana oli Erkki Tuovinen. Reijo Niskanen osallistui myös kokoukseen. 
Liittokokouksessa oli esillä piirin suunnittelema ja toteuttama elämyspuu ja siinä 
yhdistyksellä oli oma oksa mukana.

Kekrijuhlaa vietettiin 4.11 Sukevalla. Ilmainen kuljetus oli järjestetty Sonkajärveltä. 
Juhlapuhujana oli kansanedustaja Sari Essayah. 

Joulukuussa vietettiin vanhusväen puurojuhlaa seurakuntatalolla yhdessä Sonkajärven 
Invalidit ry:n kanssa. Osallistujia oli yli 90 henkilöä. 

Lokakuun ensimmäinen kerho oli vanhusten viikon juhlan merkeissä. Juhlapuhujana oli 
Jorma Huuhtanen. Osallistujia oli yli 200.  



6.10. yhdistyksen joukkue osallistui Vieremällä TonkKumin SM-kilpailuun. Ensikertalaiseksi
yhdistys sijoittui hienosti yhdeksänneksi.

Talous ja päätöksenteko

Kunnalta saatiin yleishyödyllisten järjestöjen toiminta-avustusta 200 €. 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 6.3.2018. Kokouksessa päätettiin yhtyä Eläkeliiton Ylä-
Savon piirin julkilausumaan eläkeläisköyhyyden poistamiseksi Suomessa.  

Syyskokous pidettiin 6.11.2018 seurakuntatalolla. Paikalla oli 37 yhdistyksen jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajana kertomusvuonna on toiminut Erkki Tuovinen ja 
varapuheenjohtajana Eila Kurtelius. Hallituksen jäseninä ovat olleet Elvi Granqvist, Riitta 
Huttunen,Toini Komulainen, Elli Moilanen, Marjatta Moilanen, Reijo Niskanen ja Marjatta 
Tuovinen, sekä Asko Huttunen sihteerinä hallituksen ulkopuolelta.  

Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa.          

Huhtikuussa hallitus osallistui ravintola Hollivootissa järjestetylle arjen tietosuojaa 
-luennolle. Tutkintotentti suoritettiin yhteisesti. Toukokuussa Riitta Huttunen osallistui 
Kiuruvedellä kotisivujen ylläpitokoulutukseen. 

Elokuun 22- 24. päivä. Riitta Huttunen osallistui yhdistyskehittäjäkoulutukseen 
Lehmirannassa. Ylä-Savon piiri maksoi kustannukset.

Elvi Granqvist ja Riitta Huttunen osallistuivat Runnilla järjestettyyn vapaaehtoistoiminnan 
koulutukseen. Asko Huttunen suoritti kotisivujen ylläpitäjän peruskoulun ja  verkkotentin. 
Käyttäjätunnukset tulevat voimaan 2019 tammikuun loppuun mennessä. 

Muu toiminta

Edustukset                     

Vanhus- ja vammaisneuvosto Erkki Tuovinen ja Eila Kurtelius
Piirihallitus                               Eila Kurtelius
Piirin yhdistyskehittäjä             Riitta Huttunen

Yhdistys osallistui kunnan nuorisotyöprojektiin palkkaamalla yhden nuoren heinäkuun 
ajaksi kesätöihin palvelutalo Koivulaan. 


