
Eläkeliiton Sonkajärven yhdistys ry.

TOIMINTAKERTOMUS 2019

Vuosi 2019 oli Eläkeliiton Sonkajärven yhdistyksen 46. toimintavuosi.
Yhdistyksen toiminnan runkona oli edelleen joka toinen tiistai seurakuntatalolla 
kokoontuva kerho, jonka osallistujamäärä kasvoi jonkin verran toimintavuoden 
aikana. Yhdessäolon ja tuttujen tapaamisen lisäksi kerhossa keskusteltiin 
ajankohtaisista aiheista ja kuultiin asiantuntijavieraita. Jumppahetki ja tietokilpailu 
ovat vakiintuneet tiistaikerhon ohjelmaan.
Syyskauden aikana pidettiin seitsemän kerhoa, joissa oli mukana keskimäärin 35 
henkeä. Kevätkaudella kerhoja oli kahdeksan kertaa ja osallistujia oli keskimäärin 45.

Vuoden enimmäisessä kerhossa tammikuulla vieraili Osuuspankin toimitusjohtaja 
Esko Nissinen kertomassa pankkitoiminnan muutoksista. Jäteasiaa kuultiin Ylä-
Savon Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Mika Jauhiaisen kertomana helmikuussa.
Ajankohtaista asiaa oli tarjolla kevään mittaan montakin kertaa. Ylä-Savon 
ikäihmisten asiakasneuvonta Ohjurin toimintaa kävi kerhossa esittelemässä 
asiakasohjaaja Ester Halonen. Sukevan aluesihteeri Mirja Tonteri piipahti kerhossa 
keskusvaalilautakunnan edustajan ominaisuudessa kevään eduskuntavaalien alla.

Terveellinen ruokavalio oli hyvinvointiyrittäjä Anne Eskelisen aiheena, ja apteekkari 
Marja Leena Koistinen toi tietoa lääkkeistä ja resepteistä. Keväisiä tuulahduksia 
kerhoväelle tarjosi kanttori Iiris Kervinen yhteislaulutuokiolla. Keväisiin tapahtumiin 
kuului myös kevätkeikaus yhteistyössä muiden paikallisten yhdistysten kanssa.

Syyskauden ensimmäisessä kerhossa 24.9.2019 vieraana oli kunnanjohtaja Simo 
Mäkinen, joka kertoi kunnan kuulumisia. Vanhustenviikkoa vietettiin 8.10.2019. 
Juhlapuhujana juhlassa oli kauppaneuvos Paavo Jauhiainen. Juhlaan osallistui 180 
henkeä. 
Syksyn toimintaan kuului myös mm. osallistuminen Sykettä syksyyn -tapahtumaan 
30.8.2019. Syyskuun lopulla tehtiin talkoilla lyhteitä, jotka menivät mainiosti 
kaupaksi järjestöjen joulumyyjäisissä.

Eläkeliiton Ylä-Savon piirin 45-vuotisjuhla 12.11.2019 Sukevalla kokosi 
Kyläkeskuksen salin täyteen väkeä. Sonkajärveltä juhlaan matkattiin bussilla ja 
mukana oli noin 50 osallistujaa. Juhlapuheen piti Eläkeliiton puheenjohtaja Raimo 
Ikonen. Juhlassa jaettiin Eläkeliiton myöntämiä ansiomerkkejä aktiivitoimijoille. 
Kultaisen ansiomerkin sai Marjatta Moilanen. Lisäksi jaettiin 13 hopeista 
ansiomerkkiä.

Yhdistyksemme osallistui Eläkeliiton Ylä-Savon piirin 45-vuotisjuhlajulkaisun 
tekoon kirjoittamalla juttuja, myymällä mainostilaa sekä markkinoimalla julkaisua. 
 



Joulukuun kerhossa vieraana oli Sonkakoti Oy:n uusi toimitusjohtaja Heikki 
Korolainen kertomassa yhtiön tarjoamista asumispalveluista. Vuoden viimeisessä 
kokouksessaan hallitus päätti mm. liittyä Sonkajärven Palvelutaloyhdistys ry:n 
kannatusjäseneksi 100 euron vuosimaksulla.

Toimintavuoden aikana yhdistys osallistui lukuisiin yhteisiin tapahtumiin ja 
kulttuurimatkojakin tehtiin. Tammikuulla järjestettiin elokuvareissu Iisalmen 
Kuvalippaaseen katsomaan Aino -elokuvaa. Matkalle osallistui 33 henkeä. Lisäksi 
vierailtiin Paisuan Tuajamateatterissa ja Varpaisjärven Korpiteatterissa. Molemmille 
teatterireissuille osallistui 38 henkeä.

Yhdistyksemme osallistui pitäjämarkkinoiden MM-Eukonkanto -tapahtumaan 
järjestämällä TonkKumin MM-kilpailun heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. 
MM-kisaan osallistui 24 kolmihenkistä joukkuetta, eli 72 kilpailijaa. 
Henkilökohtaiseen TonkKumin heittoon osallistui 55 kilpailijaa. Osallistuimme myös
Vieremällä pidettyyn piirin kesäpäivään 25 hengen voimin. Syksyllä TonkKumin 
heiton SM-kisaan Vieremällä osallistui 30 osanottajaa. K-Market Marjapaikan piha-
alueella pidettyyn TonkKumin kesäkisaan osallistui 20 kilpailijaa. Toukokuun alussa 
yhdistyksemme järjesti piirin karaokekarsinnat Ravintola Hollivootissa. Tapahtumaan
osallistui noin 60 henkilöä.

Ikäihmisten liikuntaharrastus virisi entisestään. Yhdistyksen salivuoro on 
sunnuntaisin liikuntahallilla ja mukana on ollut yleensä noin 15 osallistujaa.  
Musiikkiliikuntaa on ollut tarjolla maanantaisin Ravintola Hollivootissa, ja 
osanottajia keskimäärin 15 henkeä. Keskiviikkoisin kokoontuvaan 
kuntosaliliikuntaan osallistui kymmenkunta henkeä kerrallaan.

Perinteistä kekrijuhlaa vietettiin pyhäinpäivän seutuun Sukevan Kyläkeskuksella 
yhdessä Sukevan yhdistyksen ja seurakunnan kanssa. Juhlapuhujana juhlassa oli 
pitäjäneuvos Mikko Mustonen, yhdistyksestämme juhlaan osallistui 
kuutisenkymmentä henkeä. Tarjolla oli talkkunaa ja tirripaistia, ja osanottajia 
kaikkiaan parisataa. Puurojuhla yhdessä seurakunnan kanssa kokosi jälleen 
ilahduttavan osallistujajoukon seurakuntatalolle. Mukana oli noin 80 henkeä. 11.-
13.12.2019 Runnilla pidetylle pikkujoululomalle osallistui 23 jäsentä.

Yhdistyksemme jäseniä osallistui vuoden mittaan Eläkeliiton Ylä-Savon piirin 
järjestämiin koulutuksiin. 27.3.2019 pidettiin vapaaehtoistyön koulutus Runnilla. 
Yhdistyskehittäjäpäivät pidettiin Lehmirannassa 14. - 16.8.2019. Piirihallituksen 
jäsenten Tiedottamisen portaat -koulutus järjestettiin Runnilla 17. - 18.10.2019. 
Neljän piirin järjestöpäivät pidettiin 26. - 27.9.2019 Kuopion Iso-Valkeisella.

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden mittaan kaikkiaan viisi kertaa. Hallituksen 
puheenjohtajana toimi Erkki Tuovinen, varapuheenjohtajana Marjatta Moilanen ja 
sihteerinä Asko Huttunen.
Lisäksi hallitukseen kuuluivat Elvi Granqvist, Riitta Huttunen, Risto Juntunen, Reijo 



Niskanen, Eila Kurtelius ja Marjatta Tuovinen.
Eläkeliiton Ylä-Savon piirihallituksen puheenjohtajana toimi Erkki Tuovinen ja 
edustajana Eila Kurtelius. Kunnalta anottiin ja saatiin 200 euron toiminta-avustus.

Eläkeliiton Sonkajärven yhdistyksen edustajina Sonkajärven kunnan vammais- ja 
vanhusneuvostossa ovat Erkki Tuovinen ja Eila Kurtelius.

Yhdistyksen toiminnantarkastajana on Jorma Rönkkö ja varalla Viljo Sirvio.

Toimintavuoden 2019 alussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 106 ja vuoden lopussa 136.


