
 

  

  Uutta henkilökuntaa Eläkeliiton toimistolla   

  
  
  

  

 

Outi Kokko-Ropponen 

Outi Kokko-Ropponen on 

aloittanut Eläkeliiton liikuntasuunnittelijana 

vuoden alussa. Hän on toiminut aiemmin 

Suomen Uimaliitossa ohjaaja- ja 

valmentajakoulutuksen asiantuntijana ja 

aikuisliikunnan kehittäjänä.  

”Olen erittäin innostunut uudesta 

tehtävästäni. Minulle on tärkeää eri-ikäisten 

ihmisten kohtaaminen ja yhdessä 

tekeminen. Liikunta antaa iloa, kuntoa ja 

terveyttä. Tehdään tätä yhdessä, 

ikäystävällisesti ja jokaisen parhaaksi.” 

  

 

Kristiina Hanhirova 

Kristiina Hanhirova on aloittanut 

suunnittelijana TunneMieli-toiminnassa. 

Hän on taustaltaan toimittaja, terapeutti 

ja kouluttaja. Tehtyään pitkän uran 

televisiotuotannoissa, Kristiina on 

opiskellut ratkaisukeskeisiä terapeuttisia 

työmenetelmiä.  

Viime vuosina hän on työskennellyt 

asiakastyön lisäksi mm. erityislasten 

kanssa. Kaikkea tekemistä on yhdistänyt 

erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten 

kohtaaminen. Ihmisten lisäksi Kristiina on 

innostunut eläin- ja luontoavusteisesta 

toiminnasta. 

  

  



  

 

Sointu Kallio 

Sointu Kallio on aloittanut Eläkeliiton 

koulutussuunnittelijana. Sointu on hanke- 

ja projektitöiden sekatyöläinen, ja 

työskennellyt mm. Opetusvirastossa, 

Suomen luonnonsuojeluliitossa ja 

Pääkaupunkiseudun 

kierrätyskeskuksessa. 

Koulutustaustaltaan hän on FM ja YTM.  

”Olen kotoisin Etelä-Pohojanmaalta ja 

innokas penkkiurheilija. Vietän vapaa-

aikaani matkustellen, kirpputoreilla ja 

mökillä sekä kahden kissani, Aunen ja 

Sylvin palvelijana. Mun kans on niin 

heleppua olla, saa olla justihin niinku mä 

sanon.”  

  

  

 

Irene Vuorisalo 

Uudessa tehtävässä, Eläkeliiton 

vanhusasiamiehenä aloittaa 15.2. lähtien 

YTM Irene Vuorisalo. Irene siirtyy 

tehtäviin Suomen Diabetesliiton 

erityisasiantuntijan tehtävistä. Irene on 

pitkän linjan ammattilainen sosiaali- ja 

terveyspoliittisessa vaikuttamistyössä. 

Ikääntyneiden äänen kuulumista 

Vuorisalo pitää erityisen tärkeänä, sillä 

kyseessä on suuri, mutta heterogeeninen 

väestöryhmä.  

"Eläkeläisten erilaiset äänet on tuotava 

esiin silloin kun järjestelmää luodataan. 

Suomessa on huolestuttavan suuri 

joukko ihmisiä, joiden eläkkeelle 

siirtyminen ei ole myönteinen juttu vaan 

sosiaalinen riski.” 

  

  
  

      

  
  

  

Toimekasta toimintaa -raportit vuodelta 2018 

Toimekasta toimintaa -jäsenjärjestöavustukset raportoidaan helmikuun loppuun 

mennessä. Jos yhdistys toteuttaa hankkeen vasta vuonna 2019 tulee Yhdistyksen 
raportoida joka tapauksessa ja vastata kysymykseen 5 Hanke jatkuu tai toteutuu 
vuoden 2019 aikana. 

Yhdistysten tulee sanallisen raportin lisäksi selvittää mihin eurot on käytetty. Alle 
1000 euroa tukea saaneet yhdistykset toimittavat kirjanpidon kustannusraportin 

toiminnasta. 1000 euroa ja enemmän saaneet yhdistykset toimittavat 

  



tilinpäätöksen, toiminnantarkastusselvityksen ja kustannuspaikkakohtaisen 
tuloslaskelman. Selvitys saa olla vapaamuotoinen.  

Talousraportti tulee toimittaa 15.2. ja Toimekasta toimintaa -raportti 28.2.2019 
mennessä. 

Linkki raporttiin 

  
  

      

  
  

  

Jäsenjärjestöavustusten haku 
vuodelle 2019 

Toimekasta toimintaa -

jäsenjärjestöavustushaku on 

käynnistynyt! 

Avustusta voivat hakea piirit ja 

yhdistykset.  

Hakukriteerit vuonna 2019 ovat: 

  

 

  

  
  

  

▪ Innovatiiviset ja toimintaa uudistavat hankkeet, joiden tarkoitus on vahvistaa 

yhdistysten/piirien vetovoimaisuutta. (esim. miten saamme yhdistykseen lisää 

toimijoita/uusia jäseniä, uudenlaista yhdessä tekemistä jne.) 

▪ Tietotekniikan opetus jäsenistölle (esim. älylaitteiden opastus, miten järjestän 

skype-kokouksen jne.) 

▪ Vaikuttamishankkeet, joilla vahvistetaan eläkeläisten osallisuutta ja positiivista 

toimijuutta. (esim. miten yhdistyksemme toiminta näkyy paikkakunnalla, 

päätöksenteossa jne.) 

Yhdistykset saavat tiedon viikolla 12 ovatko saaneet avustusta vai ei. 

Linkki hakemuslomakkeeseen. 

Hakuaika 17.1.-28.2.2019 

Lisätietoja antaa koulutussuunnittelija Sointu Kallio, sointu.kallio@elakeliitto.fi, p. 040-

725 7032 

  

  
  

      

  
  

https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/19411422-1054027-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/19411421-2458612-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/19411421-2458612-83636315
mailto:sointu.kallio@elakeliitto.fi


  

Toimintatilastolomakkeet 

Yhdistysten toimintatilastolomakkeita odotetaan 31.1.2019 mennessä. Lomakkeen voi 

jättää linkin kautta.  

Lisätietoja antaa järjestöjohtaja Kirsti Mustakallio, kirsti.mustakallio@elakeliitto.fi.  

  

  
  

      

  
  

  

Luonto ja vertaistukitoiminta -
kurssi eronneiden 
vertaistukitoiminnasta 
kiinnostuneille  

Kurssi on tarkoitettu 50+-ikäisille 

eronneiden sopeutumisvalmennuskurssin 

käyneille, jotka ovat kiinnostuneita 

toimimaan vertaistukena muille 

eronneille. Kurssille haetaan sähköisellä 

hakulomakkeella 25.2. mennessä. 

Lue lisää 

 

  

 

  

  
  

      

  
  

  

 

  

Ilmoita uudesta verkkosivujen 
ylläpitäjästä 

Jos vuoden vaihtuessa myös yhdistyksen 

verkkosivujen ylläpitäjä on vaihtunut, 

muistathan ilmoittaa uuden 

yhteyshenkilön nimen ja 

sähköpostiosoitteen piiriin. Piiristä saa 

tilattua uudelle ylläpitäjälle tunnukset, 

joilla pääsee kirjautumaan järjestelmään.  

Huolehdithan myös, että uusi ylläpitäjä 

saa perehdytyksen väistyvältä 

verkkosivuvastaavalta, jotta hän pääsee 

työn alkuun. Verkkosivujen ylläpitäjille on 

tarjolla ohjeita, tukea ja 

koulutusmateriaalia. 

  

  

  

https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/19411423-2704413-83636315
mailto:kirsti.mustakallio@elakeliitto.fi
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/19411419-737325-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/19411416-1099958-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/19411416-1099958-83636315


 

  
  

 

  

  
  

  

Minna Nikander aloitti 
palvelupäällikkönä 

Lehmirannan uutena palvelupäällikkönä 

on tammikuun alussa aloittanut 

salolainen Minna Nikander. 

Koulutukseltaan hän on kansainvälisen 

kaupan tradenomi. Minnan kasvot voivat 

monelle Lehmirannan asiakkaalle olla 

tutut, koska hän on jo usean vuoden ajan 

tehnyt Lehmirannassa jumppien ja 

muiden liikuntaryhmien tuurauksia.  

Mukavinta uudessa työssä Minnan 

mukaan on mahdollisuus oppia uutta ja 

samalla haastaa itseään. 

”Olen tehnyt pitkään asiakaspalvelutyötä 

ja se on lähellä sydäntä. Haluan tehdä 

töitä ihmisten kanssa. Mottoni on, että 

tehdään yhdessä ja ilolla eteenpäin”, 

Minna toteaa.  

Lue lisää 

  

  

 

  

  
  

      

  
  

https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/19411418-2085435-83636315


  

 

  

Vuoden ensimmäinen 
viihdeviikonloppu 1.–4.2.2019 

Valtakunnan ensimmäinen 

tangokuningas Kauko Simonen, saapuu 

esiintymään Lehmirantaan la 2.2.2018. 

Viihdeviikonloppu 1.-4.2. sisältää lisäksi 

kansantanssiryhmän esityksen, 

harmonikansoitto- ja viihdelaulukurssien 

yhteiskonsertin sekä vesijumppaa, 

Lavista, bingoa, tietovisailua, tanssia ja 

yhteislaulua.  

Tuo ystävä tutustumiskäynnille. 

Helmikuun ajan 

ystävänpäivätarjouksena kaikki 

yöpyvät Eläkeliiton jäsenhinnoilla.  

Lue lisää 

 

  

  
  

      

  
  

  

  

  

Eläkeliitto ry 

Kalevankatu 61 

00180 Helsinki 

www.elakeliitto.fi 

  

Tietosuoja 

Muokkaa tietojasi 

Peruuta uutiskirjetilaus 

Lue tekstiversiona 

  
  

  

 

 

https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/19411420-1651925-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/19411426-2664808-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/19411424-2136802-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/19411417-1641521-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/19411417-1641521-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/19411428-1815955-83636315
https://uutiskirje.elakeliitto.fi/go/19411427-1030862-83636315

