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Arvoisa jäsen 
 
Korona-aika taitaa sittenkin loppua!!  
 
KORONATILANNE   
Kaikki jäsenet jotka rokotteen ovat halun-
neet on saatu rokotettua ainakin yhden ker-
ran ja tosi iso osa myös toiseen kertaan. 
THL:n Mika Salminen kertoi, että henkilö joka 
ei ole ottanut rokotusta tulee jossain vaihees-
sa saamaan tartunnan ja niin kävi myös mei-
dän yhdelle jäsenelle joka ei halunnut ottaa 
rokotusta kun sen aika oli. No, onneksi hän 
selvisi taudista.  
Rokotukset on ehdoton edellytys vapaal-
le kokoontumiselle. 
 
Tässä tulee tietoa taas kaikille jäsenille ja 
pyydän, että luette kirjeen.  
 
Säännöllinen kerhotoiminta alkaa syk-
syllä rajoitustoimenpiteiden lauettua ja 
sitten tiedotuksen pääpiste yhdistyksen 
asioista siirtyy kerhoihin. Nettiyhteyden 
omaava, käyhän viikoittain katsomassa ko-
tisivuillamme 
http://korso.elakkeensaajat.fi/  
 
Yhdistyksellä on käytössä myös facebook 
sivut osoitteessa 
https://www.facebook.com/jokkeko 
ja Joken oma facebook sivu on 
https://www.facebook.com/jouko.koskinen
.10 
 
KUNTAVAALIT 
13.6.2021  
 

Yhdistyksen jäsenistä 
puheenjohtaja Jouko 
Koskinen sai 217 ääntä ja 
pääsi varavaltuutetuksi 
 
 
 
 

ja jäsen Timo Jele-

käinen sai 69 
ääntä 

 
Kiitos kaikille äänestäneille, 
parempi tulos olisi saatu jos 
kaikki olisivat äänestäneet  
omaa ehdokasta. 
 
KEVÄTKOKOUS 
Sääntöjen mukainen kevätkokous järjes-
tetään syksylle kun koronatilanne sen 
sallii.  
 
Kokoontumiset 
Kerhotoiminta oli keskeytyneenä ko-
ronarajoitusten vuoksi 23.11.2020 alka-
en ja koko kevään koska tilat olivat kiin-
ni koronarajoitusten vuoksi. 
 
TAKSIPALVELUJA 
Lähitaksi tarjoaa kaikille toimialueella liik-
kuville tasalaatuista taksipalvelua 24 tuntia 
vuorokaudessa kellonajasta riippumatta.  
 

Numerot ovat 
Auto 050 392 4978, soitto tähän nu-
meroon ensisijaisesti ja  
henkilökohtaiset numerot ovat 
Mika 040 729 0557 ja Jaana 040 704 6858 

 
Käyttäkää luotettavaa ja osaavaa kor-
solaista palvelua. Tilaukset mielel-
lään etukäteen sillä auto voi olla "kei-
kalla" ja myös edellisenä päivänä voi 
tilata jos on aika tiedossa eikä sen pe-
ruuttamisesta tule sanktioita. 

 

RETKET , MATKAT  
 

16.6. Tohvelisankarin rouva Pyynikin 

kesäteatterimatka onnistui erinomaisesti. 
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Mölkky joka ti ja to klo 15 kesän 
ajan ja hyvin on ollut porukkaa, 
poikkea vaikka katsomaan! 

 
Pyöräily joka ke klo 15 kesän ajan 
ja hyvin on ollut porukkaa. 
 

5.7. – 10.7. Rajaniemi, hinta 155 eur, 
tuettu loma, lähtö Tavitie 1 klo 9.00 >> 
päätös tuli ja 32 henkilöä osallistuu 
lomalle. Kirjeessä on päätöksen saa-
neille lisätietoja, lue tarkasti ja kysy 
jos on jotain epäselvää ja muutenkin. 

 

Kerhojen jatkot ja muuta ohjelmaa 
 

Nyt alkaa syksyn ohjelmien suunnitte-
lu ja alla mainitut ovat jo ohjelmassa. 
 

20.8. on piirin MÖLKKYMESTARUUS-
päivä, Ruusupaviljonki, kenttä  
- aloitettu järjestelyt 

  - 

30.8. teatterit Navethalia klo 13 ja klo 

17, hinta 25 eur, bussikuljetus, varaus 

puheenjohtajalle, varaukset pj. sähkö-

postilla tai, puhelimella tai tekstivies-

tinä, liitteenä matkaesite. 

Ensimmäiseen näytökseen on vielä 

muutama paikka ja muihin seuraaviin 

vielä runsaasti. 

31.8. teatterit Navethalia klo 13 ja klo 
17, hinta 25 eur, bussikuljetus, varaus 
puheenjohtajalle, varaukset pj. sähkö-
postilla tai, puhelimella tai tekstivies-
tinä, paikkoja saatavilla 

 
1.9. keskiviikko- ja muut kerhot alkavat
    
18.9. yhdistyksen 55-v juhlat Lumossa 
Historiikki on valmistumassa ja siitä tu-
lee hieno   
 
8.10.2021  Syyskarkelot  siirretään Ke-
vätkarkeloiksi to 21.4.2022 klo 14 - 16 , 
kahvit klo 12.45 Lumossa 15 eur  

   
20.11 la  teatterit Lumossa  klo 13 ja 
17 Sylvi ja huru-ukot 
 
pe 10.12   Joululounas Sofiassa 
 
Hyvää Juhannusta ja kesän jatkoa, nyt on 
ennätyshelteet, eilen 31,5 astetta ! 
  
Korson Eläkkeensaajat ry  
 
/ Hallitus / JKo  /0400 402 172 
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