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Arvoisa jäsen ! 
 
Korona-aika taitaa sittenkin lop-
pua vaikka AVI sitä jarruttaa !!  
 
Me ainakin lopetaan sen surkuttelu 
sillä kaikilla jäsenillä (jotka ovat 
halunneet) on kaksi rokotetta joka 
on tulevan koronapassinkin edelly-
tys kokoontumisille. 
 
Rokotukset ainakin tässä vaihees-
sa on siis ehdoton edellytys va-
paalle kokoontumiselle. 
 

Tässä tulee tietoa taas kaikille jäsenil-
le ja pyydän, että myös luette kirjeen.  

 
Säännöllinen kerhotoiminta alkaa 
1.9.2021 supistetulla (AVI:n ohje 
max 15 min, kahvit ehtii juomaan 
ja tiedotteet saamaan sekä mat-
koille ilmoittautumaan ja maksa-
maan) keskiviikkokerholla, kahvi-
tarjoilu alkaa klo 10 ja jatkuu non-
stop periaatteella tarpeen mukaan 
klo 13 asti. Tiedotuksen pääpiste 
yhdistyksen asioista siirtyy kerhoi-
hin.  
Nettiyhteyden omaava, käyhän usein 
katsomassa kotisivuillamme 
http://korso.elakkeensaajat.fi/  
ajankohtaiset tiedot. 
 
Yhdistyksellä on käytössä myös face-
book sivut osoitteessa 
https://www.facebook.com/jokkeko 
ja Joken oma facebook sivu on 
https://www.facebook.com/jouko.ko
skinen.10 

KEVÄTKOKOUS 
 
Sääntöjen mukainen kevätkokous pi-
detään 22.9.2021 klo 11.15 keski-
viikkokerhon yhteydessä. 
 
Kokoontumiset 
 
Kerhotoiminta oli keskeytyneenä ko-
ronarajoitusten vuoksi 23.11.2020 
alkaen ja koko kevään 2021 koska 
tilat olivat kiinni koronarajoitusten 
vuoksi ja nyt sitten aloitetaan koska 
kaksi rokotusta tuo riittävän suojan 
jäsenille. 
 
TAKSIPALVELUJA 

Lähitaksi tarjoaa kaikille toimialueella liik-
kuville tasalaatuista turvallista taksipalve-
lua 24 tuntia vuorokaudessa kellonajasta 
riippumatta.  
 
Yksi korsolainen numero taksi on puhe-
linnumero autoon 050 392 4978, soitto 
ensisijaisesti tähän numeroon ja  
henkilökohtaiset numerot ovat 
Mika 040 729 0557 ja Jaana 040 704 
6858 

 
Käyttäkää luotettavaa ja osaavaa korso-
laista palvelua. Tilaukset mielellään 
etukäteen sillä auto voi olla "keikalla" ja 
myös edellisenä päivänä voi tilata jos on 
aika tiedossa eikä sen ajan peruuttami-
sesta tule sanktioita. 

 
RETKET , MATKAT  
 
Mölkky joka ti ja to klo 15 kesän ajan ja 
hyvin on ollut porukkaa, poikkea vaikka 
katsomaan! 
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Pyöräily joka ke klo 15 kesän ajan ja on 
ollut porukkaa. 
 
Kerhojen jatkot ja muuta ohjelmaa 
 
Nyt jatkuu syksyn ohjelmien suunnitte-
lu ja alla mainitut ovat jo ohjelmassa. 
 
Syksyn kalenteri on jaossa keskiviikko-
kerhoissa ja kotisivuilla jo ennen sitä.  
Kalenteri täydentyy aikaa myöten jär-
jestelyjen selvittyä. 
 

Teatteriesitys Navethaliassa jouduttiin 

peruuttamaan ja varaukset / maksut 

siirrettiin Lumoon 20.11. klo 13 , esi-

tykseen Sylvi ja huru-ukot, uusia va-

rauksia voi tehdä puheenjohtajalle,  

sähköpostilla tai, puhelimella tai teks-

tiviestinä, esite liitteenä. 

Näytökseen ei tule muita kuin roko-

tukset saaneita Eläkkeensaajia, nyt 

mukaan !! Ilmoittaudu 

 
1.9. kerhot alkavat rajoituksia noudat-
taen max 25 henk tai max 15min 
 
19.9 su Korson markkinoilla  klo 9 - 16
   
23.9.  Ulkoilupäivä Etelälahti 10 eur, 
Tavitie, lähtö klo 9 matkaesite liitteenä
   
Vantaa Ducks len-
topalloliigan pelit alka-
vat loka- kuussa. Yh-
distys on ostanut 

jäsenille lainattavaksi kausikortteja 
keskiviikkokerhossa. 
 
20.11 la  teatterit Lumossa  klo 13 ja 
17 Sylvi ja huru-ukot 
 
pe 10.12   Joululounas Sofiassa 
 
Syyskarkelot muuttuivat ja ovat Ke-
vätkarkelot to 21.4.2022 klo 14 - 16 , 
kahvit klo 12.45 Lumossa 15 eur  

1.  
20.8.  piirin MÖLKKYMESTARUUSpäivä, 
Ruusupaviljonki, kenttä >> siirtyi vuo-
della ja on siis 19.8.2022  
Yhdistyksen 55-v juhlat Lumossa siir-
tyivät ensivuoteen ja ovat siis 
17.9.2022. 
 
Historiikki on valmistumassa ja siitä tu-
lee hieno   !! 
 
Ennätyshelteisen kesän jälkeen (meil-
lä max 32,6 astetta ) on hyvä pikku-
hiljaa valmistautua syksyyn! 
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