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Arvoisa jäsen ! 
 
Korona-aika vaan jatkuu ja tulee kohta kaksi 
vuotta kun tartunnat alkoivat mutta tästäkin 
selvitään!!  

 

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

 
Säännöllinen kerhotoiminta piti alkaa 
taas 5.1.2022 keskiviikkokerholla, mutta 
se siirtyi AVI:N päätöksistä johtuen ke 
19.1.,  kahvitarjoilu alkaa klo 10.30 . Kii-
tos kaikille, tuo tullessasi uusi jäsen mu-
kanasi ! 

Tiedotuksen pääpiste yhdistyksen 
asioista on siirtynyt kerhoihin.  
 
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.koskinen.10 

 
HYVINVOINTIALUEVAALIT 2022 
 

Nyt on tulossa meidän ikäihmisten 
kannalta tärkeimmät vaalit Van-
taan ja Keravan hyvinvointivaalit. 
 
Näissä jos jossain jokaisen pitää käy-
dä äänestämässä ja ottaa kaikki kave-
ritkin mukaan. Tuloksen tulee ratkai-
semaan ikäihmisten äänet, siis kaikki 
äänestämään.  
NYT ON KYSYMYS MYÖS KORSON 
TERVEYSPALVELUISTA. 
 

Yhdistyksen jäsenistä 
on ehdolla: 
 
no 104 puh.joht.  
Jouko Koskinen  
Rakennusmestari  
eläkkeellä, 73 v 

 
 

no 115 jäsen  
Olavi Lehtonen  
Isännöitsijä,  
eläkkeellä, 63 v 

 
 
no 119 jäsen  
Jouko Lindtman  
Eläkeläinen,  
järjestösihteeri, 65 v 
 
 

12 - 18.1. ennakkoäänestys 
23.1. vaalipäivä klo 9-20 

 

 
SYYSKOKOUS 17.11.2021 
Syyskokouksessa valittiin jo 12.kerran  
Jouko Koskinen jatkamaan yhdistyksen 
puheenjohtajana.  
 
Muut valinnat hallitukseen olivat seu-
raavat ja nekin päätettiin yksimielisesti  

- Jouko Leponiemi, varapj, opinto- ja 
liikuntavastaava, boccia 

- Eila Stirkkinen, jäsen, sihteeri, matka-
kirjuri, taloudenhoitaja 

- Anneli Koskinen, jäsen, jäsenasiain-
hoitaja, varasihteeri  

- Marjatta Kilponen, jäsen, pääemäntä 
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-  
- Reijo Kontkanen, jäsen, tekniikka ym 

apu  
- Viljo Nuutinen, jäsen, karaoke, ker-

hon pöytäjärjestelyt ym 
- Riitta  Pynninen, jäsen, kerhoemäntä  
- Jari Tarnanen, jäsen, tekniikka 

ym.apu 
- Timo Jelekäinen, varajäsen (uusi) 
- Jorma Kontiainen, varajäsen  

 
JÄSENMAKSU 
Jäsenmaksu 2022 on sama 20 eur kuin 
jo vuosia on ollut. Toivon, että jäsen-
maksu suoritettaisiin näin heti vuoden 

alussa yhdistyksen tilille FI75 5720 
6820 1331 19 viitenumero 2121. 

 
TAKSIPALVELUJA 
Lähitaksi tarjoaa kaikille toimialueella liik-
kuville tasalaatuista turvallista taksipalve-
lua 24 tuntia vuorokaudessa kellonajasta 
riippumatta.  
 
Korsolainen taksi on puhelinnumerossa 
050 392 4978 ja soitto mieluimmin jo 
hyvissä ajoin, ennakkovaraus ei maksa 
mitään ja sen voi myös perua ilman 
sanktioita , Mika ja Jaana palvelevat. 
Käyttäkää luotettavaa ja osaavaa korso-
laista palvelua. 

 
RETKET , MATKAT  
Kerhojen jatkot ja muuta ohjelmaa 
Nyt jatkuu kevään ohjelmien suunnit-
telu ja alla mainitut ovat jo ohjelmas-
sa. 
 
Kalenteri on jaossa keskiviikkokerhoissa 
ja kotisivuilla jo ennen sitä.  
Kalenteri täydentyy aikaa myöten jär-
jestelyjen selvittyä. 
   
 

Vantaa Ducks lentopallo-
liigan pelit jatkuvat kun-
han koronatilanne sen 
sallii. Yhdistys on ostanut 
jäsenille lainattavaksi kausikortteja kes-
kiviikkokerhossa. 
 
*22.1  la, Georg Ots kons.,42 eur, Tavitie 

klo 13.30 / järjestäjä peruutti 17.12. 

klo 16.17  

*1.3 ti- 30.4. la, liikuntahaaste,  YLÖS JA 

ULOS – KUNTOILEMAAN 

*26.3  la, Kiltteys ei riitä, teatteri, Riihimäki 

60eur, Tavitie klo 11 

* Kevätkarkelot to 21.4.2022 klo 14 - 

16, kahvit klo 12.45 Lumossa 15 eur 

*Yhdistyksen 55-v juhlat Lumossa siir-

tyivät ja ovat siis 17.9.2022. 

Historiikki on valmistumassa ja siitä tu-
lee hieno   !! 
 
Lisätietoja toiminnastamme saa ker-
hopäivinä sekä toimintakalenteris-
tamme ja kotisivuiltamme joissa on 
esitelty kerhot joihin viikon aikana 
osallistuu yht. n. 200 henkilöä. 
Tiedotteita on tänä korona-aikana 
toimitettu myös sähköpostin omaa-
ville. 
 
Talvisin terveisin, ulkona -3,8 astetta, 
pilvipouta ja lunta 10cm (30.12 klo 7.16). 

  
Korson Eläkkeensaajat ry  
 
/ Hallitus / JKo  /0400 402 172 
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