
Korson Eläkkeensaajat ry   1(2) 
   
  jäsentiedote no 2 / 2022                 31.1.2022 

   

C:\Users\AJM-1\Documents\AHARRAST\A Korson Eläkkeensaajat\A jäsenasiat\jäsenkirjeet\2022\2 kirje 
31.1.2022\2022.01.31 kirje no 2_2022 jäsenille.doc  

jouko48.koskinen@outlook.com  0400 402 172          tulostus 31.1.2022 klo 16:33:03 

 
Arvoisa jäsen ! 
 
Korona-aika vaan jatkuu ja tuli kaksi vuotta 
kun tartunnat alkoivat, mutta tästäkin selvi-
tään!!  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Korona
viruspandemia_Suomessa  
 

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

 
Säännöllinen kerhotoiminta piti 
alkaa taas 5.1.2022 keskiviikko-
kerholla, mutta se siirtyi AVI:N 
päätöksistä johtuen. 
Nyt ne kerhot alkaa ke 9.2. ja kah-
vitarjoilu alkaa klo 10.30 .  
Keskiviikkokerhoon 16.2. tulee 
vierailijaksi Olen Julkkis... Päästä-
kää Minut Pois! sarjasta tuttu Satu 
Silvo. 
Muut kerhot alkavat sitten ma 14.2 
laulukerholla. 
Kiitos kaikille, tuo tullessasi uusi 
jäsen mukanasi ! 
 
Tiedotuksen pääpiste yhdistyksen asioista 
siirtyy kerhoihin.  

 
Tekstiviestien lähettämisen yhtey-
dessä on selvinnyt, että pienellä osal-
la jäsenistä voi olla sellainen vanha 
puhelin joka ei vastaanota MMS- vies-
tejä (vain SMS yksittäiset viestit) ja se 
puhelin pitää päivittää operaattorilla. 
 
Nettiyhteyden omaava, käythän 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 
 
Meidän ikäihmisten kannalta tärkeim-
mät vaalit Vantaan ja Keravan hyvin-
vointivaalit menivät kehnosti. 
Positiivistä tuloksessa jossa pj. sai 181 
ääntä oli kuitenkin se, että hän oli sen-
tään Korson äänestysalueen kingi, jossa 
äänestysprosentti oli 44%. 
Koko HVA:n äänestys% oli maan alhai-
sin 39,3 ja Vantaalla vain 38,1 %. 
Äänestämissä näkyy myös ikärasismi 
sillä demareista ei valittu yhtään yli 67 
vuotiasta tavallista ehdokasta valtuute-
tuksi ja vain pj. niistä pääsi kauas vara-
valtuutetuksi. 
Äänestämisessä näkyy edelleen suuri 
koronapelko erityisesti ikäihmisten pa-
rissa. 
 
Yhdistyksen jäsenten tulokset: 
Lindtman Jouko 330 Valittu 
Koskinen Jouko 181 Varalla 
Lehtonen Olavi 86 ei valittu 
 
 
JÄSENMAKSU 

Jäsenmaksuja on ”ropissut” hienosti 
kassaan. 
 
Uusia jäseniä on tullut 4 ja maksanei-
ta on 29.1.2022 mennessä 138 eli 
53,1 % jäsenistä. Jäsenien keski-ikä 
on 76,4 v.  
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Jäsenmaksu 2022 on 
sama 20 eur kuin jo vuosia on ollut.  
Toivon, että jäsenmaksu suoritettai-
siin näin heti vuoden alussa yhdis-

tyksen tilille FI75 5720 6820 
1331 19 viitenumero 2121. 

 
TURVALLISIA TAKSIPALVELUJA 

Lähitaksi tarjoaa kaikille toimialueella liik-

kuville tasalaatuista turvallista taksipalve-

lua 24 tuntia vuorokaudessa kellonajasta 

riippumatta.  

 

Yksi korsolainen taksi on puhelinnume-

rossa    050 392 4978  ja soitto mie-

luimmin jo hyvissä ajoin, ennakkovaraus 

ei maksa mitään ja sen voi myös perua 

ilman sanktioita. Mika ja Jaana palvele-

vat. Käyttäkää luotettavaa ja osaavaa 

korsolaista palvelua uudella sähköautol-

la. 

 
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 lentopalloliigan pelit jat-
kuvat kunhan koronati-
lanne sen sallii. Yhdis-
tys on ostanut jäsenille 
lainattavaksi kausikort-
teja keskiviikkokerhos-
sa. 

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

ULOS – KUNTOILEMAAN 

 

* 20.3 teatteria Lumossa 

 

*26.3  la, Kiltteys ei riitä, teatteri,  

Riihimäki 60 eur, lähtö Tavitie klo 11 

 

27.3. su, Vantaan Suurmarkkinat Korsos-

sa klo 10-16 

 

* 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 ja whatsapp- sekä tekstiviestein. 
 
Talvisin terveisin, ulkona -5,5 astetta, 
pilvipouta ja lunta 50cm . 
  
Korson Eläkkeensaajat ry  
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