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JOHDANTO  

Meidän 57:s toimintavuosi jatkuu perinteisesti jokaviikkoisilla kerhopäivillä ja monenlaisilla ker-
hotoiminnoilla. Tarjoamme harrastus- ja virkistystoimintaa jäsenillemme laajassa mittakaavas-
sa.  
Maaliskuussa 2020 alkanut koronavirus Covid-19 pandemia  on edelleen huomioitava toimin-
nassa. 

 
JÄSEN- JA KERHOTOIMINTA 

Keskiviikkoisin kokoonnutaan viettämään kerhopäivää. Sinne kutsutaan säännöllisesti eri alojen 
asiantuntijoita luennoimaan kiinnostavista ajankohtaisista asioista. Kerhopäivän ohjelma koos-
tuu myös omien jäseniemme esityksistä, tuolijumpasta, arpajaisista, bingosta. Kerhopäivä aloi-
tetaan tietenkin seurustelulla kahvikupin ääressä. Toimintakuukausien 1. ja 3 keskiviikkona tar-
jotaan kahvit. 
Touko- ja joulukuussa vietämme Ruusujuhlaa, joissa muistamme pyöreitä vuosia täyttäneitä jä-
seniämme. 
Keväällä on Lumossa kevätkarkelot aika 13.4.2023, kahvitus alkaa klo 12.45. Kutsumme taas pii-
rin yhdistyksistä vieraita mukaan karkeloimaan. Ohjelma rakennetaan korkealaatuiseksi. 
Kaikki kerhot kokoontuvat Korsontie 2. 
- laulu- ja näytelmäkerho sekä karaoke 
- tuolijumppa sekä boccia 
- iso keskiviikkokerho alustajineen 
- rivitanssi ja muut tanssit (jos saadaan vetäjäkysymys ratkaistua)  
- käsityö- ja askartelukerho  
- pelikerho ja 
- kesän mölkyn peluut ja pyöräretket 
Koemme koulutuksen tärkeäksi, joten lähetämme halukkaita jäseniämme keskusliiton ja piirin 
sekä muiden järjestämiin kursseihin ja järjestämme omaa koulutusta torstaisin asukastilassa. 

 
KOKOUS- JA JÄRJESTÖTOIMINTA 

Sääntöjen mukaiset kevät- ja syyskokoukset pidetään maalis- ja marraskuussa. Jäsenkokouksia 
pidetään tarvittaessa, hallitus kokoontuu pääsääntöisesti 1–3 kuukauden välein. 
EKL:n  ja Uudenmaan Piirin kokouksiin sekä Ruusupaviljonki ry:n kokoukseen osallistuvat syys- 
kokouksessa valitut henkilöt. 

 
MATKAILU- JA RETKITOIMINTA 

Jatkamme edelleen vilkasta matkailua ja retkeilyä. Käymme teattereissa ja konserteissa ja muis-
sa tutustumiskohteissa. Teemme useampia päivän retkiä sekä mahdollisesti parin päivän kestä-
vän kotimaan matkan. 
Piirin järjestämät virkistyspäivä ja liikunnan haasteottelu sekä kulttuuritapahtumat ovat meille 
tärkeitä. Järjestämme ehkä vihdoin piirin mölkkymestaruuskilpailut 2.6.2023 Ruusupaviljonki. 
Joululounaalle lähdemme perinteisesti suurella joukolla, (kolmella bussilla).   

TALOUS 
Talouden uskomme pysyvän edelleen vakaana. Tuloja saamme jäsenmaksuista, arpajaisista, 
bingosta sekä käsi- ja askartelukerhon tuotteista sekä järjestämistämme tapahtumista sekä 
kaupungin avustuksesta.  

 
LOPUKSI 

Toimintakalenteri jaetaan kaikille kerhoihin osallistuville jäsenille. Tiedotamme internetin koti-
sivuilla  https://korso.elakkeensaajat.fi/  ja lehti-ilmoittelulla yhdistyksestämme ja toiminnas-
tamme.   
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