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Arvoisa jäsen 
 
Ilmassa on historian vapinaa sillä koko jäsenistö elää koronarajoitusten vuoksi hyvin 
yksinäistä ja rajoitettua elämää.  
 
Hallitus näki tarpeelliseksi jakaa tietoa myös kirjeen muodossa kaikille jäsenille.  Osalla 
ei ole sähköpostia eikä muita sähköisiä välineitä ja kun ei ole säännöllisiä eri kerhoja 
joissa tiedotuksen pääpiste on ollut haluamme näin kertoa yhdistyksen asioista. Sähkö-
postit ja kotisivut sekä Vantaan Sanomien järjestöpalsta ovat ajantasaisena kaikkien 
käytössä. 
 
 
KORONA ASIAA 
Erittäin poikkeukselliset olosuhteet jatkuu sillä meillä ja maailmalla Kiinasta joulukuus-
sa 2019 alkanut Koronavirus COVID-19 on Suomessa näyttänyt voimansa ja ehkä nyt 
sitten 27.12.2020 alkaneet rokotukset tuovat toivoa tähän vuoteen. Osa meidän jäsenis-
tä on jo käynyt rokotuksissa. Lisätietoa netissä osoitteessa 
https://www.vantaa.fi/uutisia/terveys_ja_sosiaalipalvelut/101/0/155507.  
Uskon, että lähiviikkoina kaikki saadaan rokotettua ja se on ehdoton edellytys myös va-
paan kokoontumisen vuoksi. 
 
Korona koittelee myös meidän jäsenistöä ko-
vasti sillä 16.11.2020 sai 25 henkeä koronatar-
tunnan laulukerhossa ja 2 henkilöä on vielä sai-
raalassa ja muut ovat jo parantuneet kohtuulli-
sesti. Menehtyneitä on tiedossani 
- yksi jäsen (ei tästä tartunnasta)   
- kaksi jäsenen puolisoa joista toinen tästä tar-
tunnasta 
Altistuneita tuosta tartunnasta tuli lisäksi 18 
kpl. 
Pyydämme, että ilmoitatte puheenjohtajalle 
kun olette saaneet koronarokotuksen teks-
tiviestillä numeroon 0400 402 172, pidämme rekisteriä rokotuksen saaneista ja 
vaikutamme myös rokotuksen antajiin jotta he hoitavat jäsenemme. 
 
Kerhotoiminta on keskeytyneenä koronan vuoksi alkaen 
23.11.2020 -  jolloin tilat ovat kiinni ja ne rajoitukset jat-
kuvat ainakin 28.2.2021 asti. Puheenjohtaja on toimitta-
nut aiheesta tiedotteita ja viimeisin liitteenä 1. 
 
SYYSKOKOUS 18.11.2020 
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Syyskokous ehdittiin pitämään juuri ennen rajoitusten taas alkamis-
ta ja siinä valittiin edelleen Jouko Koskinen jatkamaan yhdistyksen 

puheenjohtajana.  
 
Muut valinnat hallitukseen olivat seuraavat ja nekin päätettiin yksimielisesti vuodelle 
2021 

- Jouko Leponiemi, varapj, opinto- ja liikuntavastaava, boccia 
- Eila  Stirkkinen, jäsen, sihteeri, matkakirjuri, taloudenhoitaja 
- Anneli  Koskinen, jäsen, jäsenasiainhoitaja, varasihteeri  
- Marjatta Kilponen, jäsen, pääemäntä 
- Reijo Kontkanen, jäsen, tekniikka ym apu (uusi) 
- Viljo Nuutinen, jäsen, karaoke, kerhon pöytäjärjestelyt ym 
- Riitta  Pynninen, jäsen, kerhoemäntä  
- Jari Tarnanen, jäsen, tekniikka ym.apu 
- Kaija Illikainen, varajäsen (uusi) 
- Jorma Kontiainen, varajäsen (uusi) 
- Helena  Kuisma, varajäsen 
- Pirkko Tikkanen, varajäsen (uusi) 

 
JÄSENMAKSU 
Jäsenmaksu 2021 on sama 20 eur kuin jo vuosia on ollut. Jäsenmaksuja on tullut mahta-
vasti (139 kpl = 49,1% jäsenistä. KIITOS) ja toivon, että jäsenmaksu suoritettaisiin näin 

heti vuoden alussa yhdistyksen tilille FI75 5720 6820 1331 19 viitenumero 
2121. 
 
KUNTAVAALIT 2021    Tärkeät päivämäärät löytyvät vaalit.fi-sivuilta. 

Muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat: 
 äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kukin on äänioikeutettu): 

26.2.2021 
 ehdokashakemusten jättöpäivä: 9.3.2021 
 ehdokasasettelun vahvistaminen: 18.3.2021  ja ehdokasnumeroiden arvonta  
 ennakkoäänestys kotimaassa: 7. - 13.4.2021 
 vaalipäivä: 18.4.2021 
 tulosten vahvistaminen: 21.4.2021, valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021 

 

Yhdistyksen jäsenistä on ehdokkaana   

 Puheenjohtaja Jouko Koskinen Korsosta 
 jäsen Timo Jelekäinen Kulomäestä 
 jäsen Olavi Lehtonen Itä-Hakkilasta 

Yhdistyksen hallitus toivoo, että kaikki kävisivät äänestämässä yhdistyksen 
ehdokasta kaverinsa kanssa jo heti ennakkoäänestyspäivänä. Olisi erittäin 
tärkeätä saada edustajat myös Vantaan kaupunginvaltuustoon. 
 
Tulemme vielä kirjeisetkin lähestymään aiheesta ja jos kerhot pääsevät alkamaan 
niin siellä on sitten lyhyt tietoisku aina ennen muiden asioiden alkua. 
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mölkky joka ti ja to klo 16 kesän ajan alkaa 27.4.

pyöräily joka ke klo 15 kesän ajan alkaa 17.5.

22.5.Ulkoilupäivä Etelälahti 10 eur, Tavitie 1 klo 8.50

28.5.piirin virkistyspäivä Kiljava

to 3.6. Umpimähkä,   55 eur Tavitie 1. klo 7.30

9.–10.6. EKL liittokokous pidetään Turussa
16.6.Pyynikin kesäteatteri, 69eur. Tavitie 1 klo 9.10 

??   Sipoo kesäpv klo 8.30 

5.7. – 10.7. Rajaniemi, 145eur, tuettuloma, Tavitie 1 klo 9

20.8.piirin MÖLKKYMESTARUUSpäivä , Ruusupaviljonki

1.9. keskiviikko- ja muut kerhot alkavat

18.9. yhdistyksen 55-v juhlat Lumossa

pe 8.10  syyskarkelot Lumossa

la 20.11  teatterit Lumossa

 
TULEVAISUUS 

-   hallituksen kokouksia on ollut kaksi kappaletta tammikuussa ja seuraava on 
26.2. klo 10 ja niissä on suunniteltu kevään ja kesän ohjelmaa 

 
- syksyllä on tarkoitus aloittaa uusi kerho >> - ikäihmisten kerho +80 
 
Keväälle ja kesälle on suunniteltu  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korona on aiheuttanut suunnitelmiin peruutuksia ja siirtoja ja mm. 
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* 26.2. pe Joulu,Sofia, 30 eur klo 12 Tavitie 1, ja keskusta >> siirtyy edelleen, päivä 
ilmoitetaan myöhemmin  

* 7.4. ke kevätkarkelot/ Lumosali klo 12.45 kahvit, 15eur >> siirtynee edelleen, 
päivä ilmoitetaan myöhemmin, todennäköisesti 8.10.  

 
Toiminta lähtee heti käyntiin kun rajoitukset poistuvat ja se tulee jälleen olemaan 
vilkasta ja mottona on ”positiivisesti eteenpäin” sillä tutkimusten mukaan positiivinen 
asenne pidentää ikää vuosikaupalla. 
   
Myös Eläkkeensaajien Keskusliiton kautta tulee paljon jäsenetuja ja niihin voi paremmin 

tutustua nettisivulla  www.ekl.fi . 
 
Meidän toiminnastamme julkaistaan kausittain tapahtumakalenteri joka täydentyy aina 
matkan varrella. 
 
Lisätietoja toiminnastamme saa kerhopäivinä sekä toimintakalenteristamme ja kotisi-
vuiltamme joissa on esitelty kerhot joihin viikon aikana osallistuu n. 200henkilöä. 
Tiedotteita on tänä korona-aikana toimitettu myös sähköpostin omaaville 7 kpl. 
 
Talvisin terveisin, ulkona -11,8 astet-
ta, pouta ja lunta 45cm (viime vuonna 
ei ollut lunta ollenkaan) 
 
 

 
Korson Eläkkeensaajat ry / Hallitus / 
JKo  

 http://korso.elakkeensaajat.fi/  
 
liite tiedote no 7 pvm 30.1.2021 
 puheenjohtaja Jouko Koskinen kuntavaaliehdokkaana 
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