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Arvoisa jäsen 
 
Historian teko vaan jatkuu ja koko jäse-
nistö elää jo toista vuotta koronarajoi-
tusten vuoksi hyvin yksinäistä ja rajoi-
tettua elämää.  
 
Tässä tulee tietoa taas kaikille jäsenille. 
Toivon, että kaikki sähköpostin omaa-
vat kävisivät jollei nyt päivittäin niin 
ainakin muutaman päivän välein katso-
massa sähköpostinsa ja myös säilyttäisi-
vät ainakin nämä yhdistyksen viestit. 
 
Oletteko asentaneet Whats App puheli-
meenne. Helppoa, turvallista ja 
luotettavaa viestintää. 
 
WhatsAppilla voit lähettää viestejä ja 
puhua puheluita helposti, nopeasti ja 
turvallisesti - ilmaiseksi*. WhatsApp on 
saatavilla puhelimiin ympäri maailman. 
https://www.whatsapp.com/ 
Ohjelma mahdollistaa myös erilaisten 
ilmaisten ryhmien muodostamisen ja 
olen esim. muodostanut ryhmän "Korson 
ES hallitus" ja toimittanut yhdellä nä-
päyksella viestin johon kukin voi vastata. 
 
Sähköpostit ja kotisivut ovat ajantasai-
sena kaikkien käytössä. Kun säännölli-
nen kerhotoiminta alkaa heti rajoitus-
toimenpiteiden lauettua sitten tiedo-
tuksen pääpiste yhdistyksen asioista 
siirtyy kerhoihin. Koskas olet viimeksi 
käynyt kotisivuillamme 
http://korso.elakkeensaajat.fi/  
 
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 

 
YLÖS-ULOS-KUNTOILEMAAN.   
Perinteinen kuntoilutapahtuma alkoi 
taas 1.3. Olethan liikkunut ja siten osal-
listunut haastekilpaan ja rastinut liikun-
tapäiväsi 1.3 - 30.4.2021. Täytä  vihreä 
lappu, laita nimesi ja palauta se yhdis-
tyksen puheenjohtajalle 5.5. mennessä. 
Olimme viimekeväänä piirin tuloksissa 
toisena. 
 
KEVÄTKOKOUS 
Sääntöjen mukaan kevätkokous tulee 
pitää maaliskuun loppuun mennessä ja 
meillä oli kevään kalenteriin varattu aika 
24.3.2021 mutta eihän sitä nyt pysty 
pitämään. Kevätkokous järjestetään 
myöhemmin kun koronatilanne sen sal-
lii. Liitteenä vähän luettavaa toiminta-
kertomuksen 2020 muodossa. 
 
KORONATILANNE   
Pyydämme, että ilmoitatte puheenjohtajalle 
kun olette saaneet koronarokotuksen teks-
tiviestillä tai soitatte 0400 402 172, tähän 
mennessä on ilmoituksia 225 jäseneltä (= 80 
% rokotettu siis yhteensä). 
Koronavirusrokotuksista lisätietoa löytyy netis-
tä osoitteessa 
https://www.vantaa.fi/uutisia/terveys_ja_so
siaalipalvelut/101/0/155507. Rokotusaika 
varataan ensisijaisesti netin kautta 
https://www.koronarokotusaika.fi/ 
tai vaihtoehtoisesti puhelimitse takaisinsoitto-
na numerosta 09 839 50090 (ma-pe klo 8-15). 
Nyt rokotetaan myös 65–69-vuotiaita. 
Uskon, että lähiviikkoina kaikki jäsenet saadaan 
rokotettua ja se on ehdoton edellytys myös va-
paan kokoontumisen vuoksi. Marraskuun tar-
tuntaryppäästämme oli kirjoitus Eläkkeensaaja-
lehden joka tuli 30.3. sivulla 30 ja Helsingin 
Sanomien 1.4. sivulla 2 ja C-osan sivuilla 1-5, 
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Kokoontumiset 
Kerhotoiminta on keskeytyneenä ko-
ronarajoitusten vuoksi 23.11.2020 -  (ti-
lat ovat kiinni) ja ne rajoitukset jatkuvat 
ainakin 30.4.2021 asti. 
 
TAKSIPALVELUJA 
Lähitaksi tarjoaa kaikille toimialueella liik-
kuville tasalaatuista taksipalvelua 24 tuntia 
vuorokaudessa kellonajasta riippumatta. 
Palvelu on nopeaa, helppoa, luotettavaa, 
turvallista ja ystävällistä aina tilaushetkestä 
matkan päättymiseen saakka. Lähitaksin 
voit tilata koko pääkaupunkiseudulla. Lähi-
taksin taksit palvelevat myös Helsinki-
Vantaan lentoasemalla. Meillä on Korsossa 
tarjolla mm. Koskisen Mika joka on 30 vuot-
ta toiminut kuljettajana, omankin yrityksen 
kautta 20 vuotta ja vaimo Jaanakin (Lind-
holm) lähes 20 vuotta 

Numerot ovat 
Auto 050 392 4978 
Mika 040 729 0557 
Jaana 040 704 6858 

Käyttäkää luotettavaa ja osaavaa kor-
solaista palvelua. 
 
RETKET, MATKAT /voi muuttua 
Peruutukset / siirrot 
* 26.2. pe Joulu,Sofia, 30 eur klo 12 

Tavitie 1, ja keskusta >> 
siirtyy edelleen, uusi päivä 
10.12., jo maksetut siirtyvät 
uuteen päivään 

* 7.4. ke kevätkarkelot/ Lumosali klo 
12.45 kahvit, 15eur >> siir-
tyy edelleen, uusi päivä  
8.10., jo maksetut siirtyvät uu-
teen päivään 

Suunnittelussa on seuraavat tapahtumat 
12.5.ke kerhopäivä  / Ruusujuhla  
    

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 virkistyspv Kiljava 30 eur, Tavitie 1 klo 
7.50    

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

Kesäksi suunnitellaan yhtä tapaamispäivää 

/viikko Ankkapuistoon  

  

16.6.Pyynikin kesäteatteri, 69eur. Tavitie 1 klo 9.10  
 

5.7. – 10.7. Rajaniemi, 145 eur, tuettu loma, Tavitie 
1 klo 9.00   
   

20.8.piirin MÖLKKYMESTARUUSpäivä , Ruusupa-
viljonki   
   

1.9. keskiviikko- ja muut kerhot alkavat 
   

18.9. yhdistyksen 55-v juhlat Lumossa 

    

8.10  pe syyskarkelot klo 12.45 Lumossa 15 eur

    

20.11 la teatterit Lumossa  
  
 
JÄSENMAKSU 
Jäsenmaksu 2021 on sama 20 eur kuin jo 
vuosia on ollut. Jäsenmaksuja on tullut 
mahtavasti (217 kpl = 78 % jäsenistä). 
SUURKIITOS ja toivon, että jäsenmaksu 
suoritettaisiin kohtapuoliin ja joka ta-
pauksessa huhtikuun loppuun men-
nessä mikä on sääntöjen mukainen vii-
meinen aika. Maksu yhdistyksen tilille 

FI75 5720 6820 1331 19  
viitenumero 2121. 
 
KUNTAVAALIT 13.6.2021    

Yhdistyksen jäsenistä on ehdokkaana   

 Puheenjohtaja Jouko Koskinen 
Korsosta 

 jäsen Timo Jelekäinen Kulomä-
estä 

 
Korson Eläkkeensaajat ry / Hallitus / 

JKo  http://korso.elakkeensaajat.fi/  

mailto:jouko.koskinen@ajm-konsultit.fi
https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000007893611.html
https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000007893611.html
http://korso.elakkeensaajat.fi/

