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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 omaavat 
kävisivät jollei nyt päivittäin niin ainakin 
muutaman päivän välein katsomassa sähköpos-
tinsa ja myös säilyttäisivät ainakin nämä yhdis-
tyksen viestit. 
 
Sähköpostit ja kotisivut ovat ajantasaisena 
kaikkien käytössä. Kun säännöllinen kerho-
toiminta alkaa heti rajoitustoimenpiteiden 
lauettua sitten tiedotuksen pääpiste yhdistyk-

sen asioista siirtyy kerhoihin. Käyhän viikoit-
tain katsomassa kotisivuillamme 
http://korso.elakkeensaajat.fi/  
 
Yhdistyksellä on käytössä myös facebook sivut 
osoitteessa 
https://www.facebook.com/jokkeko 
ja Joken oma facebook sivu on 
https://www.facebook.com/jouko.koskinen.10 

 
YLÖS-ULOS-KUNTOILEMAAN.   
YLÖS JA ULOS – KUNTOILEMAAN rasti-
tus päättyi 30.4.2021. 
 
Toimitathan tuloksesi (määrä ja nimi) 
12.5.2021 (max 61 kertaa) joko 
- postilaatikkoni Pajusirkunkuja 6 tai 
- sähköpostilla jouko.koskinen@ajm-
konsultit.fi  tai 
- tekstiviestillä, myös whatApp käy 0400 
402 172 tai 
- tai soittamalla 0400 402 172 
Iso osa jäsenistä on jo vastannut ja on 
tärkeätä, että saan vastauksen kaikilta 
vaikka olisi vaan yksikin kerta liikkumis-
ta. 

Voit myös ilmoittaa kaverisi puolesta. 
  
Suorituksiksi kelpaavat kaikki toteutetut kuntoa 
kohottavat tai ylläpitävät liikunta-muodot kuten 
esimerkiksi:  kävely, sauvakävely, hiihto, pyöräily, 
kuntopyöräily, potkukelkkailu, retkeily, luonnossa 
liikkuminen, pilkki, uinti, vesijuoksu, pelit, tanssi, 
tanhut, kuntosali, tasapaino-harjoittelu ja ystä-
vän/tuttavan ulkoiluttaminen.                      

                                                                                                      
"Haastekampanjassa" palkitaan runsaas-
ti ja mm. yhdistys palkitsee  
• täyden listan palauttaneille arvotaan 4 
palkintoa, >> mm. Umpimähkä matka 
• väh 50% suorituksia, arvotaan 3 pal-
kintoa, >> mm. Umpimähkä matka 
• kaikkien listan palauttaneiden kesken 
3 palkintoa, >> mm. Umpimähkä matka 
"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
KEVÄTKOKOUS 
Sääntöjen mukaan kevätkokous järjeste-
tään myöhemmin kun koronatilanne sen 
sallii.  
 
KORONATILANNE   
Kaikki jäsenet jotka rokotteen ovat halunneet 
on saatu rokotettua ainakin yhden kerran ja se 
on ehdoton edellytys myös vapaan kokoontu-
misen vuoksi. 

 
Kokoontumiset 
Kerhotoiminta on keskeytyneenä ko-
ronarajoitusten vuoksi 23.11.2020 -  (ti-
lat ovat kiinni) ja ne rajoitukset jatkuvat 
ainakin 31.5.2021 asti. 
 
Lounastapaaminen 
Korsossa on toiminut vuoden ajan turk-
kilainen ravintola EFESOS joka on Ank-
kapuiston pohjoispäässä osoitteessa Ta-
vitie 1 (pysäköintipaikka Urpiaisentien 
puolelta) ja sitä suositellaan jäsenille. 
Puheenjohtaja on neuvotellut edun 
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Eläkkeensaajille >> 10% lounashinnasta 
ja 15% listahinnoista alennusta >>  tun-
nussana kassalla on "Korson 
Eläkkeensaajat".  

 
TAKSIPALVELUJA 
Lähitaksi tarjoaa kaikille toimialueella liik-
kuville tasalaatuista taksipalvelua 24 tuntia 
vuorokaudessa kellonajasta riippumatta.  

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

Käyttäkää luotettavaa ja osaavaa kor-
solaista palvelua. 
 
2021 ohjelmaa, kalenteri kesken 
  
Toimintoja estää toistaiseksi kokoontumisra-
joitus joka on tällä hetkellä voimassa 
16.5.2021. Seurataan tilannetta ja aloitetaan 
heti kun voi. 

 

RETKET , MATKAT /voi muuttua 

Peruutukset / siirrot 
* 26.2. pe Joulu,Sofia, 30 eur klo 12 Tavitie 
1, ja keskusta >> siirtyy edelleen, uusi päivä 
10.12.2021 >>  jo maksetut siirtyvät uuteen 
päivään 

 
* 7.4. ke kevätkarkelot/ Lumosali klo 
12.45 kahvit, 15eur >> siirtyy edelleen, uusi 
päivä  8.10. >> jo maksetut siirtyvät uuteen 
päivään 

  
Suunnittelussa on seuraavat tapahtumat 
toukokuu  
12.5.ke kerhopäivä  / Ruusujuhla   >> 
saas nähdä onnistuuko  >> siirtyy   

    
Mölkky joka ti ja to klo 15 kesän ajan alkoi 
4.5. ja ensimmäisellä kerralla oli 14 henk. 

 
Pyöräily joka ke klo 15 kesän ajan alkaa 19.5. 

 
Kerhojen jatko kesällä  
Milloin poistuu kokoontumisrajoitus ? Siinä kysymys ? 

 
12.5. klo 13  lounastapaaminen ravin-
tola EFESOS, lounashinta 5 eur/jäsen, 
yhdistys maksaa lopun,  ennakkoilmoit-
tautuminen puheenjohtajalle 

 
19.5. klo 13  lounastapaaminen ravintola 
EFESOS, lounashinta 5 eur/jäsen, yhdistys 
maksaa lopun,  ennakkoilmoittautuminen 

 
26.5. klo 13  lounastapaaminen ravintola 
EFESOS, lounashinta 5 eur/jäsen, yhdistys 
maksaa lopun,  ennakkoilmoittautuminen 

 
siirtyi, piti olla  25.5. Ulkoilupäivä Etelälahti 
10 eur,Tavitie 1 klo 8.50 >> syksyllä tai ke-
väällä, katsotaan tilanne 

 
siirtyi, piti olla  28.5. piirin virkistyspv Kiljava 
30 eur, Tavitie 1 klo 7.50 >> ensi keväänä 
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Kesäksi  tapaamispäivä  
Kokoontuminen maanantai klo 12, viikottain 
Ankkapuiston pohjoispäässä joen itäpuolella 
värillisillä pyöreillä tuoleilla 
- vastuuhenkilöt >> ei nimettyä vastuuhenki-
löä, kokoontuu omatoimisesti 
- kokoontunut porukka miettii ohjelman kerta 
toisensa jälkeen 
- ensimmäinen kokoontumispäivä ma 17.5. 
klo 12 
- kukin ottaa omat eväät ja juomat mukaan 
- voidaan kehitellä ohjatuksi jos näyttää ole-
van siihen tarvetta 
 
 3.6. to  Umpimähkä,  55 eur >> siirretään 
suosiolla vuodella jos siltä näyttää vuoden 
päästä 
 
16.6. Pyynikin kesäteatteri, 69eur. Tavitie 1 
klo 9.10 >> saas nähdä onnistuuko 
 
5.7. – 10.7.  Rajaniemi, 145 eur, tuettu loma, 
Tavitie 1 klo 9.00 Meille on myönnetty 

30 hengelle tuki. Hakemukset lähti 17.2.2021 ja 
sen jälkeen on tullut varalle 5 lähtijää. >> pää-
tös tulee vasta kesäkuun alussa mutta toteu-
tuu lähes varmasti 
 

20.8. piirin MÖLKKYMESTARUUSpäivä , 
Ruusupaviljonki - aloitetaan jär-
jestely 

  - 
30.8. teatterit Navethalia klo 13 ja klo 17, hin-

ta 25 eur, bussikuljetus, varaus puheenjohta-

jalle, esite liitteenä, varaukset pj. sp, puh., 

tekstiviestinä 

31.8. teatterit Navethalia klo 13 ja klo 17 , 
hinta 25 eur 
 

1.9. keskiviikko- ja muut kerhot alkavat  
   

18.9. yhdistyksen 55-v juhlat Lumossa 
    
8.10  perjantai,  syyskarkelot klo 12.45 Lu-
mossa 15 eur  

   
20.11 la  teatterit Lumossa  

 
pe 10.12   Joululounas Sofiassa 

  
JÄSENMAKSU 
 
Jäsenmaksu vuodelle 2021 on sama 20 
eur kuin on jo vuosia ollut. Jäsenmaksuja 
on tullut mahtavasti (245 kpl = 88 % 
jäsenistä). SUURKIITOS. Sääntöjen mu-
kaan jäsenmaksu on suoritettava huhti-
kuun loppuun mennessä ja toivomme, 
että maksamattomat hoitavat jäsenmak-
sun ensitilassa. Maksu yhdistyksen tilille  

FI75 5720 6820 1331 19  
viitenumero 2121. 
 
Jäsenmaksun voi käydä maksa-
massa Annelille myös mölkyn pe-
luiden yhteydessä osoitteessa Pa-
jusirkun 6. 
Muistutus maksamattomille on lapulla tä-
män kirjeen mukana. 

 
KUNTAVAALIT 13.6.2021  
   

Yhdistyksen jäsenistä on 
ehdokkaana   

 Puheenjohtaja  
 Jouko Koskinen 

Korsosta 

  
 jäsen  
 Timo Jelekäinen  
 Kulomäestä 

 
Eespäin lehti tulee kaikkien 
kotiin 27.5. jossa on esitelty korsolaiset 
ehdokkaat. 
 
Korson Eläkkeensaajat ry  
/ Hallitus / JKo  
http://korso.elakkeensaajat.fi/  
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