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Arvoisa jäsen 
 
Eikö tämä korona-aika ikinä lopu, niin 
varmaan miettii moni jäsen. 
KORONATILANNE   
Kaikki jäsenet jotka rokotteen ovat halunneet 
on saatu rokotettua ainakin yhden kerran ja iso 
osa on myös toiseen kertaan. Rokotukset on 
ehdoton edellytys vapaalle kokoontumiselle. 

 
Tässä tulee tietoa taas kaikille jäsenille.  
 
Meillä kotona on nyt sitten yritys lopullisesti 
kuopattu ja sen myötä katosi myös ajm-
konsultit sähköpostiosoitteet. 
 
Uudet sähköpostimme ovat  
* Anneli     anneli49.koskinen@outlook.com 
* Jouko      jouko48.koskinen@outlook.com 
 
Säännöllinen kerhotoiminta alkaa heti rajoi-
tustoimenpiteiden lauettua ja sitten tiedotuk-
sen pääpiste yhdistyksen asioista siirtyy ker-

hoihin. Nettiyhteyden omaava, 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 

 
KUNTAVAALIT 
13.6.2021  
Ennakkoäänestys 26.5 - 8.6. 

Yhdistyksen jäsenistä eh-
dokkaana  on  
Puheenjohtaja  
Jouko Koskinen  
 

ja jäsen Timo Jele-

käinen ehdokkaa-
na   

 
Eespäin lehti tulee kaikkien 
kotiin 27.5. jossa on esitelty 

korsolaiset ehdokkaat. Nyt on jäsenillä ja 
ystävillä mahdollisuus vaikuttaa käymäl-
lä äänestämässä omaa ehdokasta. 
 
Kirjeessä on lisäksi myös muuta vaali-
infoa. Vaalimökki torilla aukeaa 25.5. klo 
16.30 ja on päivittäin auki klo 14 - 17.30. 
Poiketkaa "turiseen" ja jos tarjoilusään-
nökset helpottuu niin myös kahviakin 
saa. 
 
YLÖS-ULOS-KUNTOILEMAAN.   
YLÖS JA ULOS – KUNTOILEMAAN tapah-
tumassa 208 henkilöä ilmoitti tuloksen 
ja siitä tuli 9169 kuntoilukertaa, ei paha. 
                                                                                
Tapahtuman palkinnot arvottiin 18.5 mölkyn 
yhteydessä.  
Arvonnan tulokset   
max 61 kertaa yht 50 henkilöä   
Pyynikin kesäteattari Pietilä Liisa 
kahvipaketti  Koskinen Jouko 
kahvipaketti  Nuutinen  Viljo 
31 - 61 kertaa yht 161 henkilöä   
Pyynikin kesäteattari Mäki  Marja-Terttu 
kahvipaketti  Kontiainen Jorma 
kahvipaketti  Isola Taina 
kahvipaketti  Lehto Rauni 
1- 61 kertaa yht 208 henkilöä   
Umpimähkä 2022 tai vastaava Saarinen Liisa 
kahvipaketti  Kumlin  Ralf 
kahvipaketti  Luoma Seija 
kahvipaketti  Simsiö   Marjatta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
KEVÄTKOKOUS 
Sääntöjen mukainen kevätkokous järjes-
tetään myöhemmin kun koronatilanne 
sen sallii.  
 
Kokoontumiset 
Kerhotoiminta on keskeytyneenä ko-
ronarajoitusten vuoksi 23.11.2020 -  (ti-
lat ovat kiinni) ja ne rajoitukset jatkuvat 
ainakin 31.5.2021 asti. 
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Lounastapaaminen 
Ravintola EFESOS 
joka on Ankkapuis-
ton pohjoispäässä 
osoitteessa Tavitie 1 
(pysäköintipaikka 
Urpiaisentien puo-
lelta) ja sitä suositel-
laan jäsenille. Pu-
heenjohtaja on neuvotellut edun Eläkkeensaajille 
>> 10% lounashinnasta ja 15% listahinnoista alen-
nusta >>  tunnussana kassalla on "Korson Eläk-
keensaajat".  

26.5. klo 13  lounastapaaminen ravin-
tola EFESOS, lounashinta 5 eur/jäsen, 
yhdistys maksaa lopun,  ennakkoilmoit-
tautuminen puheenjohtajalle. Lounas-
tapaamisten jatko kerrotaan tilaisuu-
dessa. 
 
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. 

 

RETKET , MATKAT  
 

16.6. Tohvelisankarin rouva Pyynikin 

kesäteatteri, 69eur. Hinta sisältää exstra lou-
naan Kievarissa, liput ja bussin.  
Lähtö Tavitie 1 klo 12.00 >> toteutuu, sain 
muutaman lisäpaikan teatterilta, pikainen 
varaus puheenjohtajalta 

    
Mölkky joka ti ja to klo 15 kesän ajan alkoi 
4.5. ja hyvin on ollut porukkaa, poikkea ! 

 

Pyöräily joka ke klo 15 kesän ajan alkaa 
26.5. 

 

Kesän  tapaamispäivä  
Kokoontuminen maanantaisin klo 12 Ankka-
puiston pohjoispäässä joen itäpuolella värilli-
sillä pyöreillä tuoleilla 
*vastuuhenkilöt >> ei nimettyä vastuuhenki-
löä, kokoontuu omatoimisesti 
 
5.7. – 10.7.  Rajaniemi, 155 eur, tuettu loma, 
Tavitie 1 klo 9.00 >> päätös tuli (31 henkilöä) 
ja toteutuu varmasti. Kirjeessä päätöksen 
saaneille ohjelma . 

 
Kerhojen jatkot 
Milloin poistuu kokoontumisrajoitus ? Siinä 
kysymys ? 
 

20.8. piirin MÖLKKYMESTARUUSpäivä , 
Ruusupaviljonki - aloitetaan järjestely 

  - 

30.8. teatterit Navethalia klo 13 ja klo 

17, hinta 25 eur, bussikuljetus, varaus 

puheenjohtajalle, varaukset pj. säh-

köp, 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 

  
Korson Eläkkeensaajat ry  
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