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Alkusyksyn terveiset yhdistyksille
Pääsemme pitkän tauon jälkeen aloittamaan tulevana syksynä
normaalin toiminnan yhdistyksissämme. Rajoituksia kokoontumiseen
tai muuhun toimintaan ei oletettavasti ole tulossa.
Piirin hallitus on päättänyt piirin tulevaisuustyöryhmän toimeksiannon
ja kokoonpanon. Piiri toivoo, että yhdistyksemme paneutuvat ensi vuoden toimintasuunnitelmissaan entistä paremmin jäsenhankintaan ja toiminnan uudistamiseen. Ei
niin, että hyviä toimintoja karsitaan, vaan haetaan uusia tapoja, millä tulevat eläkeläiset
saadaan yhdistyksien jäseniksi ja mukaan toimintaamme.
Minkä vuoksi on entistä tärkeämpää toimia näin?
Siksi, että piirimme jäsenmäärä on edelleen laskeva. Lähes kaikilla jäsenyhdistyksillä
on negatiivinen jäsenkehitys, ainoastaan kolme yhdistystä on pystynyt jäsenmäärän
kasvuun. Vapaaehtoistyö on viimeisen 10 vuoden aikana laskenut kaikissa ikäryhmissä
ja molemmissa sukupuolissa. Tätä saattaa selittää koronapandemia juuri kyselyn
ajankohtana, mutta suunta on myös laskeva, jos ajanjaksoa pidennetään 20 vuoteen.
Hyvät yhdistysten jäsenet, kerhojen vetäjät, hallitukset ja toimihenkilöt! Näillä
melkoisen huolestut-tavilla sanoilla yritän herätellä meitä kaikkia toimimaan uusien
jäsenten ja toimijoiden saamiseksi joukkoomme. Piirillä on vielä haettavissa varoja
yhdistyksille jäsenhankinta kampanjaa varten, mitkä jäivät käyttämättä pandemian
takia.
Aloittakaamme syksy entistä suuremmalla innolla ja tarmolla. Tehdään toimintaamme
tunnetuksi ja mielenkiintoiseksi. Näin saamme uusia toimijoita joukkoomme sekä
parannamme eläkkeensaajien fyysistä ja psyykkistä oloa, ja saamme myös edunvalvontamme laajemmin tunnetuksi.
Liiton jäsenristeily on marraskuussa 2023, joka on syytä ottaa huomioon ensi vuoden
toimintasuunnitelmassa ja mahdollisesti myös talousarviossa.
Hyvää toiminnallista syksyä kaikille.

Seppo Fahlström
puheenjohtaja
Jäsenasioiden hoitajien koulutuspäivä aloittaa syksyn opintorupeaman perjantaina
16.9. Käpylän työväentalossa. Ilmoittautuminen perjantaihin 9.9 mennessä piirin
opintovastaava Lassi Liljannolle sähköpostilla lassi.liljanto1@gmail.com. Tilaisuudesta
ei peritä osallistumismaksua. Tilaisuus on yhdessä Helsingin piirin kanssa.
Seuraavana on taloudenhoitajien ja toiminnantarkastajien koulutustilaisuus perjantaina
14.10. klo 10 Käpylän työväentalossa. Vaikka tilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti
taloudenhoitajille ja toiminnantarkastajille, tervetulleita ovat myös muut yhdistyksen
toimijat.
25-26.10. pistetään Käpylän työväentalossa digitaidot kuntoon tietokoneen käytön
peruskurssilla. Kouluttajana on TSL:n koulutussuunnittelija Julia Nurmi. Mukaan
mahtuu vain 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Heti edellisen perään on Käpylässä perjantaina 28.10 matkavastaavien ajankohtaispäivä.
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Vielä ovat perinteiset yhdistysaktiivien päivät 16–18.11. Rajaniemessä. Sekin tilaisuus
on yhdessä Helsingin piirin kanssa ja mukaan mahtuu kummastakin piiristä 30 ensiksi
ilmoittautunutta. Hinta on 40 €/hlö. Yhteinen bussikuljetus Helsingistä järjestetään
entiseen tapaan. Myös tästä on ohjelma tiedotteen liitteenä. Ilmoittautuminen
Uudenmaan piirissä sähköpostilla Lassi Liljannolle 2.11. mennessä.
Elokuuksi ajoitettu virallisten sääntöjen mölkkykisa jouduttiin peruuttamaan, kun
osallistujia ei tullut riittävästi.
Ulkoboccian joukkuemestaruuskilpailut ovat perjantaina 9.9.2022 Järvenpäässä
Juholanmäen pesäpallokentällä alkaen kello 9, osallistumisen varmistus kilpailupaikalla
8:30 mennessä, tosin ilmoittautuminen piti tehdä piirin kilpailuvastaava Erkki Partaselle
eiliseen 2.9. mennessä. Katsomaan kuitenkin pääsee ilmoitautumatta.
Piirin avoimet laituripilkkikilpailut ongitaan torstaina 15.9.Porvoossa Hamarin
venesatamassa. Piirin mestaruudesta voivat kilpailla vain piirin yhdistysten jäsenet.
Yleiset laituripilkin säännöt, Kaiken kalan kisa, kuhan alamitta 42 cm.
Kilpailupaikalla ovat ulkovessat käytössä ja kahvia voi ostaa baarista tai nauttia omia
eväitä.
Pariboccian piirinmestaruuskilpailu pidetään perjantaina 11.11. Porvoon Kokonhallissa. Kutsu ilmestyy myöhemmin.

RAKASTAN SINUA, ELÄMÄ
Konsertin käsikirjoitus Heikki Kahila ja juontajana on radiosta tuttu Tarja Närhi

Lumosali, Vantaan Korsossa 9.10. klo 13 ja 17
Jori Otsa & Mah'Orkka tulkitsee legendaarisen
virolaislaulaja Georg Otsin kauneimpia ikivihreitä
koskettavasti ja alkuperäisversioita kunnioittaen.
Orkesteri tuo venäläisillä perinnesoittimilla ja
Otsan intensiivisen upealla äänellä aivan uuden,
pelkistetyn ja vaikuttavan ilmaisutavan suomalaiselle musiikkikentälle.
Kesto n 2,5h sisältäen väliajan

Etuhintaiset liput
ELÄKKEENSAAJILLE vain 30 €
sis. väliaikatarjoilun
(suolainen/makea ja ilmoita erityisruokavaliot)

Ryhmävaraukset viimeistään keskiviikkona14.9.2022
Korson Eläkkeensaajat ry jouko48.koskinen@outlook.com
ja maksu viimeistään 28.9.2022 tai sopimuksen mukaan
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Minna Kivelä tähdittää Tuiren ja Kaukon rakkaustarinaa.

Lämmin musiikkikomedia kaikille, jotka rakastavat elämää!

la 12.11.2022 klo 14 ja klo 17 Vantaan Lumosalissa
Etuhintaiset liput vain ELÄKKEENSAAJILLE 32 €
sisältää väliaikatarjoilun (suolainen / makea ja erityisruokavaliot)
Ryhmävaraukset viimeistään 26.10.2022
Korson Eläkkeensaajat ry jouko48.koskinen@outlook.com
ja maksu viimeistään 31.10.2022.

Piirin syyskauden yleisaikataulu
Edellä lueteltuihin tilaisuuksiin ilmoittautumiset onnistuvat piirin sivuilta sähköisesti.
Liitteitä:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

16.9. Jäsenasioiden hoitajien koulutuspäivä (Jäsenasiat.pdf)
14.10. Taloudenhoitajien ja toiminnantarkastajien koulutuspäivä (1014 th+tt.pdf)
25-26.10 Tietokoneen käytön peruskurssi (.pdf)
Tietokoneen käytön peruskurssi TIEDOTE (.pdf)
16-18.11 Yhdistysaktiivien päivät Rajaniemessä (16_18.11 Yhdistysaktiivit.pdf)
9.9. Ulkoboccian joukkuemestaruuskilpailu (Joukkueboccia 9.9.2022.pdf)
15.9. Avoimet laituripilkkikilpailut (915 Lauturipilkki.pdf)
9.10. Georg Ots 100 vuotta-juhlakonsertti. Korso (G Ots 100 vuotta.pdf)
12.11. Mä rakastan sua ja ABBAA. Korso (Mä rakastan sua ja Abbaa.pdf)

Hyvää Syksyn alkua
Kari Närhi
kari.narhi@live.fi puh 0404 1919 83
Eläkkeensaajien Keskusliiton Uudenmaan Piirin tiedottaja
Piirin kotisivut http://uusimaa.elakkeensaajat.fi
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