
   

 

  JÄSENTIEDOTE 2020 
 

Yhdistyksemme 21. toimintavuosi on alkanut. Jäsenmäärämme on 149, hienoa, 
että Sinäkin olet mukana. 
 

TÄRKEÄÄ! 
Tämän jäsentiedotteen mukana saat myös KYSELYLOMAKKEEN, johon toivomme 
sinun vastaavan ja palauttavan. Lämmin kiitos jo etukäteen. 

 

 

 

 

 



HALLITUS 2020 

Sirkka Kinnari, puheenjohtaja 
p. 045 153 7797, kinnarisirkka@gmail.com 

Markku Rantala, varapuheenjohtaja 
p. 040 578 8406, Lastenkorpi@gmail.com 

Anneli Sirento, sihteeri, taloudenhoitaja, kotisivu- ja vapaaehtoistoiminnan 
vastaava 
p. 040 067 7513, anneli.el.vesilahti@gmail.com 

 

Muut hallituksen jäsenet 

Pirkko Kaapu,    Mirja Kukkonen 

p. 040 828 6005   p. 040 589 1950 

pirkko.kaapu@gmail.com         mirja.kukkonen@live.fi                                                   

 

Irma Kurki    Irmeli Mäkinen 

p. 040 540 8705   p. 040 526 6868 

 

Jorma Syrjänen 

p. 040 063 4207 

turhantallaaja@gmail.com    

Jäsenasiat 

Marjatta Roppo 

p. 040 764 0642 

marjatta.roppo@gmail.com 

Yhdistyksen edustaja vanhusneuvostossa 

Riitta Vatanen, Vesilahden vanhusneuvoston puheenjohtaja 

p. 040 764 6791 

riitta.vatanen@gmail.com 

Emännät 
 
Pirkko Kaapu 

 

JÄSENMAKSU 

Yhdistyksen jäsenmaksu on 20 €. Jäsenkortti on maksulomakkeessa, joten irrota 

se ja laita lompakkoosi. Jäsenedut löydät Eläkeliiton verkkosivuilta 

https://www.elakeliitto.fi/tule-mukaan/jasenedut.   

Jäsenmaksun eräpäivä on tänä vuonna 20.3.2020.   
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Jäsenmaksuun sisältyy Eläkeliiton Pirkanmaan piirin Joululehti, joka ilmestyy 
ainakin vielä tänä vuonna. Muutoksia on suunnitelmissa, niistä kuulemme sitten, 
kun sen aika on. Lisäksi Eläkeliiton julkaisema EL-sanomat tulee jäsentalouteen 
kuusi kertaa vuodessa. 
 

KUUKAUSITAPAAMISET/JÄSENTAPAAMISET 

”Kotipesämme” on Narvassa, Tuulikallion senioritalossa, os. Tuulikalliontie 74, 
37370 Vesilahti. Kahvittelun ja seurustelun lisäksi on usein myös muuta 
ohjelmaa, esim. esitelmiä, runoja, arvontaa jne. Otamme mielellämme vastaan 
toiveita. 

Kevään tiedossa olevat tilaisuudet: 
- 17.01.2020 Tammikuun kuukausitapaaminen 
- 26.02.2020 Eläkeliiton 50-vuotisjuhlakahvit  
- 20.03.2020 Yhdistyksen kevätkokous 
- 17.04.2020 Huhtikuun kuukausitapaaminen 
- xx.05.2020 Toukosiunaus, päivämäärä ja paikka vielä avoinna 

 
KÄSITYÖKAHVILA 

Käsityökahvilatoiminta jatkuu. Kokoonnumme 
kuukauden ensimmäisenä perjantaina Tuulikalliossa  
klo 10. 
Tule mukaan ja tuo taitosi ja ideasi yhteiseksi iloksi. 

 
VAPAAEHTOISTOIMINTA (apuset) 

Apusten toiminta on monimuotoista, lähimmäisen auttamista, tukemista, 
läsnäoloa omilla voimavaroilla ja taidoilla. 
Kolmas toimintavuosi käynnistetty ja etenemme pienin askelin. Kaipaamme 
toimintaamme lisää apusia, joten tule rohkeasti mukaan. 
Lisätietoja: Anneli Sirento, p. 040 067 7513, anneli.el.vesilahti@gmail.com. 

 
DIGIMAAILMA 

Yhdistyksemme jäseniä on mukana digikahvila-
toiminnassa vertaisohjaajina, joten Vanhusneuvoston 
Narvan Digikahvila on myös meidän kahvilamme. Jos 
digimaailma kiinnostaa tai tarvitset apua, neuvoa, 
ohjausta tietokoneen, älykännykän tai tabletin 
käytössä tai hankinnassa, tule käymään.  
Narvan digikahvila on auki keskiviikkoisin klo 13-15 
Tuulikallion senioritalossa, os. Tuulikalliontie 74, 37370 Narva.  
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MUUTA 

Vakiintuneita tapahtumia vuoden aikana ovat kesäretki, pelipäivä, toukosiunaus, 
joulupuuro, pikkujoulu ja teatterikäynnit talvella ja kesällä. Lehmirannan kolmen 
päivän lomanen on kuulunut jo useita vuosia syksyyn ohjelmaan. 

Otamme mielellämme toiveita vastaan. 

Myös piirin ja muiden yhdistysten tapahtumiin järjestetään yhteisiä matkoja. 
Esim. piirin kirkkopyhää/hengellistä päivää vietetään tänä vuonna syyskuussa 
Kurussa. 

Eläkeliitto täyttää tänä vuonna 50 vuotta ja juhlimme sitä liiton toiveen mukaan 
ke 26.2.2020 täytekakkukahvien merkeissä. Voimme  seurata Finlandia -talossa 
klo 14.00 alkavaa pääjuhlaa verkon välityksellä. Pirkanmaan piiri puolestaan 
täyttää 45 vuotta, ja vuosia juhlitaan kesäjuhlilla kesäkuussa. Seuraa ilmoittelua! 

   ********** 

Yhdistyksemme ilmoitukset löydät Lempäälän-Vesilahden Sanomien 
MeNyt-palstalta ja omilta verkkosivuiltamme 
https://elakeliitto.fi/yhdistykset/vesilahti.  

   ********** 
 

KUNNAN TARJOAMAT ILMAISET KUNTOSALIPALVELUT ELÄKELÄISILLE 

Kunnan kuntosaleja voi käyttää vapaasti, vain yhtenäiskoulun kuntosalille pitää 
lunastaa 10 euron hintainen kulkupoletti, jolla pääsee sähköllä toimivasta ulko-
ovesta sisään. Kuntosali on auki joka päivä klo 5.30-22.00. 
 
Terveysaseman kuntosalille pääsee harjoittelemaan yksilöohjauksen kautta, ota 
yhteyttä fysioterapeutti Päivi Paloniemeen, p. 050 3895 219 ma-pe klo 12.30-
13.00. Eläkeläisten kuntosalivuorot: ma, ti ja to klo 11-13, pe klo 8-9 ja 11-12. 

Kevään aikana kunnan nuorisotoimi huomioi myös meitä eläkeläisiä. Riikka Mäki-
Pastin vetämät Senioreiden liikuntatorstait Peiponpellossa torstaisin klo 11, 
poikkeuksena viikot 9 ja 15, jolloin liikumme ihan omatoimisesti. 

 

KYSELYLOMAKE 

Täyttämäsi kyselylomakkeen voit palauttaa Sirkalle tai Annelille. Otamme tietoja 
vastaan myös sähköposteihimme tai puhelimitse kinnarisirkka@gmail.com,  
p. 045 153 7797 tai anneli.el.vesilahti@gmail.com, p. 0400 677513. 

 

 

HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2020! 
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