
 

                        

 

 

 

 JÄSENKIRJE 1/2020 

Vuosikymmen on vaihtunut ja meille yhdistyksen jäsenille se tarkoittaa jälleen antoisia hetkiä mukavien tapaamisien 

parissa. Jäsenmaksu sisältää myös harrastusmahdollisuuksia, joten toivoisinkin, että käyttäisit sitä mahdollisuutta 

hyväksesi mahdollisimman paljon.  Jäsenmaksuun sisältyy lisäksi jäsenlehti ”EL-Sanomat” kuudesti vuodessa sekä 

Eläkeliiton Uudenmaan Piirin ”Joululehti” joulukuussa. Matkoista, teattereista, konserteista sekä muista 

erillistapahtumista joudumme veloittamaan omakustannushinnan. Tärkeintä on kuitenkin se, että yhdessä kun 

mennään, tavataan ystäviä ja saadaan uusia elämyksiä! 

VUOSI  2019 PÄHKINÄNKUORESSA  

Yhdistyksemme jäsenmäärä 31.12.2019 oli 617 jäsentä, joista naisia oli 407 ja miehiä 210. Yhdistykseemme on 

liittynyt vuoden aikana 74 uutta jäsentä. Eri tapahtumia on järjestetty 172 ja niihin osallistujia oli 3 680. Suosituimpia 

olivat kuukausikerhot, joita on ollut yhdeksän ja osallistujia 796. Matkoja ja retkiä tehtiin ulkomaille 5 ja kotimaan 

kohteisiin 14, joihin osallistujia oli yli 500. Viime vuonna aloitimme kaksi uutta kerhoa: Boccian kirkonkylällä 

Ahjolassa ja Karaoken Tello-salissa Klaukkalassa. 

Eläkeliiton tarkoituksena on jäsentemme henkisten ja aineellisten etujen valvominen sekä sosiaalisen turvallisuuden 

ja hyvinvoinnin edistäminen. Tämä tarkoittaa, että kasvavalla jäsenkunnallamme on mahdollista rikastuttaa 

eläkepäiviään osallistumalla laadukkaaseen ja monipuoliseen toimintaan, jota uusi hallitus kokoaa yhdessä 

jäsentemme toivomusten mukaisesti.  Ehdotuksenne ja toiveenne ovat mitä tervetulleimpia joko kerhoissa 

henkilökohtaisesti tai sähköpostitse hallituksen vastuujäsenille tai yhdistyksen sähköpostiin elnurmijarvi@gmail.com 

Tervetuloa myös vaikuttamaan osallistumalla syys- ja kevätkokouksiin ja mukaan piristävään vapaaehtoistoimintaan! 

 Yhdistyksemme nettisivut uusittiin ja otettiin käyttöön marraskuun alussa 2018. Sivut löytyvät osoitteesta 

www.elakeliitto.fi/nurmijarvi  Käy katsomassa runsasta kuvakokoelmaa ja lukemassa matkakertomuksia. Samalla voit 

myös kurkistaa, mitä tällä ja seuraavalla viikolla on tapahtumassa.  

Mistä löydät tulevat ohjelmat?                                                                                                                                           

Ajankohtaiset tiedot lähitapahtumista ja niihin ilmoittautumisista julkaistaan Nurmijärven Uutiset -paikallislehdessä 

yhdistyspalstalla sekä paperiversiona yhdistyksen kerhoissa. Myös yhdistyksen nettisivuilta  

www.elakeliitto.fi/nurmijarvi>toiminta>toimintakalenteri löydät ajankohtaista tietoa tulevista tapahtumista.  

       Toivotan kaikille antoisaa harrastusvuotta 2020! 

Eläkeliiton Nurmijärven yhdistys ry  

Erkki Henriksson                                                                  

puheenjohtaja 

mailto:elnurmijarvi@gmail.com
http://www.elakeliitto.fi/nurmijarvi


ELÄKELIITON NURMIJÄRVEN YHDISTYKSEN HALLITUS  v.2020                                        
       
Erkki Henriksson ulkoiset yhteydet 0500 819 008 
puheenjohtaja   erkkih141@gmail.com 
 
Esa Mäkelä  kuukausikerhot 0500 456 856 
varapuheenjohtaja   esa.o.makela@gmail.com 
 
Esko Vuorenmaa  kokousten pöytäkirjat 050 367 6385 
sihteeri     logidea@kolumbus.fi 
  
Arto Koivu  vanhustyö  050 5418 173 

arto.koivu@kolumbus.fi 
 

Lea Lotti  emäntäryhmät 040 777 0535   
    lealotti@elisanet.fi 
 
Leena Lappi   harrastuskerhot 040 7300 502 
    onnenapila@gmail.com 
   
Margit Taponen kotimaan matkat 040 759 1387 
    margit.taponen@gmail.com 
  
Pertti Korpi  tapahtumat  0400 677 660 
    pertti.korpi@elisanet.fi 
 
Raija Tanskanen tiedotus  044 345 3080 
    raija.tanskanen@gmail.com 
 
Seija Sariola  ulkomaan matkat 040 554 2334 
    sariola.seija@gmail.com 
 
Tuulikki Parkko kotisivut  050 412 2096 
    tuulikki.parkko@gmail.com 
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