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Kevät ilmoittelee jo tulostaan. Talitiaiset virittävät kevätlaulujaan ja muutkin linnut 
lentelevät keväisesti. Korona on siirtynyt taka-alalle, muttei vielä väistynyt. Iloista 
kevätmieltä varjostaa kuitenkin Euroopassa syttynyt sota. Uskomatonta. On kuin  
katselisi ja kuuntelisi painajaismaista elokuvaa tai unta. Odottaa että elokuva loppuu
tai herää unesta. Mutta ei. Uskotaan ja toivotaan että hyvä voittaa pahan.

Yhdistyksemme 38. vuosi on jäänyt taakse ja ensi vuosi on 40. Tämä nyt kuluva vuosi
on jo pitkälti suunniteltu ja laitankin tähän kuoreen toimintalistauksen, johon tosin 
voi tulla muutoksia. Kannattaa seurata ilmoituksia Kaarina-lehdessä ja 
Kunnallislehdessä. 

Viime syyskokouksessa valittiin yhdistyksen hallitus ja puheenjohtaja. Hallitukseen 
kuuluvat Sointu Himanen, Kaija Hovi, Markku Kiikko, Risto Koristo, Soile Niittoaho, 
Aimo Sillanpää, Hanna Virkki ja Mirja Väihkönen. Puheenjohtajana jatkaa Sinikka 
Tuomarila. Hänellä on nyt menossa viimeinen eli kuudes vuosi. Sihteerinä vuonna 
2022 on hallituksen ulkopuolelta Jouko Tuomarila. Jäsensihteerinä on Päivi 
Korvensyrjä, rahastonhoitajana Markku Kiikko. Kotisivuja hoitaa Ritva Timonen ja 
retkistä ja matkoista huolehtii Tarja Kyrölä. Digiopastusta pienissäkin tietoteknisissä 
huolissa saa Anne Johanssonilta. Tämä viimeksi mainittu asia on yhdistyksessämme 
uutta. Tavoitteena on auttaa ikäihmisiä itsenäiseen ja turvalliseen laitteiden 
käyttöön. Myös puhelimen monipuolinen hallinta on tärkeää. Sähköisen asioinnin 
helpottaminen ja siihen rohkaiseminen on tavoitteena. Kysy kun menee sormi 
suuhun ja pelottaa jatkaa, jos vaikka painaa väärää nappulaa. Asiointi Kelassa, 
pankissa, Kanta-palvelussa jne. Digiopastaja auttaa. Ei tarvitse osata ja muistaa 
kaikkea. Puhelin 0400566574 (Anne)

Kevätkokous (14.3. klo 15 Pontelassa) ehtii olla ennen kuin posti tuo tämän kirjeen. 
Siellä käsitellään vuoden 2021 toiminta ja talous.

Kerhot jatkuvat joka kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 12 Pontelassa. Siellä on 
ohjelman ja kahvin lisäksi ajankohtaista tietoa mm. yhdistyksen toiminnasta ja 
tapahtumista. Jos sinun on vaikea päästä tulemaan, niin soita rohkeasti 
puheenjohtajalle. Hän viestittää eteenpäin niin , että voidaan järjestää kuljetusta. 



Toivomme että haluat ja pääset tulemaan kerhoihimme ja muihinkin tapahtumiin. 
Houkuttele ystävä mukaan.

Huhtikuun kerho on 7. päivä ja sitä ennen sunnuntaina 3.4. on yhdistyksemme 
kirkkopyhä. Kirkkokahvit tarjotaan Pontelassa. Taksikyyti järjestyy kirkolta 
Pontelaan.

Ulkoilua, kulttuuria, bocciaa on kerhojen ja retkien lisäksi tarjolla. Ks. erillinen 
paperi. Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi tiedonkulun parantamiseksi. Sitä ei käytetä 
muuhun kuin yhdistyksen sisäiseen tiedon välitykseen. Lähetä tieto s-postitse tai 
puhelimitse puheenjohtajalle. 

Yhdistyksen kotisivut ovat hyvät ja ne tarjoavat kattavasti tietoa omasta 
yhdistyksestä, piiristä ja Eläkeliitosta. Kannattaa etsiä nopea väylä, jos sinulla on 
tietokone tai älypuhelin. Niin pääset nopeasti Piikkiön yhdistyksen sivulle. Siellä on 
myös toimintaamme liittyviä kuvia. Kotisivun kautta voi myös ilmoittautua jäseneksi.
Houkutellaan ystäviä ja tuttuja tulemaan mukaan toimintaan. 

Polku jäseneksi liittymiseen Eläkeliiton kotisivun kautta: elakeliitto.fi ja siitä 
selaamalla kohtaan liity jäseneksi, Lue lisää ja taas Liity jäseneksi Eläkeliittoon. Sieltä 
löytyy täytettävä lomake. Se tallennetaan ja löytää oikean paikan. Tämä ohje on 
sille, jonka houkuttelet mukaan. Jäseneksi pääsee myös ottamalla yhteyttä johonkin 
yhdistyksemme henkilöön. Hän vie asian eteenpäin. Jäsenmaksu on tänä vuonna 
15€. Siitä menee liitolle 6€ ja piirille 1€. 

Kaipaamme yhdistykseemme ideoita, toiveita ja virikkeitä! Annathan niitä meille. 
Yhdessä toimien tulee sellainen tulos, jossa mahdollisimman moni viihtyy ja kokee 
hyvinvoinnin kohoavan.

Pidetään huolta toisistamme ja itsestämme. Maailman tilanne on ahdistava, mutta 
ei käperrytä siihen, vaan etsitään ne pienetkin ilon aiheet ja jaetaan niitä ystävien ja 
tuttavien kesken.

Pidetään yhteyttä!

Eläkeliiton Piikkiön yhdistyksen hallitus 

puheenjohtaja Sinikka Tuomarila  0509186333                 
sinikka.tuomarila@elisanet.fi




