
Eläkeliiton Laitilan yhdistyksen jäsenille.

Yhdistyksemme 47. toimintavuosi on alkanut. Viime vuoden lopussa jäseniä 
yhdistyksessämme n. 550. 

Vuoden 2021 toimintaa korona rajoitti huomattavasti, mutta pystyimme kuitenkin 
kohtuullisesti järjestämään toimintaa ja on aika kiittää jäseniä kuluneesta vuodesta 
ja toivottaa onnea vuodelle 2022. 

Toivotamme lämpimästi myös uudet jäsenet tervetulleiksi mukaan yhdistystoimintaan. 

Alkuvuoden  2022 toimintaa.
Koronarajoituksien sallimissa rajoissa. 

Vapaaehtoistoimintaa (toimii lähes normaalisti) 
Kaukolankodin ja Koivukodon asukkaiden ulkoilutus viikottain.
Ystäväpalvelun kotikäynnit. 
Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostunut, tai apua tarvitseva, ota yhteys: 
Pirjo Vihersaari  puh. 050 325 5485 pirjo.vihersaari@gmail.com 

Kuukausitapaamiset 
Opistotalolla rajoitusten salliessa. 

Yhdistyksen tilaisuuksista ja tapahtumista ilmoitetaan Laitilan Sanomissa, 
kotisivuillamme ja sähköpostilla. 
Jos et ole saanut yhdistykseltä viime vuonna sähköpostia tai tekstiviestiä, 
ilmoitathan sähköpostiosoitteesi tai matkapuhelinnumerosi: 
raimo.syrjala@lailanet.fi  puh. 044 085 4479 tai
alpo51wallin@gmail.com puh. 0400 527 745

Matkoja järjestetään rajoitusten salliessa.
Suunnitelmissa Lehmirannan matka 1.4. (ei aprillia) Pelimannisoitot ja päivätanssit.
ja laivaristeily 26.–27.4.  Viking Glory, iltalähtö.

Matkavastaava Anne Jalonen puh. 050 505 4895  anne.jalonen@lailanet.fi 



  Liikunta
Boccia, mölkky. 
Vastuuhenkilöt, Olavi Hellsten puh. 040 777 7153 ja Rauno Vuorenpää puh. 0500 125 956.

Uutta toimintaa

Aloitamme miehille suunnatun ÄijäVirtaa toiminnan.Toiminnalla lisätään ikääntyvien 
miesten hyvinvointia ja toimintakykyä. Tämä toteutetaan pienryhmätoiminnalla, 
teematilaisuuksilla ja tapahtumilla. 

Digiopastus
Yhdistyksen digiopastaja Mikko Hedman hedmanmikkojohannes@gmail.com  
puh. 040 572 9607 (jos ei vastaa, laita tekstiviesti, tai soita myöhemmin uudelleen).
Myös Amipro, Vihtorinkatu 10 tarjoaa veloituksetonta digiapua tiistasta torstaihin.
Varaa aikasi soittamalla,  Katja puh. 044 973 8170

Yhteisbingo
Kahvitus ja Bingo Opistotalolla, Laitilan kaupungin Laitilan Vanhaintuki ry:n ja
Laitilan seurakunnan kanssa yhteistyössä.  ti 8.3. ti 12.4. ti 3.5. ti 7.6.
Osallistumismaksu 5 €, jolla katetaan kulut mm. kahvi ja tilavuokra.

Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2022 on 16 euroa/henkilö.
Maksu sisältää mm. 6 kertaa vuodessa ilmestyvän EL-sanomat taloutta kohti.
Jäsenmaksulla rahoitetaan Liiton, piirin ja yhdistyksen toimintaa.   
Esim. vapaaehtoistoiminnan koulutusta ja edunvalvontaa. 

Eläkeliiton Laitilan yhdistyksen hallitus. 

Alpo Wallin Raimo Syrjälä
puheenjohtaja sihteeri  
puh. 0400 527 745 puh. 044 085 4479 
alpo51wallin@gmail.com raimo.syrjala@lailanet.fi 

Kuvat: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Elina Vanninen,  Annakaisa Ojanen.


