JYVÄSKYLÄN VALMETIN ELÄKELÄISET RY:N
JÄSENTIEDOTE No 1-2020

2020 TAPAHTUMIA

PUHEENJOHTAJAN PALSTA, SYKSY 2019

Kuukausi, päivä, kello Tapahtuma		
Vastuuhenkilö
Maaliskuu
pe 20 12.00 Kaupunginteatteri
Pentti Jääskeläinen
040 588 6316
			
Tavat ja toiveet komedia
ma 23 18.30 Pelimannitalo		
Mikko Hiekkanen
040 731 5583
			
Seppo Hovi ja Hannu Lehtonen
la 28 17.00 Karstula		
Pentti Jääskeläinen
040 588 6316
			
Karstulan Mieslaulajien
		
musiikkisatiiri Tulitauko-konsertti VARATTU LOPPUUN
Huhtikuu
to 23 18.30 Palokan koulu		
Mikko Hiekkanen
040 731 5583
			
Saija Tuupanen ja Mikael Konttinen
			
Ilmavoimien soittokunta
ma-ti 27-28 Valmettien kevätristeily Sirpa Koponen		
050 366 5311
			
Turku <-> Tukholma Irma Nieminen		
040 742 1954
Toukokuu
la-la 16-23 Norjan vuonot		
Seppo Viinikainen
040 744 1119
			
Costa Fascinosa
Kesäkuu
pe 12		
Ilmajoki		
Sirpa Koponen		
050 366 5311
			
Hiljaiset perivät maan-ooppera
ti 23		
Umpimähkä		
Sirpa Koponen		
050 366 5311
						
Irma Nieminen		
040 742 1954
Heinäkuu
to 9 18.00 Riihivuori		
Pentti Jääskeläinen
040 588 6316
			
Uusi Iloinen Teatteri
			
Tukkijoella-musiikkikomedia
Syyskuu
ke-pe 9-11 Kulttuuri- ja kiertomatka Irma Nieminen		
040 742 1954
			
Helsinki ja ympäristö

Edessä on uusi vuosikymmen. Viime vuonna vietimme yhdistyksen 50-vuotisjuhlaa.
Tänä vuonna aloitamme toiminnan uudistuneen
hallituksen johdolla. Muutamat muutokset
yhteiskunnan toiminnassa asettaa myös meidät
eläkeläiset uusien haasteiden eteen.
Yksi hyvin usein eteen tuleva asia on ilmastonmuutos. Useat mittaukset vuosien varrelta
osoittavat, että ilmasto on muutamassa vuodessa
muuttunut yhä lämpimämmäksi. Tämän
olemme myös tänä talvena voineet todeta. KeskiSuomeen ei näytä tulevan kunnon talvea
ollenkaan. Miten meistä jokainen voisi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että ilmaston
lämpeneminen pysähtyy? Voimme vaikuttaa esimerkiksi siten, että jokainen huolehtii siitä,
että oma hiilijalanjälki pienenee.
Yhteiskunnan digitalisoituminen jatkuu yhä kiihtyvällä vauhdilla. Jo perustarpeiden
kuten laskujen maksaminen, matkojen varaaminen, kaupassa käynti vaatii jo ”älypuhelimen”
asioiden hoitamiseen. Kohta kaikki asiat voidaan
hoitaa vain netissä. Nämä asiat todella
vaikeuttavat meidän eläkeläisten elämää ja ilman
lisäkoulutusta emme selviydy.
Tähän olemme varautuneet järjestämällä atk-koulutusta ja kutsumalla asiantuntijoita vieraiksi
kuukausikokouksiin.

Jatkuvasti keskustellaan myös siitä, miten ikäihmisten hoito tulevaisuudessa hoidetaan. Väestö
ikääntyy lähivuosina ja hoidon tarve lisääntyy. Jo
nyt suuri ongelma on ikäihmisten yksinäisyys ja
sitä usein seuraava masennus. Millä keinoilla siihen pystytään puuttumaan ajoissa?
Päävastuun kantaa yhteiskunta, mutta myös jokainen meistä voi vaikuttaa siihen, että pidämme
huolta toisistamme, että kukaan ei jäisi ilman tarvittavaa hoitoa.
Toiminta tulee jatkumaan hyvin pitkälti jo totutulla tavalla. Järjestämme sekä ulkomaan-, että
kotimaan matkoja. Teatteriesityksiä järjestetään
sekä keväällä, että syksyllä. Perinteinen
Umpimähkä on vuorossa kesäkuun lopulla ja Kuikan tanssit elokuussa.
Kuukausikokoukset jatkuvat entiseen malliin ja
yritämme saada kiinnostavia vieraita kokouksiin.
Tänä vuonna aloitamme myös liikunnalliset retket
luontoon. Ohjelmassa on sekä patikointi-,
että marjaretkiä.
Aloittakaamme uusi vuosikymmen aktiivisella
toiminnalla ja tehdään tästä vuosikymmenestä
unohtumaton ja iloinen.
Tänä vuonna pitkäaikainen jäsenemme Juho Vuoristo täyttää 100-vuotta. Onnittelut.
Aurinkoista kesää odotellessa.
Pekka Niemi

Kuukausikokoukset
			
			
			

Sepänkeskus Kyllikinkatu 1
Maaliskuu ke 18 12.15 Margit Hassinen, kuulonhuolto
Huhtikuu ke 15 12.15 Vierailija avoin
Toukokuu ke 20 12.15 Vierailija avoin

Valmet nettikerho
			
			

Sepänkeskus alakerran aula
Matti O. Vuoristo 0400 344 619
maanantaisin kello 13.00-16.00
9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5. ja 18.5.

Laajavuoren kylpylä
			

Sopimus jatkuu		

Pekka Niemi		

040 721 4831

Toimitus ja kuvat: Risto Kihlström, Pentti Jääskeläinen, Pekka Niemi, Toimi Tamminen,
Martti Tervakari, Seija Lindholm, Anuliisa Lähitie, Seppo Makkula ja Kirsi Marja OinonenMäkiranta.

Kokkikurssi
			

Kurssi alkaa 2.3.2020

Mikko Hiekkanen

040 731 5583

Taitto: Bittikorjaamo Oy		

Buugin Liikunta- ja hyvinvointikeskus
			
Valmetin kuntopiirit
Pentti Jääskeläinen
			
maanantaisin klo 9.00 - 10.15 täynnä
			
tiistaisin
klo 11.30-12.45
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Pekka Niemi
Hallituksen puheenjohtaja

040 588 6316

Yhdistyksen 51. toimintavuosi

Painopaikka: Kirjapaino Kari Ky

Jyväskylän Valmetin Eläkeläiset ry Rekisteröity 21.1.1970
Yhdistysrekisterinumero 110.907

Hetkinen - Jyväskylän Valmetin Eläkeläiset ry:n jäsentiedote.
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KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA

Jyväskylän Valmetin Eläkeläiset ry:n

Aika Keskiviikko 18.03.2020, klo 12:15
Paikka Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1

Sääntömääräinen kevätkokous
Aika keskiviikkona 18.3.2020 klo 12.15

1 Kokouksen avaus
- puheenjohtaja Pekka Niemi

Paikka Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1
Vierailija Margit Hassinen, Kuulonhuolto
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:n kevätkokoukselle määräämät asiat
Arpajaiset, Pörriäiset, Kahvitarjoilu
- Hallitus

2 Valitaan kokousvirkailijat
- puheenjohtaja ja sihteeri
- 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 3 ääntenlaskijaa
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaikki joukolla mukaan - tervetuloa!

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Ota Hetkinen-lehti mukaan kokoukseen.

5 Esitetään vuosikertomus toimintavuodelta 2019,
sekä tilit ja toiminnantarkastajien lausunto
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8 Kokouksen päättäminen
Tervetuloa

Aamu liukenee
ihollasi pisaroi.
Kastehelmistä
suunnittelen kaivoja
vedettömän tien varteen.
Jaakko Toikkanen
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Sekopäisessä
raittiudessa
mikä krapula minussa
onkaan.
Imen sateen sisääni,
tuuli kuivaa kurkun.
Jaakko Toikkanen

Yksinäisyys on tappava
luoti.
Ei ulkoisia vammoja,
vuoto on sisäistä.
Sinne veri kuuluukin.
Jaakko Toikkanen

Hetkinen! tulee joka talouteen vain yhtenä numerona, mikäli
haluat molemmille jäsenille oman, ilmoita siitä jäsensihteerille.

Jyväskylän Valmetin Eläkeläiset ry:n jäsenmaksulomake
löytyy nyt tämän lehden takakannesta.
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VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2019
50v-juhlavuotemme oli vilkas ja jäsenet osallistuivat kiitettävästi
kokouksiin, teattereihin, matkoihin ja tapahtumiin.
Kevään aikana valmistui historiikkimme, jonka tekemiseen osallistui
joukko entisiä ja nykyisiä jäseniämme. Historiikki lähetettiin kaikille
jäsenille ja se sai ansaitusti hyvän vastaanoton.
Toukokuussa järjestimme yhdistyksen 50v. juhlan ravintola Priimuksessa
ja osallistujia oli yli kaksisataa. Juhlapuhujina esiintyivät Risto
Hautamäki, Riitta Mäkinen ja Ilkka Jauhiainen. Juhlan kruunasivat
Rautpohjan tykkikerho laukauksillaan ja omien jäseniemme esittämä
mieleenpainuva sketsi “eläkkeelle ennen ja nyt”. Lisäksi juhlassa
palkittiin ansioituneita jäseniämme.
Keväällä teimme myös Etelä-Saksan ja Itävallan kiertomatkan. Suosittuun
Umpimähkään pääsivät kaikki halukkaat osallistumaan. Kohteena oli
Tampere. Elokuussa pidimme perinteiset iltapäivätanssit Kuikan lavalla ja
toteutimme Saimaan kierroksen.
Kuukausikokouksissa oli ulkopuolisia vierailijoita, jotka alustivat
mielenkiintoisista aiheista ja niiden pohjalta virisi vilkasta keskustelua.
Joulukuun kk-kokouksessa hiljennymme poismenneitten jäsentemme
muistolle.
JÄSENISTÖ
Jäseniä 31.12.2019 781 henkilöä
Uusia liittyi 24 “
TOIMIHENKILÖT
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Niemi
Hallituksen varapuheenjohtaja Pauli Viitanen
Sihteeri Irma Nieminen
Jäsensihteeri Sirpa Koponen
Rahastonhoitaja Pentti Jääskeläinen
Varsinaiset toiminnantarkastajat Kimmo Lehto ja Raimo Linna
Toiminnantarkastajien varahenkilöt Markku Mustamäki ja
Pentti Nupponen

Petroskoin kaupunkipäivät 4 pv 25.6.
Äänisen rannalla sijaitseva Karjalan pääkaupunki
on ihastuttavien puistojen, mielenkiintoisen
arkkitehtuurin ja kulttuurin kaupunki. Kaupunki
on karjalaisen kulttuurin keskus Venäjällä.

alk./hlö

531 €

Baltian kierros - Riika-Vilna-Tartto 6 pv 26.6.
alk./hlö
Kiertomatkan aikana kohteet hyvin tunteva
oppaamme vie meidät tutustumaan Latvian,
613 €
Liettuan ja Viron historiaan sekä nykypäivän
elämään. Riika, Vilna ja Tartto tarjoavat upean kattauksen
Baltian kulttuuriperintöä sekä ihastuttavia maisemia.

Suomen Lappi ja Murmansk 5 pv 7.9.

alk./hlö

699 €

Murmansk on maailman suurin pohjoisen napapiirin pohjoispuolella sijaitseva kaupunki, jossa on ainakin
kerran elämässä käytävä. Tämä suurkaupunki lumoaa arktisella eksoottisuudellaan. Pohjoisen ruska näyttäytyy monin
eri värein tällä kiertomatkalla niin Suomen kuin Venäjänkin
puolella.

Hinnat alkaen
Jyväskylä!

www.pohjolanmatka.fi
Matkat 0201 303 330 Tilausajot 0201 303 329
Salmirannantie 1, JYVÄSKYLÄ
matkat.jyvaskyla@pohjolanmatka.fi

Palvelumaksu 12 €/varaus, netistä 0 €/varaus. Puhelut 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

HALLITUS
Mikko Hiekkanen, Pentti Jääskeläinen, Risto Kihlström, Sirpa Koponen,
Hannu Mäntylä, Pekka Niemi, Irma Nieminen, Riitta Ojala,
Reijo Paananen, Toimi Tamminen, Martti Tervakari, Seppo Viinikainen
ja Pauli Viitanen.
Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin aktiivisesti.
YHDISTYKSEN MUU EDUSTUS
Valmetin Eläkeläisyhdistysten neuvottelukunta
Neuvottelukunnan jäseniksi valittiin syyskokouksessa puheenjohtaja Hannu Mäntylä ja sihteeri Sirpa
Koponen.
Eläkekerho Silta ry Pekka Salo, Linnavuoren Eläkeläiset ry Matti Vasara ja Tampereen Eläkeläiset ry
Kirsti Kujala.
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• Banderollit
Jyväskylän kaupungin vanhusneuvosto
• Beach flagit
Varsinainen jäsen Toimi Tamminen ja varajäsen Hannu Mäntylä.
Heidän toimikautensa on 2017-2020 eli sama kuin kunnallisten lautakuntien. Vanhusneuvosto kok• Katalogit
oontuu vähintään 8 kertaa vuodessa ja tarvittaessa.
Sepänkeskuksen talotoimikunta
Yhdistyksen edustaja Hannu Mäntylä. Hän toimii talotoimikunnan puheenjohtajana.
Kokous pidetään
• Esitteet
kuukausittain.

ja osaahan se kari paljon muutakin

puh. 0201 555 599

N
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G

KIITÄMME mainittuja yrityksiä ja yhteisöjä myötämielisestä suhtautumisesta toimintaamme kohtaan
ja toivomme jäsenistömme ottavan heidät huomioon hankinnoissaan.
HALLITUS

www.kariteam.fi

P
EP

ww

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET VARSINAISET KOKOUKSET
Kevätkokous 20.3.2019 Sepänkeskuksessa läsnä 130 jäsentä.
Hyväksyttiin vuosikertomus 2018 ja vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus
tilivelvollisille.
KIRJAPAINO KARI
Syyskokous 20.11.2019 Sepänkeskuksessa läsnä 144 jäsentä.
Kauhatie 5
Valittiin puheenjohtaja, hallitus ja toiminnantarkastajat vuodeksi 2020.
40320 Jyväskylä
Vuoden 2020 jäsenmaksuksi päätettiin 10,00 euroa/jäsen.
Vahvistettiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio.
TOIMISTOTUKKU KARI/
Yhdistyksen lauluryhmä PÖRRIÄISET
SUURMYYMÄLÄ
Kuoron johtaja ja säestäjä harmonikkataiteilija Erkki Autio.
Laukaantie 1
Kuoron kokoonkutsuja Mikko Hiekkanen.
40320 Jyväskylä
Laulajat
Ahlroos Aimo, Autio Erkki, Hiekkanen Mikko, Hiekkanen Raili,
Johansson Väinö, Kallio Olga, Karttunen Katariina, Kauppinen Antero,
Kotanen Jorma, Lahtiperä Ritva, Lehtinen Raili, Lehto Hannu, Lehtonen
Mirjami, Leinonen Hilkka, Nieminen Irma, Ohra-aho Pirkko, Pelkonen
Erkki, Pietikäinen Anja, Ruopas Irma ja Tamminen Toimi.
Esiintymiset
- kuukausikokouksissa
- pikkujouluissa
- 50v. juhlassa
-Taulumäen kirkossa (kuorotapahtuma; seurakunta ja Jyväskylän kaupunki)
Kuukausikokouksissa ja juhlassa on esiintynyt lausuntataiteilija Liisa
Mansikkaviita tai runottaremme Sirpa Koponen.
KIITOKSIA kaikille toimintaamme osallistuneille yhdistyksen jäsenille.
Yhdistyksemme toimintaa ovat tukeneet Hetkinen lehden mainoksilla ja
arpajaispalkinnoilla seuraavat yritykset;
Bittikorjaamo Oy, Buugi Liikuntakeskus, Digitalkkari, Jussi Roponen, Kauppinen Marko,
Keskisuomalainen Oyj, Keski-Suomen Osuuspankki, Kirjapaino Kari Ky, Kuikan pienviljelijäyhdistys ry, Kukkumäen Teboil/Roil Oy, Kyllön Apteekki, Mattopesula Pesumestarit Oy, Painotalo Plus
Digital, Pajunkukka ja hautauspalvelu, Parturi Kampaamo Anne Kuukkanen, Parturi Kampaamo Hiusote, Pohjolan Matka Oy, Prisma Seppälä, Rautpohjan Moottorikerho ry, Ravintola Priimus, Scandic
Hotels Scandic Laajavuori ja Tiesää.
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•
flagit
•
• Suoramainokset • Kirjat
• Postituspalvelut • Liikelahjat...

KE

TALOUS
Yhdistyksen talous on ollut normaali toimintavuoden aikana.

• Suoramainokset
• Kirjat
• Postituspalvelut
Roll
upit • Banderollit • Beach
Katalogit
• Esitteet• Julisteet
• Liikelahjat...

karitea m.

Ja osaahan se Kari
paljon muutakin...

www.kariteam.ﬁ
KIRJAPAINO KARI

TOIMISTOTUKKU KARI/
SUURMYYMÄLÄ

Kauhatie 5, JYVÄSKYLÄ

Laukaantie 1, JYVÄSKYLÄ
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Vuoden 2019 tapahtumat				

									
Henkilöitä
Tammikuu		
Nettikerhot					
16+11
			
“Suuri valelääkäri” E4klubi			
32
			
Talventaittajaiset risteily Pohjolan Matka Oy 35
Helmikuu		
Kokkikurssi					
12
			
Nettikerho					
14
			
“Miehen kylkiluu” kaupunginteatteri		
27
			
Lohipilkki Saarijärvi				
16
Maaliskuu		
“Mies, joka kieltäytyi käyttämästä hissiä” 30
			
Kaupunginteatteri			
			
Pilkkikisat Puolakka				
22
			
Nettikerhot			
		
13+14
			
“Viaton 50-luku” Seppo Hovi ja Hannu Lehtonen 50
Huhtikuu		
Kevätristeily Tukholma			
31
			
Nettikerho					
14
Toukokuu		
Konsertti Maria Tyyster ja Kyösti Mäkimattila 72
			
50-vuotisjuhla					
217
			
Etelä-Saksan ja Itävallan kiertomatka		
49
			
Nettikerho					
10
Kesäkuu		
Umpimähkä					
99
Heinäkuu		
“Kaunis Veera” Uusi Iloinen Teatteri		
93
Elokuu		
Iltapäivätanssit Kuikan lava			
			
Saimaan kierros				
52
Syyskuu		
Tartton matka					
25
			
“Tauno ja Ansa” konsertti			
50
			
Nettikerho					
22
Lokakuu		
Nettikerho					
22
			
“Myrskyluodon Maija” Varkauden teatteri 30
Marraskuu		
Nettikerhot			
11+11
			
Eläkekuorojen laulujuhla			
33
			
Pikkujoulu Priimus				
142
Joulukuu		
Pikkujouluristeily Tallinna			
46
			
Sibeliuksen sävelin joulun tunnelmiin
21
		
Konsertti Arja Koriseva ja Hannu Lehtonen 48
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Vuoden 2019 kuukausikokousten vierailijat

				

					
				
Henkilöitä
Tammikuu		
Matti Hämäläinen				
128		
			
"Kylähullu"						
Helmikuu		
Martti Mäkinen				
130		
			
Talvisodan veteraani						
Maaliskuu		
-						
143
Huhtikuu		
Jussi Jäppinen					
120		
Graafinen suunnittelija ja tietokirjailija
		
Toukokuu		
-		
Syyskuu		
Matti Peltola					
143		
			
Imitaattori						
Lokakuu		
Heli Sohkanen					
104		
			
Jyväskylän kaupunki liikuntapalvelut				
Marraskuu		
Pia Saikkonen, viestintäpäällikkö		
144		
			
Katri Tynkkynen, viestintäasiantuntija			
			
Keski-Suomen Osuuspankki					
Joulukuu		
Johanna Salminen				
150		
			
Pastori						
			
Jyväskylän seurakunta

O
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Jyväskylän Valmetin Eläkeläiset ry

TASE
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Muut saamiset lyhytaik.
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä

-----======

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Rahastot
Ed. tilikausien yljäämä-(alij.
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Pitkäaikainen yhteensä
Lyhytaikainen
Ennakkomaksut
muut lyhytaiakaiset velat
Lyhytaikainen yhteensä

------

31.12.2019

31.12.2018

0,00
100,00
100,00

72,92
100,00
172,92

11 027,00
27 477,06
38 504,06

8 309,05
16 859,14
25 168,19

38 604,06

12

======

25 341,11

9 100,00
13 340,53
-5 836,47
16 604,06

9 100,00
12 203,28
1 137,25
22 440,53

15 000,00
15 000,00

0,00

7 000,00
0
7 000,00

0,00
2900,58
2 900,58

38 604,06

======
1.1. - 31.12.2019
TULOSLASKELMA

------

------

25 341,11

======
1.1. - 31.12.2018

HEI! Valmetin eläkeläisille jatkuva
20% alennus kaikista palveluista.
Hiustenleikkaus miehet 23€ ja naiset 25€
Palvelemme Ke, To ja Pe alk. klo 9
Ajanvaraus myös Ma ja Ti

Parturi-Kampaamo Anne Kuukkanen
Voionmaankatu 8 P 044 - 3626 501
13

------

38 604,06

======
1.1. - 31.12.2019

------

25 341,11

======
1.1. - 31.12.2018

Jyväskylän Valmetin Eläkeläiset ry

TULOSLASKELMA
Varsinainen toiminta
Tuotot
Tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Kulut yhteensä
Tuotto-/Kulujäämä
Varainhankinta
Tuotot
Varainhankinta yhteensä
Tuotto-/Kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä
Tuotto-/Kulujäämä
Yleisavustukset
Tilikauden tulos

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
14

------

145 136,16
145 136,16

172 302,89
172 302,89

-2 054,40
-72,92
-156 036,65
-158 163,97

-500,00
-24,31
-179 621,82
-180 146,13

------

------

------

-----======

-13 027,81

7 440,00
7 440,00
-5 587,81

422,50
-911,16
-488,66
-6 076,47
240,00
-5836,47

-5836,47

------

------

------

------

-----======

-7 843,24

7 450,00
7 450,00
-393,24

441,51
-411,02
30,49
-362,75
1 500,00
1137,25

1137,25

TASE
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
1121 tietojenkäsittelylaitteet
1122 muu kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
1200 osuudet ja osakkeet
Sijoitukset yhteensä
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Muut saamiset lyhytaik.
1520 siirtosaamiset lyhytaik.
Muut saamiset lyhytaik. yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
1710 k-s op 529002-5197892
1720 k-s op
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä
Vaihtuvat vastaavat yhteensä

-----======

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Rahastot
2010 Yhdistyspääoma
Rahastot yhteensä
Ed. tilikausien yljäämä-(alij.
2020 ed. tilikausien yli/alijäämä
Ed. tilikausien yljäämä-(alij. yhteensä
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
2320 lainat rahoitusl. pitkäaik.

31.12.2019

31.12.2018

0,00
0,00
0,00

44,89
28,03
72,92

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
172,92

11 027,00
11 027,00

8 309,05
8 309,05

14 477,06
13 000,00
27 477,06
38 504,06

3 859,14
13 000,00
16 859,14
25 168,19

38 604,06

-----======

25 341,11

9 100,00
9 100,00

9 100,00
9 100,00

13 340,53
13 340,53
-5 836,47
16 604,06

12 203,28
12 203,28
1 137,25
22 440,53

15 000,00

0,00
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Ed. tilikausien yljäämä-(alij. yhteensä
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
2320 lainat rahoitusl. pitkäaik.
Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä
Pitkäaikainen yhteensä
Lyhytaikainen
Ennakkomaksut
2420 saadut ennakot lyhytaik.
Ennakkomaksut yhteensä
muut lyhytaiakaiset velat
2450 siirtovelat lyhytaik.
muut lyhytaiakaiset velat yhteensä
Lyhytaikainen yhteensä

13 340,53
-5 836,47
16 604,06

------

12 203,28
1 137,25
22 440,53

15 000,00
15 000,00
15 000,00

0,00
0,00

7 000,00
7 000,00

0,00
0,00

0

2900,58
2900,58

7 000,00

2900,58

------

38 604,06
25 341,11
======
======
1.1. - 31.12.2019
1.1. - 31.12.2018
TULOSLASKELMA
Varsinainen toiminta
Tuotot
Tuotot
3100 retkeilytuotot
3101 Virkistystapahtumat
3200 mainostulot
3225 arpajaistuotot
Tuotot yhteensä
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
5100 palkkiot
Henkilöstökulut yhteensä
Poistot
9000 poistot
Poistot yhteensä
Muut kulut
4100 tilavuokrat
16
4105 3 vuoden kalusto

103 902,00
39 172,96
1 195,20
866,00
145 136,16
145 136,16

131 764,00
37 107,89
2 022,00
1 409,00
172 302,89
172 302,89

-2 054,40
-2 054,40

-500,00
-500,00

-72,92
-72,92

-24,31
-24,31

-910,00
0,00

-1 555,00
-45,00

Kulut
Henkilöstökulut
5100 palkkiot
Henkilöstökulut yhteensä
Poistot
9000 poistot
Poistot yhteensä
Muut kulut
4100 tilavuokrat
4105 3 vuoden kalusto
4110 kulukorvaukset
4120 toiminnantarkastuspalkkiot
4125 esiintyjäpalkkiot
4250 ilmoitus- ja mainoskulut
4260 painatuskulut
4265 taittokustannukset
4300 kokouskulut
4315 huomionosoitukset
4320 atk-kulut
4325 kirjanpitokulut
4330 Historiikki 50 v.
4335 retkeilymenot
4340 arpajaiskulut
4350 postikulut
4355 puhelinkulut
4356 Internetkulut
4360 konttoritarvikkeet
4365 kopiokulut
4370 Virkistystapahtumat
4385 muut kulut
Muut kulut yhteensä
Kulut yhteensä

------

Tuotto-/Kulujäämä
Varainhankinta
Tuotot
6000 jäsenmaksut
Tuotot yhteensä
Varainhankinta yhteensä
Tuotto-/Kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta

------

-2 054,40
-2 054,40

-500,00
-500,00

-72,92
-72,92

-24,31
-24,31

-910,00
0,00
-1 755,36
-200,00
-674,00
0,00
-2 587,15
-499,99
-1 999,23
-945,75
-150,00
-151,25
-512,00
-100 092,00
-627,90
-2 521,90
-300,00
-292,80
-437,39
-206,00
-41 153,65
-20,28
-156 036,65
-158 163,97

-1 555,00
-45,00
-1 687,40
-200,00
-2 122,00
-73,78
-1 636,80
-250,00
-1 783,44
-1 229,93
-150,00
-151,25
0,00
-129 113,84
-1 281,20
-1 619,68
-200,00
-592,88
-348,16
-237,70
-35 243,76
-100,00
-179 621,82
-180 146,13

------

-13 027,81

-7 843,24

7 440,00
7 440,00
7 440,00

7 450,00
7 450,00
7 450,00

-5 587,81

------

-393,24
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Tuotto-/Kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
7000 korkotuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
7110 pankin kulut
Kulut yhteensä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä
Tuotto-/Kulujäämä
Yleisavustukset
8000 Valmetin avustukset
8010 Muut avustukset
Yleisavustukset yhteensä
Tilikauden tulos

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

------

-5 587,81

------

-393,24

Notre Damen kellonsoittaja

------

------

-----======

422,50
422,50

441,51
441,51

-911,16
-911,16
-488,66

-411,02
-411,02
30,49

-6 076,47

0,00
240,00
240,00
-5836,47

-5836,47

------

------

-----======

-362,75

1 500,00
0,00
1 500,00
1137,25

1137,25

Jäseninfo muistitikku 50v. juhlista:
Jäsenillä on mahdollisuus ostaa viime kevään 50v. juhlasta tehty tallenne muistitikun
muodossa hintaan 23 euroa. Tikku sisältää juhlan tärkeimmät tapahtumat kuvina,
sanoina ja videoklippeinä. Tikun kapsiteetti on 16GB ja sen tiedonsiirtonopeus on
standardin USB 3.0 mukainen. Se tukee myös varhaisempaa USB 2.0 standardia,
jolloin vanhemmallakin laitteella voi tätä tikkua käyttää. Esitysformaattina käytetään
Powerpoint.pptx tiedostoa.(tällöin esityksen katsomiseen tarvitsee mahdollisimman
vähän tietoteknistä osaamista). Tikun sisältö esiteltiin viime syksyn kuukausikokouksessa. Tikun voi halutessaan tallentaa omalle tietokoneelleen. Mukana tulee myös
yksinkertainen ohje tikun käytöstä. Tallenne on tarkoitettu vain kotikäyttöön, ei edelleen kopioitavaksi.
Tiedustelut ja varaukset maaliskuun 2020 loppuun mennessä, Seppo Viinikainen,
puh. 040 7441119.
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Teatteriretki Tampereen Kaupunginteatteriin 13.2.2020
Tampereen kaupunginteatteri
oli saanut aikaan Viktor Hugon
romaaniin
(Pariisin
Notre
Dame, 1831) pohjautuvasta musikaalista huikaisevan upean
esityksen, jonka kuvaamiseen ei
tahdo löytyä sanoja. Tarina on
tuttu romaanin lisäksi Disneyn
animaatioelokuvasta (1996),
mutta Tampereen versio on synkempi kuvatessaan hyvän taistelua pahaa vastaan.
Tarinan pahis on Notre Damen
kirkon arkkidiakoni Claude
Frollo (Ilkka Hämäläinen), joka
joutuu veljensä kuoltua tämän
epämuodostuneen lapsen (Petrus Kähkönen) huoltajaksi.
Frollo ristii lapsen Quasimodoksi, joka tarkoittaa kyttyräselkää. Hän pakottaa lapsen elämään kellotornissa. Quasimodo
soittaa kirkonkelloja ja juttelee
patsaille, jotka ovat hänen ainoita ystäviään, koska hänet on
eristetty maailmasta.
Kaupunkiin tulee romaniseurue
mukanaan kaunis Esmeraldaan
(JoseOin Silén). Sekä Frollo,
Quasimodo että armeijan kapteeni Phoebus (Lari Halme) rakastuvat Esmeraldaan, mistä alkaa rakkauteen, vihaan ja valtaan kietoutuva draama.

Musikaali on itse nähtävä, että
ymmärtää kuinka suuren työn
tamperelaiset ovat tehneet luodessaan näyttämölle niin mukaansatempaavan ja vangitsevan esityksen, että sen aikana
aika pysähtyy, kun yrittää seurata kaikkia tapahtumia eri puolilla salia. Pienehkön päänäyttämön korkeita kulisseja on käytetty nerokkaasti hyväksi luomaan katedraalimaista tunnelmaa. Aika ajoin suorastaan pelottaa, että Quasimodo, Esmeralda tai joku muu lavasteissa
roikkuja tippuu alas heidän kiipeillessään ketterästi ylös alas.
Tanssikohtausten vauhti on henkeäsalpaavan hurjaa. Näyttämön sivuilla osittain katsomon
puolella aidon näköiset patsaat
heräävät aika ajoin henkiin ja
laativat suunnitelmia Quasimodon, Esmeraldan ja Phoebuksen
pelastamiseksi.
Päärooleissa erinomaiset oopperatason laulajat Petrus Kähkönen, JoseOin Silén ja Ilkka Hämäläinen sykähdyttävät osaamisellaan. Vaikuttavin on Petrus
Kähkönen, joka kyttyräselkäisenä, lespaavana Quasimodona
fyysisestikin raskaassa roolissa
vielä laulaa sanoinkuvaamatto-

man vahvasti. Orkesterin 14
soittajaa pysyvät piilossa orkesterimontussa, mutta Tampere
Capella kuoro laulaa parvella
liikkumattomiksi patsaiksi lavastettuna.
Musiikki kaikkineen on korvia
hivelevän upeaa.
———Tällä reissulla saimme nauttia
erinomaisen upeasta teatteriesityksestä. Menomatkalle Sirpa
oli vielä keksinyt - jälleen kerran - ruokailupaikan, jonne ei
ihan helposti itse olisi löytänyt.
Orivedellä Eräjärven Eerolan
300-vuotisen sukutilan nykyinen emäntä Hannele EerolaJämsén esitteli ruokailu-, majoitus ja juhlapalvelun, jonka entisessä sikalassa nautimme maittavan lounaan. Sen verran vähän
ehti siinä kiireessä paikkaa tutkailla, että kesällä voisi piipahtaa lounaalla tai brunssilla heidän Tee- ja kahvihuone Siirin
salongissaan.
Kirsi Marja Oinonen-Mäkiranta
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Runo-Martti

Huuliharppu soi, runot ja jutut soljuivat 19.2.2020
Helmikuun kuukasikokouksessamme esiintyjänä oli “RunoMartti”, hän on 80 vuotias Martti Pylvänäinen Toivakasta.
Isänsä muistiinpanoja ja omia
muisteloitaan mm. Radio-ohjelmassa yhdistävä “Runo-Martti”

on pakinoinut Järviradiossa viikottain yli viisitoista vuotta keskiviikkoaamuisin klo 7:30.
Havannoitsijana, sekä luonnosta, ihmisyydestä ja elämästä:
näistä hän sanoo löytävänsä aiheita päivittäin runoihinsa.

Tämän runon Martti Pylvänäinen kirjoitteli aamulla 15.2 2020
ja esitti sen kuukausikokousessamme 19.2.2020.

VALMETIN VAIKUTTEISTA
Vanha Valmetti vapisi, vehmaiden viljelmien välillä.
Vei vaurasta väkeä viljelmille, valmistakin viljaa viljelijälle...
Vihreää, villiä, vihantaa,
vehmaiden väli verkkaisaa.
Valmet vapaalla veteli, väki vierasta virmaa vältteli....
Valmet vei vihille, vankkureissa.
Vapaalle vaippojen vankeudesta,
viihdettä viljelmien varjossa, viimeiseen valssiin viedessä....
Vei Valmetti väkeä valssille,
voimaksi varsoille, varstoille.
Väkeä viekasta väritöntä.
Vaivoihin voidetta vallatonta....
Vieras viljasta valmistanut., virkavaltaakin vahvistanut.
Valmet vapisi välillä, vauraiden viljelmien vierellä.
Vaelsi välillä varovasti, viimeisen veräjän viisaasti,
vahti, verkkautta vartioi.
Väsynyt väki vauraasti voi.
Vanhoja vitsejä vakituisista.
Valmetista, vasikoista, vaarista.
Välillä Valmet välttiä veteli,
vei vasikart vierellä villinä....
Vaari vertaili vehkeitä vaiteliaana.
Vanha Ville, virkeä Valmetti.
Vaariin vähäkin vaikutti,
vilkaisi vanhaa viikatettaan....
Martti toi tulaisiksi leipomansa kaksi leipää, jotka hän antoi kokousväen vanhimmille vieraille.
Kuvassa Martti Pylvänäisen kainalossa leivät saaneet Anneli Kainulainen ja Anja Pietikäinen.
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www.buugi.fi
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PIKKUJOULU PRIIMUKSESSA 28.11.19

Pikkujoulu, josta käytetään
yleensä monikkomuotoa pikkujoulut, on vapaamuotoinen,
usein jouluteemainen juhla,
jonka järjestävät tyypillisesti erilaiset yhteisöt, yritykset,
yhdistykset ja organisaatiot.
Pikkujoulun vietto poikkeaa
varsinaisesta
joulunvietosta
usein vapaamuotoisuudellaan
ja varsinaista joulua vähäisemmällä hartaudellaan. Suomalaiseen pikkujouluun yhdistetään
usein muun muassa runsas alkoholinkäyttö.
Perinteisesti
pikkujouluissa on tarjottu ensimmäisen kerran jouluruokia,
erityisesti riisipuuroa ja glögiä.
Historiaa: Pikkujoululla on juuret adventin vietossa: adventista
alkoi Kristuksen odotus, joka
päättyi jouluna. 1800-luvulla
adventtia kutsuttiin toisinaan
pikkujouluksi, jonka vietto alkoi vakiintua Helsingissä ensimmäisen
maailmansodan
jälkeen. Lähtökohtana olivat
koulujen kuusijuhlat. Adventin
aikaan vietetyistä ylioppilaskuntien syyskauden viimeisistä
iltamista vähitellen muotoutui
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nykyinen pikkujoulu. Opiskelijoiden viettämiä pikkujoulujuhlia alettiin juhlia 1930-luvulla
myös muissa yhteisöissä. Juhlia
kutsuttiin myös puurojuhliksi.
Näistä perinteistä selvisimme
pienin muutoksin, riisipuuron
sijaan ruokapöytään oli katettu koko joulun repertuaari.
Juhlijat kertoivat, että tämä
tärkeä osa juhlaa oli onnistunut edellisiä vuosia paremmin.
Pikkujouluissa riitti aiemmin ruokailu ja juomailu,

mutta
valmettilaiset
pistivät tämänkin osan paremmaksi,
oli
yllätysohjelma.
Joulupukki alias Jarmo Pihlavamäki ilmestyi Turkista asti
mukanaan haaremivaimo ja
vetelän käärme, joka sittemmin piristyi ja nousi hatusta
huojuen pystyyn. Tasa-arvon
nimissä Pukki sai hemaisevien
naisten sijaan muutaman urhoollisen uroksen tanssimaan
napatanssia, kuten haaremissa parhaimmillaan on tapana.
Risto Kihlström
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Musiikkinäytelmä Myrskyluodon Maija

TÄNÄÄN JO PAREMPAA
Rautpohjassa, silloin vanhan hallin aikaan.
Aamuvuoro tuli ennen kuutta. Satoi vettä. Ahtaassa pukukopissa vaihdettiin siviilit haalareihin.
Kesken unien herätetyt rautakourat olivat vähäpuheisia. Univaje painoi mieltä.
Eikka, auton omistaja rohkeni kehumaan: Kahtokeepa miten elintaso on noussu !
- Että mitä ?
- Joo, kun ennen tulin polkupyörällä töihin sateessa, kastuivat molemmat jalat.
Mutta nyt, kun tulen töihin autollani, kastuu vain toinen jalka !
Eikan autoon kun oli ruostunut reikä kytkinjalan puolelle.
Martti Tervakari

TILIPÄIVÄ
Silloin kauan sitten, kun Rautpohjan tuntipalkkalaisille jaetiin palkka joka toinen viikko,
pussissa markalleen, puhtaana käteen,
Palkkapäivässä oli aina jotain semmoista arjesta poikkeavaa.
Uutta, luovaa voimaa.
Porukka oli kahvitauolla. Tuntikirjuri oli juuri jakanut tilipussit
henkilökohtaisesti. Taustalla kuului ohjelmaa radiosta. Siihe aikaa
ohjelmien välissä esitettiin viikon lintu lauluineen.
Matti availi tilipussiaan:
- Tiedättekös, mikä on joka toisen viikon lintu ?
- Häh, joka toisen viikon lintu ? - ei semmoista ole .
- On !
- No mikä ?
Martti kotvan ooteltuaan:
- No se on Patasieppo, se laulaa: tili tänne, tili tänne, tili tänne...

Teatterimatka Varkauteen 25.
lokakuuta 2019
Martti Tervakari

Martti Tervakari

ELÄKELÄINEN

Tervetuloa parturiin ja kampaajalle
Alennetut hinnat koskevat vain Valmetin eläkeläisiä

TAITETTU HINTAINDEKSI

Hiustenleikkaukset: naiset 24€ ja miehet 22€
Liikkeemme on rauhallisella paikalla, juuri ydinkeskustan tuntumassa.
Ilmaista parkkitilaa löytyy yleensä lähistöltä.

PARTURI KAMPAAMO HIUSOTE
Palvelemme arkisin klo 9-17, lauantaisin suljettu.

Yrjönkatu 26,
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puh. 050 4131 002

Syksyn teatterimatka suuntautui
tällä kertaa Varkauteen. Varkauden teatteri on yksi Suomen
vanhimmista yhtäjaksoisesti toimineista taidelaitoksista. Vuonna 1911 valmistunut työväentalo on palvellut teatterin tilana
tähän päivään asti. Teatterille
tultuamme
meidät ohjattiin heti notkuvan ruokapöydän
ääreen. Kylmissä alkupaloissa
oli herkkua monen moista, mutta yksi oli ylitse muiden, nimittäin Pielisen kirkkaista vesistä
kalastetut ja sitten savustetut
muikut. Ne olivat viedä kielen
mennessään. Pian lounaan jälkeen pääsimme sitten katsomaan musiikkinäytelmää Myrskyluodon Maija.
Ahvenamaalainen kirjailija Anni Blomqvist oli kasvanut kalastajaperheessä ja hänen miehensä oli merimies.
Kun mies ja poika hukkuivat
myrskyssä Anni Blomqvist pur-

ki surunsa kirjoittamiseen ja
näin syntyi Myrskyluodon Maija-romaanisarja. Teatteriesityksen musiikin oli säveltänyt
Matti Puurtinen ja sanoitukset
olivat Jussi Helmisen käsialaa.
Jokaisella tietenkin oli mielessä
Lasse Mårtensonin tutut sävelet,
mutta niitä emme kuulleet.
Puurtisen musiikki ei hävennyt
ollenkaan, viulut ja hanuri sopivat esitykseen, jota oli vaivaton
seurata, sillä sanoista sai selvän
ja kuuluvuus oli hyvä. 		
		
Nuorena Maijana nähtiin Marja
Sundgren ja vanhana Maijana
Annikka Kaistinen. Kun nuori
Maija kompasteli elämän polulla, vanha Maija elämän kokemuksen viisaudella tiesi neuvoa
kuinka toimia. Jannen roolissa
nähtiin Ville-Veikko Valtanen.
Nuorten isät löivät kättä päälle
ja sopivat naimisiinmenosta
eikä siinä ollut Maijalla sanan
sijaa, vaikka mieli olisi ollut
muualle. Vähin tavaroin ja elämän taidoin nuori pari purjehti

Myrskyluodolle, joka oli kaukana merellä, sinne ei apua saanut.
Piti osata lukea luontoa, ottaa
osviittaa unista ja enteistä ja
vain pärjätä, vaikka vaikeaa välillä oli. Täytyi selvitä syntymästä ja kuolemasta.
Elämä luodolla oli kovaa, mutta mukaan mahtui myös
iloa. Kaukaiselle luodolle
sukulaisten ja ystävien vierailut
toivat vaihtelua elämään ja turvaa, kun tosi paikan tullen tarvittiin naapuriapua.
Nautittava ja hyvä esitys, eikä kulttuuri päättynyt näytelmään, vaan paluumatkalla
saimme kuulla vielä runonlausuntaa. Oikein mukava matka,
kiitos järjestäjille ja matkaseuralle.
Seija Lindholm
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Sibeliusta Suolahdessa

Useita Pohjolan Matkojen linjaautoja suuntasi nokkansa kohti
Suolahtea, jonne matkatoimisto
järjesti 11.12.19 retken. Ravintola Keiteleessä nautitun pikkujouluaterian jälkeen siirryttiin
Suolahtisaliin. Matkaan osallisti
valmettilaisten lisäksi mm. Jyväskylän Sydänyhdistyksen väkeä.
Jussi Makkonen aloitti sellonsoiton 7–vuotiaana PielisenKarjalan
musiikkiopistossa
Lieksassa. Sibelius-akatemiaan
hänet valittiin 1993 ja 1996 hän
aloitti yliopisto-opinnot Sibelius-akatemiassa
professori
Martti Rousin johdolla. Musiikin maisteriksi Makkonen valmistui vuonna 2005. Mestarikursseilla häntä ovat ohjanneet
mm. professorit Arto Noras,
Erkki Rautio ja Frans Helmersson. .
Voitettuaan Eurovision nuorten
solistien kilpailun Makkonen on
ollut kysytty esiintyjä niin Suomessa kuin ulkomailla. Vuosina
1996-1998 hän toimi EU:n nuoriso- ja Gustav Mahler–orkesterin jäsenenä.
Jussi Makkonen muutti takaisin
synnyinseuduilleen
Pielisen
Karjalaan syksyllä 2018 ja asuu
nykyään Nurmeksessa. Hän kertoi: “Sisarparvestamme kuusi
on muusikkoja ja seitsemäs on
järkevä terveydenhoitaja, joka
huolehtii meistä ! ”
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...ja Sibelius soi
“Kuka tietää mikä on polviosaha ?” - tuskin monikaan, “se on
sellosoitin”. Näin aloitti Jussi
Makkonen konserttinsa pianisti
Nazig Azezian kanssa Suolahtisalissa 11.12. 19.
Hän kertoili musiikin välissä
rauhallisesti maalaillen tapahtumista Sibeliuksen elämän vaiheilta.
Kun laitat silmäsi kiinni ja antaudut musiikin vietäväksi: olet
Pielisen rannassa, kuulet laineiden liplatuksen, havaitset usvan
seasta joutsenet, esiin nousee
Kolin jylhät maisemat ja Pankakosken kohinat.
Eteenkin Sibeliuksen alkuvaiheiden mahtava musiikki on
syntynyt näistä aineksista.
Joutsenet seurasivat mestaria
läpi elämän.
Makkonen jatkaa: Sibelius lähti
tulevan Aino-vaimonsa kanssa
karelismin innoittamalle häämatkalle Kalevalan syntysijoille
Lieksaan ja Kolille. Klaffi-pianoa ei raahattu turhaan häämatkalla junasta laivaan ja viimein
veneellä saareen, sillä silloin
syntyi Karelia-sarja. Hän matkusti vielä yksin Ilomantsiin,
Korpiselälle ja Suojärvelle kuulemaan ja keräämään runolaulua.
Valse Triste oli vuonna 1940 toiseksi myydyin sävellys maailmassa, enempi myi vain White
Chrismas. Sibelius myi teoksensa saksalaiselle kustantajalle
muutamalla satasella, jolla kus-

Pörriäisiä laulattaa

tantaja ansaitsi sittemmin miljoonia.
Jussi Makkonen sello ja Nazig
Azezian flyygeli soittivat sävellykset: Osan Karelia-sarjasata,
joululaulun White Christmas,
Walse Tristin, sekä En etsi valtaa loistoa ja lopuksi aina tunteita herättävän Finlandian, jonka
yleisö kuunteli seisten.
Sibelius kuoli aivoverenvuotoon Ainolassa 20.9.1957 ollessaan 91-vuotias. Hänen kuolemansa vuoksi YK.n yleiskokous
vietti hiljaisen hetken. Tätä arvostusta ei moni henkilö maailmassa ole saanut. Puheenjohtaja
Sir Leslie Munro lausui muistosanat: ”Sibelius kuului koko
maailmalle. Musiikillaan hän rikastutti koko ihmissuvun elämää.
Sibelius haudattiin Suomen valtion kustannuksella Ainolan
puutarhaan.
Tarinointia ja musisointia olisi
kuunnellut paljon pidempään,
tunti oli turhan lyhyt.
Mikäli matkanne suuntautuu
Lieksaan tai Nurmekseen päin,
kannattaa tutustua etukäteen
mahdollisuuteen kuunnella ja
kokea tämä konsertti ja tarinat.
Googlettamalla esim. jussi makkonen konsertit 2020, selviää
heidän kevään- ja kesän konserttitarjonta.

Marraskuun pimeyteen saatiin
kaivattua piristystä lauluryhmien esiinnyttyä Jyväskylässä. Tilaisuudessa päästiin nauttimaan
hienoista lauluesityksistä kun,
sattumaako kenties, suomalaisuudesta nimensä ammentaneet
kuorot heläyttivät toinen toistaan upeampia musiikkiesityksiä kuuluviin. Akanat, Iltatähdet, Kimalaiset, Lähteellä, Kajastus, Kannel ja Pörriäiset musisoivat Eläkeläiskuorojen laulujuhlilla.
Jyväskylän
vanhuspalvelut,
Vanhusneuvosto ja JKL:n seurakunta järjestivät Taulumäen kirkossa tilaisuuden, jossa myös
innokkaat yleisön edustajat pääsivät laulelemaan.
Valmetin eläkeläisten oma kuoro Pörriäiset esitti kaksi kappaletta; koskettavan Lapin äidin
kehtolaulun ja dramaattisen
Mustalaisruhtinattaren.
Esiintymiskokemusta Pörriäiset
ovat kartuttaneet esiintymällä

mm. useissa palvelutaloissa, yhdistyksen kuukausikokouksissa,
laivamatkoilla, Viron reissuilla
sekä Valmet Rautpohjan juhlassa.
Laulamista harrastetaan
omaksi iloksi ja puolisoiden piristykseksi- niin kuorossa kuin
kotioloissakin.
Tutkittuahan on, että kuorossa
laulamisella on myös selkeästi
mitattavissa olevia terveysvaikutuksia. Mikroskooppitutkimukset todistavat saman, jonka
kuorolaulua harrastavat tietävät
muutoinkin - yhdessä laulaminen saa kehon voimaan hyvin.
Kuorolaulun tiedetään vaikuttavan ihmiseen myönteisesti.
Kevään pörriäisten sanotaan
olevan elämän merkki. Onneksi
näitä merkkejä on nähtävissä
ympäri vuoden – myös siihen
pimeimpään
vuodenaikaan.
Näin helmikuussa ajatus alkaa
jo siirtyä maaliskuun mukanaan
tuomaan valoisampaan vuodenaikaan. Hiukan siis on jo kevättä

rinnassa, toivottavasti myös sinulla!
Tulethan kuulemaan Pörriäisten
mukanaan levittävää iloista tunnelmaa seuraavaan tapahtumaan!

Toimi Tamminen ”Hyvin pörisee”

Risto Kihlström
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Liikuntasuositukset uudistuivat: 65+ liikkumisen suositus
pähkinän kuoressa

Liikuntasuositukset uusiutuivat
loppuvuodesta ja pieniä muutoksia tuli myös varttuneempien
suositukseen. Edelleen suosituksessa painotetaan nuorempien aikuisten suositukseen verrattuna enemmän lihasvoimaa ja
tasapainoa, joilla on erityinen
vaikutus arjen toimintakykyyn.

Selkein ero aiempaan suositukseen on kevyen liikuskelun korostaminen. Määrite vähintään
10 minuutin yhtäjaksoisesta
liikkumisesta on poistunut, joten lyhyemmätkin pyrähdykset
”lasketaan”.
Kevyttä liikuskelua ja istumisen
tauottamista nostetaan esille

myös nuoremman väestön suosituksessa, sillä varsinkin vähän
liikkuvalle siitä on tutkimusten
mukaan terveyshyötyjä ( esim.
lihas- ja nivelkunnnon, verensokerin ja rasva-arvojen osalta).

Suositus tiivistettynä
• Lihasvoimaa, tasapainoa ja notkeutta vähintään 2krt/ viikko
• reipasta liikkumista suositellaan ainakin 2 tuntia 30 minuuttia viikossa.
TAI tehon lisäys reippaasta rasittavaksi 1 tunti 15 minuuttia viikossa.
• Kevyttä liikuskelua paljon ja päivittäin
LÄHDE:

https://www.ukkinstituutti.fi/liikkumisensuositus/yli-65-vuotiaiden-liikkumisen-suositus

Tässäpä Valmetin eläkeläisille kotijumppa, jossa käytetään välineenä villasukkaparia.
Voima- ja tasapainotyyppistä harjoittelua voi hyvin tehdä myös kotioloissa, eikä se vaadi kallista
välineistöä.
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4. Rinta, ojentajat, vatsalihakset: Laskeudu polvilleen maton tai pehmusteen päälle ja asetu
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5. Keskivartalo: Laita villasukat takaisin jalkaan, käänny päinmakuulle ja nouse kyynärnojaan
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Lämmittely:
-Laita villasukat jalkaan ja istu lattialle. Paina kantapäitä lattiaan ja ojenna ja koukista jalkoja
vuorotahtiin 30 sekuntia, pidä lyhyt tauko ja toista nopeammin. Takareidet ja pohkeet töissä!

-Lattialla istuen, paina edelleen kantapäitä lattiaan ja avaa jalkoja auki haaraan ja vie yhteen lattiaa
pitkin 30s. Toista pienen tauon jälkeen nopeampana. Sisäreidet töissä.
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Seuraavat liikkeet tee 2-3 kertaa 10 toistoa molemmille jaloille/ käsille:

1. Reidet ja pakarat: Nouse seisomaan ja liu’uta oikea jalka taakse (askelkyykkyasentoon) ja vedä
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Jyväskylän Valmetin Eläkeläiset ry:n
hallituksen ja toiminnantarkastajien yhteystiedot

JÄSEN TAI JÄSENEKSI HALUAVA TÄYTTÄÄ:
Sukunimi: _____________________________________________________
J Y V Ä S K Y L Ä N V A L M E T I N E L Ä K E L Ä I S E T ___________
R Y (J V E)
_________________________________________
Etunimet
J Ä S E N T I E T O L O M A K E
Lähiosoite:________________________________________________________________
päivitys
J Y V Ä S K Y L Ä N V ip.____________________________________
A L M E T I N E L Ä K E L Ä I S E T R Y (J V E)
N:o:_________________
Ero yhdistyksestä
Jäsenrekisteristä poisto
(kirjoilla): ________________________________________________________
J Ä S E N T I E T O L O M A K E
___________________________________________________________________
Syntymäaika:
_________________ Lankapuhelin: ________________________________
päivitys
Yhdistyksen sääntöjen 3.§:n mukaan
Matkapuhelin: _____________________________________________________________
Ero
yhdistyksestä
Jäsenrekisteristä poisto
_____________________________________________________________
__
sääntöjä

Sääntöjen 5.§:ssä todetaan mm. ” Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi jos hänen jäsenmaksunsa
___________________________________________________________________

Päiväys
ja allekirjoitus:
______________________________________________
Yhdistyksen
sääntöjen
3.§:n mukaan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------T LEUYASV TA I TEÄTY O
J ÄY SHE D
N I TSATI YJ ÄK SSE EN N
E K SYI HH A
T TJ ÄA Ä: :

sääntöjä
: jasenasiat@jyval.fi
Sukunimi: _____________________________________________________
___________
Sääntöjen 5.§:ssäJäsensihteeri:
todetaan mm.
” Hallitus voi katsoa jäsenen
eronneeksi jos hänen jäsenmaksunsa
Sirpa Koponen		
puh. 050 366 5311

Jäsenrekisterin hoitaja:
T Kananen
Puh 050-353 9650
_________________________________________
Etunimet
40250 JYVÄSKYLÄ
Lähiosoite:________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------N:o:_________________
ip.____________________________________
Jäsenrekisterija jäsenmaksuasiaa
Y H D I S T Y S T Ä Y T T Ä Ä:
J Ä(kirjoilla):
S E N T________________________________________________________
AI JÄSENEKSI HALUAVA TÄYTTÄÄ:
KIRJAAMIS PVM. _________________
JÄSENNUMEO:
Yhdistystoiminnassa
asioiden
hoitamiseksi,
kuten esim. ______________
jäsenkir-jeiden postittaminen
Syntymäaika: välttämättömien
_________________
Lankapuhelin:
________________________________
_____________________________________________________
PERHELASKUTETTAVA
____
JÄSENM.jaVIITE:
_____________
ja Sukunimi:
jäsen- sekä
muiden maksujen
laskutus
kirjaaminen,
on LAKUTUS
tärkeää,PVM
että: ______________
rekisterissä___________
olevat tiedot ovat
____________________________________________________________
ajan
tasalla.Matkapuhelin:
Esim. ulkomaanmatkoja
varatessa_________________________________________
on oltava tiedossa mm. syntymäajat (ilman_sotutunnuksen
ERÄPÄIVÄ:
______________________
Etunimet
_______________________________________________________________
loppuosaa).

Hallitus 2020
Istumassa vasemmalta:
			

Markku Mustamäki, Seppo Viinikainen, Pekka Niemi, Irma Nieminen ja
Sirpa Koponen.

Seisomassa vasemmalta: Martti Kivikangas, Pentti Jääskeläinen, Risto Kihlström, Seppo Makkula,
			
Heikki Vauhkonen, Mikko Hiekkanen, Matti Salminen, Matti Vuoristo ja
			
Riitta Ojala.
Pekka Niemi, puheenjohtaja, puh. 040 721 4831, niemipk@gmail.com
Irma Nieminen, sihteeri vj., puh. 040 742 1954, irma.nieminen@hotmail.fi
Mikko Hiekkanen, lauluryhmä Pörriäiset, puh. 040 731 55 83, mikko.t.a.hiekkanen@gmail.com
Pentti Jääskeläinen, rahastonhoitaja vj., puh. 040 588 6316, pentti.k.jaaskelainen@gmail.com
Sirpa Koponen, jäsensihteeri, puh. 050 366 5311, jasenasiat@jyval.fi
Risto Kihlström, Hetkinen lehti, kotisivut, puh. 0500 544 282, ro.kihlstrom@gmail.com
Martti Kivikangas, vpj. Puh. 0400 590 965, mara45kgas@gmail.com
Seppo Makkula, valokuvaus, puh. 040 5456294, seppo.makkula@kotikone.fi
Markku Mustamäki, logistiikkavastaava, puh. 040 572 2714, markku.mustamaki@gmail.com
Riitta Ojala vj. Keittiövastaava, puh. 050 352 8384, r.ojala@outlook.com
Matti Salmisen, Kk-kokouksienvastaava, puh. 050 372 1896, masa.salm@gmail.com
Heikki Vauhkonen, puh. 040 5231 547 luontoretket, kuntolomavastaava,
heikki.vauhkonen73@gmail.com
Seppo Viinikainen, puh. 040 744 1119, seppo.viinikainen@gmail.com
Matti Vuoristo, puh. 0400 344 619, nettikerhovastaava, Sepänkeskuksen talotoimikunta,
matti.o.vuoristo@elisanet.fi
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Toiminnantarkastajat
Kimmo Lehto puh. 040 528 1480
kimmovj.lehto@gmail.com

Toiminnantarkastajien varahenkilöt

Raimo Linna puh. 044 024 2315
raimo.linna@hotmail.com

Pentti Nupponen puh. 0400 354 969

Markku Virtanen puh. 040 583 4693

Lähiosoite:________________________________________________________________
Nykyisin
yhä useammalla Vjäsenellä
on myös sähköpostiosoite. Eniten vanhentuneita tietoja näyttäisi
U O D E N ________________ J Ä S E N M A K S U:
olevan puhelinnumeroissa,
koska
monet
ovat siirtyneet lankapuhePäiväys
ja allekirjoitus:
______________________________________________
ip.____________________________________
MAKSETTU
PANKKIIN _____________
MAKSETTU
KÄTEISELLÄ
_____________
limestaN:o:_________________
kännykän
käyttäjiksi.
Monilta on unohtunut
myös ilmoitus
osoitteenmuu-toksesta.
MAKSAMATTA
______
MUISTUTETTU
____________________
Nykyisten sääntöjemme
mukaan myös jäsenkelpoisen henkilön puoliso voi liittyä jäseneksi, vaikka ei itse
(kirjoilla): ________________________________________________________
olisi ollutkaan Valmetin jne.
Y Hpalveluksessa.
D I S T Y K S E N Y H T E Y S T I E T O JA:
Syntymäaika:
_________________
Lankapuhelin:
________________________________
Johtuen
yhdistyksemme
luonteesta - KATSOTTU
olemmehan
eläkeläisyhdistys
jossa ollaan jäsenenä yleensä
ERONNUT__________________
_______________
: ERONNEEKSI
lopulliseen
poismenoon
saakka
on
meillä
rekisterissä
varmaankin
joitakin edesmenneitten henkilöiden
KUOLLUT
_________________
LASKU
POISTETTU
_____________________
Matkapuhelin:
____________________________________________________________
_
T Kananen
Puholi
050-353
9650 yhdistyksessä elämänsä aikana,
nimiä. AinaJäsenrekisterin
eivät omaisethoitaja:
edes tiedä, että
ukki tai mummi
jäsenenä
MUUTOSTIEDON LÄHDE: ________________________________________________________
_____________________________________________________________
__
40250 JYVÄSKYLÄ
niinpä ilmoitus poismenosta
yhdistykselle jää tekemättä. Toiveemme
onkin, että jos edesmenneen henkilön
nimellä tulee postia yhdistykseltä, sitä ei heitettäisi suoraan roskiin, vaan palautettaisiin lähettäjälle tai
ilmoitettaisiin jäsensihteerille tai jollekin
Y H D Ihallituksen
S T Y S Tjäsenelle.
Ä Y T T Ä Ä:
Yhdistyksen
jäsenmaksut
laskutetaan
vanhoille
ja
alkuvuodesta
liittyneille______________
jäsenille joukkopostituksena
Päiväys jaKIRJAAMIS
allekirjoitus:
______________________________________________
PVM. _________________
JÄSENNUMEO:
yleensä helmikuussa
kevätkokouskutsun yhteydessä. Kevät-kokouksen jälkeen liittyneitä jäseniä laskutetaan
PERHELASKUTETTAVA ____ JÄSENM. VIITE: _____________ LAKUTUS PVM : ______________
jäseneksiliittymisen tapahduttua.
ERÄPÄIVÄ:
Maksun voit
maksaa
käteisellä
pankin,
Y______________________
H
D I S Tyhdistyksen
Y K S E kokouksissa
N Y H T tai
E pankkisiirtona
Y S T I E T O
J A : maksuautomaatin, tai
nettipankin kautta, mutta muista käyttää maksaessasi laskussa olevaa viitenumeroa. Sen avulla yhdistys
: vaikka
V U O jäsenen
D E N ________________
J Ämaksaja
S E N M A olisi
K S U:joku muu kuin jäsen itse.
pystyy kirjaamaan maksun oikean
tietoihin,
-Jäsenrekisterin
Jäsensihteeri
MAKSETTU
PANKKIIN
_____________
MAKSETTU
KÄTEISELLÄ
_____________
hoitaja:
T Kananen
Puh 050-353 9650
MAKSAMATTA ______

MUISTUTETTU ____________________

40250 JYVÄSKYLÄ

Kuikan
iltapäivätanssit
jälleenLAKUTUS PVM : ______________
PERHELASKUTETTAVA
____ JÄSENM. VIITE: _____________

ERONNUT__________________
KATSOTTU ERONNEEKSI _______________
Y H D I LASKU
S T YPOISTETTU
S T Ä
Y T T Ä Ä:
KUOLLUT _________________
_____________________
MUUTOSTIEDON
LÄHDE: ________________________________________________________
KIRJAAMIS
PVM. _________________
JÄSENNUMEO: ______________

19.8.2020 klo 13:00-17:00.

ERÄPÄIVÄ: ______________________

V U O D E N ________________ J Ä S E N M A K S U:
MAKSETTU PANKKIIN _____________ MAKSETTU KÄTEISELLÄ _____________
MAKSAMATTA ______
MUISTUTETTU ____________________

Jyväskylän Valmetin Eläkeläiset ry:n jäsenmaksulomake

ERONNUT__________________
KATSOTTU ERONNEEKSI _______________
löytyy nyt tämän lehden takakannesta.
KUOLLUT _________________ LASKU POISTETTU _____________________
MUUTOSTIEDON LÄHDE: ________________________________________________________
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PUNAISET LAIVAT – SIELLÄ
TANSSIKANSA KOHTAA.
Me suomalaiset olemme tanssikansaa. Onneksi on Punaiset laivat!
Niillä kotimainen tanssi- ja iskelmämusiikki soi monta kertaa viikossa.
Tutustu tanssilähtöihimme vikingline.fi/viihde

FI60 5290 0250 1978 92
BIC:OKOYFIHH

Jäsenmaksu 2020

30.4.2020

