JYVÄSKYLÄN VALMETIN ELÄKELÄISET RY:N
JÄSENTIEDOTE No 1-2021

Hyvä jäsen!
löydät lehden takakannesta
J äsenmaks u lomakkeesi

PUHEENJOHTAJAN PALSTA, KEVÄT 2021

Pekka Niemi
Hallituksen puheenjohtaja

Keskiviikkona 14.7.2021 klo 18.00 Riihivuori
TUKKIJOELLA musiikkikomedia.
Teatteri toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Sydänyhdistys ry:n kanssa.
Hinta 48€/jäsen sisältää lipun lisäksi bussikuljetuksen
sekä väliaikakahvin korvapuustilla.
Bussin aikataulu:
			

Varaukset:
		

klo 16:40 Buugi
klo 16.55 Harju tilausajolaituri

sähköposti: pentti.k.jaaskelainen@gmail.com
tai tekstiviestinä 040 588 6316

Vuosi on taas vaihtunut. Valitettavasti se jatkuu
samanlaisena kuin viime vuosi päättyi.
Tammikuun puolivälissä seurasin, kuinka aurinko
yritti nousta taivaanrannalla, aika alas
se jäi. Yhdistystoiminnassa olemme tällä hetkellä
kuin tuo aurinko, emme kovin ylös pääse.
Viime vuonna alkanut koronavirus muutti yhdistystoiminnan perinteiset muodot.
Keskinäiset tapaamiset ovat siirtyneet nettiyhteyksien varaan. Kokoukset ja muut tapaamiset
on peruttu. Henkilökohtaiset yhteiset tapaamiset
ovat siirtyneet tulevaisuuteen. Nyt kuitenkin
on havaittavissa valoa ja ”auringonnousua”, koska rokotteiden valmistus on alkanut ja myös
rokotukset ovat alkaneet. Toivoa siis on, että jossain vaiheessa toiminta normalisoituu. Jokainen
meistä voi ottaa rokotuksen heti, kun se on mahdollista.
Kaikesta huolimatta olemme suunnitelleet tälle

vuodelle sekä matkoja, että teatteriesityksiä.
Kuukausikokoukset jatkuvat mahdollisuuksien
mukaan.
Tällä hetkellä voimme ulkoilla kävelemällä tai
hiihtämällä. Jyväskylän seudulla on paljon hyviä
latuja ja paikkoja kävelijöille.
Kesän ja syksyn toiminta selviää, kun tiedämme,
miten koronavirus on kehittynyt. Toivottavasti
voimme jo silloin todeta, että pahin on jo ohi ja
paremmat ajat ovat edessäpäin.
Huomaathan, että tämän lehden takasivulla on
vuoden 2021 jäsenmaksulomake.
Toivotan teille kaikille ja läheisillenne valoisaa
kevättä ja aktiivisuutta toimia, niin hyvin kuin se
näissä olosuhteissa on mahdollista.
Yhdessä me selviämme tästäkin pandemiasta.
Pekka Niemi

Yhdistyksen 52. toimintavuosi
Toimitus ja kuvat: Risto Kihlström, Pentti Jääskeläinen, Pekka Niemi, Anuliisa Lähitie,
Seppo Makkula, Mikko Hiekkanen, Liisa Mansikkaviita, Irma Nieminen ja Jari Salakka.
Taitto: Bittikorjaamo Oy		

Painopaikka: Kirjapaino Kari Ky

Noudatamme koronarajoituksia.
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
Sääntömääräinen kevätkokous
Aika keskiviikkona 17.3.2021 klo 12.15
Paikka Rauhanyhdistys, Hongikontie 1
Vierailija avoin
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:n kevätkokoukselle määräämät asiat
- Hallitus
Kaikki joukolla mukaan - tervetuloa!
Ota Hetkinen-lehti mukaan kokoukseen.
Kokous järjestetään, mikäli koronatilanne sallii.
Seuraa ilmoittelua kotisivulla.

Aika Keskiviikko 17.3.2021, klo 12:15
Paikka Rauhanyhdistys, Hongikontie 1
1 Kokouksen avaus
- puheenjohtaja Pekka Niemi
2 Valitaan kokousvirkailijat
- puheenjohtaja ja sihteeri
- 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 3 ääntenlaskijaa
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 Esitetään vuosikertomus toimintavuodelta 2020,
sekä tilit ja toiminnantarkastajien lausunto
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

KUUKAUSIKOKOUKSET
Kuukausikokouksia pyritään jatkaman normaaliin tapaan maaliskuusta 17.3.21 alkaen,
joka kuukauden kolmantena keskiviikkona.
Paikka on toistaiseksi Jyväskylän Rauhanyhdistys, Hongikkotie 1.

Nettikerho
Yritetään käynnistää huhtikuulla ma 12.4., 26.4., 10.5 ja viimeinen 24.5. jos korona suo.
tarvittaessa lisätietoa: Matti Vuoristo 0400 344 619 matti.o.vuoristo@elisanet.fi

Nämä ja sivun 25 tapahtumat toteutuvat, mikäli koronatilanne sallii.
Seuraa kotisivuja, löydät sieltä päivitettyä tietoa tapahtumista.
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8 Kokouksen päättäminen
Tervetuloa

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.

5

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2020
Tässä hieman muistellaan noita vuoden 2020 tapahtumia ja toimintoja. Toimintaan päästiin vuoden
alussa ihan normaaliin tapaan. Suunniteltiin erilaisia matkoja ja tapahtumia, mutta sitten iski pikkuvihulainen korona virus, joka lopetti meidän toiminnan tyystin.

Kaikki elämäsi kukat suurella sydämellä ja ammattitaidolla

Matkat ja kaikki teatteriesitykset peruttiin. Toiminta pysähtyi lähes kokonaan puoleksi vuodeksi.
Syksyllä aloitimme toiminnan ensin umpimähkä matkalla ja sitten kuukausikokouksilla.
Vaan kuinka kävikään. Kokoontumisen henkilömäärä rajoitettiin ja vähän ajan päästä lisää koko ajan,
kunnes taas lopetettiin kokonaan kaikki yhteisölliset tapahtumat ja taas jouduttiin perumaan kaikki
suunnitellut tapahtumat tältä vuodelta.
Kaikesta huolimatta vuosi 2020 on takana päin ja voimme todeta, että sitäkin selvittiin ja voimme
katsoa vuoteen 2021 uusin ajatuksin ja miettien paremmasta vuodesta.
Kuukausikokouksissa oli ulkopuolisia vierailijoita, jotka alustivat mielenkiintoisista aiheista ja niiden
pohjalta virisi vilkasta keskustelua.
JÄSENISTÖ
Jäseniä		
31.12.2020		
Uusia liittyi				

741
8

TOIMIHENKILÖT
Hallituksen puheenjohtaja			
Hallituksen varapuheenjohtaja		
Sihteeri					
Jäsensihteeri				
Rahastonhoitaja				
Varsinaiset toiminnantarkastajat
Toiminnantarkastajien varahenkilöt		

Pekka Niemi
Martti Kivikangas
Irma Nieminen
Sirpa Koponen
Pentti Jääskeläinen
Kimmo Lehto ja Raimo Linna
Pentti Nupponen ja Markku Virtanen

henkilöä
“

PITKÄKADUN KUKKATALO

HALLITUS
Mikko Hiekkanen, Pentti Jääskeläinen, Risto Kihlström, Martti Kivikangas, Sirpa Koponen, Seppo
Makkula, Markku Mustamäki, Pekka Niemi, Irma Nieminen, Riitta Ojala, Matti Salminen, Heikki
Vauhkonen, Seppo Viinikainen ja Matti Vuoristo.
YHDISTYKSEN MUU EDUSTUS
Valmetin Eläkeläisyhdistysten neuvottelukunta
Neuvottelukunnan jäsenet;
puheenjohtaja Hannu Mäntylä ja sihteeri Sirpa Koponen.
Jyväskylän kaupungin vanhusneuvosto
Varsinainen jäsen Toimi Tamminen ja varajäsen Hannu Mäntylä.
Heidän toimikautensa on 2017-2020 eli sama kuin kunnallisten
lautakuntien. Vanhusneuvosto kokoontuu vähintään 8 kertaa vuodessa
ja tarvittaessa.
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Pitkäkadun kukkatalo		
Pitkäkatu 23				
40700 jyväskylä			

050-5472249
kukkivakukkatalo@hotmail.fi
Avoinna joka päivä 9.00-19.00

Löydät meidät ja kukkaset myös Meillä myös verkkokauppa ekukassa!
www.pitkakadunkukkatalo.ekukka.fi
Facebookista ja instagramista
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• Roll upit
• Banderollit
Sepänkeskuksen talotoimikunta
Yhdistyksen edustaja Matti Vuoristo. Kokous pidetään kuukausittain.
• Beach flagit
TALOUS
• Katalogit
Yhdistyksen talous on ollut vakaa toimintavuoden aikana.
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET VARSINAISET KOKOUKSET
• Esitteet
Kevätkokous 16.9.2020 Rauhanyhdistyksen kokoustilassa läsnä 62 jäsentä.

•
flagit
•
• Suoramainokset • Kirjat
• Postituspalvelut • Liikelahjat...

ja osaahan se kari paljon muutakin

Syyskokous 18.11.2020 läsnä 58 jäsentä.

Yhdistyksen lauluryhmä PÖRRIÄISET

KE

PRINTIN

G

Valittiin puheenjohtaja, hallitus ja toiminnantarkastajat vuodeksi 2021.
Vuoden 2021 jäsenmaksuksi päätettiin 10,00 euroa/jäsen.
KIRJAPAINO KARI
Vahvistettiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio.

EP

Kauhatie 5
40320 Jyväskylä

Vuosi oli Pörriäisille hyvin poikkeuksellinen sillä esiintymisiä kuukausikokouksissa oli vain tammija helmikuussa. Puhjennut koronaepidemia lopetti Pörriäisten harjoitukset ja palvelutaloihin tehdyt
vierailut koko vuodeksi. Helmikuussa Pörriäiset esittivät laulutervehdyksen 100 vuotta täyttäneelle ja
vielä kotona asuvalle Juho Vuoristolle. Päivän sankari osallistui itsekin esitettyihin lauluihin “veteraanin iltahuuto” ja “kultainen nuoruus”. Toinen laulutervehdys tehtiin pitkäaikaisen jäsenen Erkki
Pelkosen 80-vuotispäivänä. Koronarajoitusten vuoksi laulut esitettiin ulkona talon pihalla ja onnittelukukat nostettiin narulla viidennen kerroksen parvekkeelle.

www.kariteam.fi
puh. 0201 555 599

ww

TOIMISTOTUKKU KARI/
Kuoron johtaja ja säestäjä harmonikkataiteilija Erkki Autio.
SUURMYYMÄLÄ
Kuoron kokoonkutsuja Mikko Hiekkanen.
Laukaantie 1
Laulajat
40320 Jyväskylä
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.

w.

fi

Hyväksyttiin vuosikertomus 2019 ja vahvistettiin tilinpäätös sekä
myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

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

karitea m.

Ja osaahan se Kari
paljon muutakin...

Kuukausikokouksissa ja juhlassa on esiintynyt lausuntataiteilija Liisa Mansikkaviita tai runottaremme
Sirpa Koponen.
KIITOKSIA kaikille toimintaamme osallistuneille yhdistyksen jäsenille.

www.kariteam.ﬁ

Yhdistyksemme toimintaa ovat tukeneet Hetkinen lehden mainoksilla ja
arpajaispalkinnoilla seuraavat yritykset;
Buugi Liikuntakeskus, Digitalkkari, Kirjapaino Kari Ky, Kuikan Pienviljelijäyhdistys ry, Mattopesula
Pesumestarit Oy, Painotalo Plus Digital, Palokan Keskuskulman Kukka ja Hautaus, Parturi Kampaamo Anne Kuukkanen, Parturi Kampaamo Hiusote, Pohjolan Matka Oy ja Viking Line.
KIITÄMME mainittuja yrityksiä ja yhteisöjä myötämielisestä suhtautumisesta toimintaamme kohtaan
ja toivomme jäsenistömme ottavan heidät huomioon hankinnoissaan.

KIRJAPAINO KARI

TOIMISTOTUKKU KARI/
SUURMYYMÄLÄ

Kauhatie 5, JYVÄSKYLÄ

Laukaantie 1, JYVÄSKYLÄ

HALLITUS
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Vuoden 2020 tapahtumat				

									
Henkilöitä
Tammikuu		
Nettikerhot					
9+10
			
Talventaittajaiset risteily Helsinki - Tallinna 35
			
Valmismatka Pohjolan Matka Oy		
Helmikuu		
Nettikerho					
11+9			
			
“Notre Damen kellonsoittaja”			
45
			
Tampereen Teatteri							
			
Kirjolohen ongintakilpailut Suojärvellä
11
Maaliskuu		
Kokkikurssi					
5		
			
Nettikerho			
		
12
Kesäkuu		
Tuetut lomat infotilaisuus, Sepänkeskus
5
			
Huhmari Polvijärvi 2.-7.11.			
			
“Yhdessä enemmän”				
Elokuu		
Mustikkaretki Konginkankaalle		
10
			
Umpimähkä					
71
			
Jämsä-Vääksy-Kalkkinen-Asikkala-Sysmä
			
Valmismatka Pohjolan Matka Oy
Syyskuu		
Puolukkaretki Pyhähäkin maisemiin		
5
			
Sääntömääräinen kevätkokous		
62
Lokakuu		
Nettikerhot					
7+6
Marraskuu		
Tuetut lomat					
21			
			
Huhmari Polvijärvi 2.-7.			
			
Sääntömääräinen syyskokous			
58
			
“West Side Story”				
21
		
Jyväskylän kaupunginteatteri

Vuoden 2020 kuukausikokousten vierailijat

				

					
				
Henkilöitä
Tammikuu		
Anna-Liisa Heiskala				
115		
			
Oiva-keskus						
			
Edunvalvonta
Helmikuu		
Runo-Martti					
129		
			
Martti Pylvänäinen						
Syyskuu		
Projektijohtaja Mikko Jylhä			
62		
			
Uusi sairaala-projektin esittely					
			
Keski-Suomen sairaala Nova
Marraskuu		
Kristiina Åberg ja Risto Korhonen		
58		
			
Keski-Suomen Sukututkijat ry			
			
Sukututkimus				

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,

10

puh. 050 4131 002

www.caffitella.fi
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KORONASTA KOHTI PAREMPAA?
oman pienen suomemme uutisantia. Samaa KORONA- asiaa
jauhetaan tuhannet kerrat niin
Keskisuomalaisessa kuin myös
televisiossa, jotka kaksi ovat
lähes ainoat tietolähteeni, koska
sellaisia ennen vanhaan tietoa
jakavia sentraalisantroja ei enää
tässä modernissa yhteiskunnassamme ole.

Pyydettiin muistelemaan
tätä tänään päättyvää ennen
näkemätöntä ja kokematonta koronavuotta, mitä se on
merkinnyt koko maailmalle ja
ennen kaikkea meille Jyväskylän Valmetin Eläkeläisille,
koska tulevaan jäsentiedote
Hetkiseen on pula materiaalista,
kun pakollisia kokouksia lukuunottamatta ei ole tapahtunut
juuri mitään, mitä voisi muistella ja lehteen kirjoitella jäsenien
tiedoksi ja miksei huviksikin.
Lähinnä tulikin mieleeni,
voisiko mitään mieltä ylentävää
tai huumoria sisältävää yrittää
löytää tästä koko maailman
mullistaneesta KORONAasiasta. Jos ajatellaan vaikka
Ameriikkaa, kuten me puhekielessä tätä koko Maailmanvaltiasta kutsutaan ja sen uutisia
katsellaan ja kuunnellaan, niin
kyllä sen valtion asiat ovat
meidän uutisvälineitä rassanneet siihen malliin, että ainakin
minun korvistani ne pursuaa
jo ulos, kun eivät enää päähän
sovi. Melkein sama koskee
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Ei voi sulkea silmiään eikä
korviaan, ja jos vielä vähänkään
ymmärtää näkemäänsä ja kuulemaansa, niin ainakin omasta
mielestäni nykyinen Hallitus
on selvinnyt tähän asti hyvin
asioiden hoidosta. Kun katson
jokaviikkoista Eduskunnan
kyselytuntia televisiosta, minua
suorastaan raivostuttaa opposition ainainen räkyttäminen
asioiden huonosta hoidosta.
Haluaisin kysyä, kuinka te
sitten asiat hoitaisitte. Olisivat
hyvillään, kun ei tarvitse olla
itse päättämässä, sillä totisesti
päättäjät ovat lähes mahdottoman äärellä.
Meidän eläkeläisten osa tässä
Korona-ajan kurimuksessa on
ollut helppo siihen nähden, ettei
ole ollut huolta työpaikoista
eikä firmojen hoidosta, päinvastoin Eläkeyhtiö Keva teki
virheen ja maksoi jo tammikuunkin eläkkeen, minä
olen myös yksi näistä joulurahan saaneista. Tuli oikein
kirje, jossa pyydeltiin anteeksi
erehdystä. Minä kun vaihdoin
aina liittoa kun siirryin työpaikasta toiseen, joten viimeinen
työpaikkani oli Jyväskylän kaupunki. Valmettia palvelin joskus
ihanassa nuoruudessani.
Ja helppo on ollut valita
vapaa-ajan kulumiskeinoja niin
vanhemmilla kuin nuoremmillakin eläkeläisillä. Joko ajaa
polkupyörällä tai kävellä, koska
kaikki muut ajakulutuspaikat

ovat olleet miltei koko vuoden
kiinni. Sentään ruokakaupat
ja apteekit ovat palvelleet
lähes entiseen malliin. Mitä nyt
visiirit ovat eristäneet asiakkaat
ja kassat toisistaan. Huumori
sentään koettaa kukkia näin
korona-aikanakin. Juuri hiljattain kuulin korona-ajan vitsin.
Kun kaikilla on kasvosuojus,
ihmisen tunnistaminen kaupassa on vaikeutunut. Tuttu
mies tervehti kaveria kaupassa.
Tunnistettu tätä ihmetteli, kun
ei oltu nähty kahteenkymmeneen vuoteen, vastasi toinen,
että takista. Samaa voisi sanoa
myös minusta, mutta minut tunnistetaan myös äänestä, koska
olen niin kova kajottamaan.
Kun silmäilin vuoden2020
ensimmäistä Hetkistä, hallituksemme puheenjohtaja Pekka
Niemi arveli palstallaan vuoden
menevän pitkälti jo totutulla
tavalla. Toisin kävi. Pakolliset
kokoukset on saatu pidettyä,
maskit päässä ja puhelintiedot
paperilla, jotta saadaan mahdolliset taudin kantajat tai saaneet
karanteeniin.
Tulevasta ei taida olla kenelläkään mitään varmaa tietoa.
Eletään hetki kerrallaan ja toivotaan parasta. Toivossa on hyvä
elää ja odottaa piikkiä, koska
me riskiryhmäläiset olemme
hoitajien jälkeen seuraavina
piikitysvuorossa.
Toivon teille kaikille Valmetin eläkeläisille koronatonta
tulevaisuutta. Eläkää ihmisiksi
ja rakastakaa toisianne, sillä
tärkeintä elämässä on rakkaus.
Liisa Mansikkaviita
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Supis-Sepon sieniopas - lyhyt oppimäärä
Mitä me olemme tehneet, että olemme ansainneet
tämän koko maailmaa koettevan näkymättömän vitsauksen?
Olemmeko unohtaneet kristillisen uskomme, tulleet
välinpitämöttömiksi lähimmäistämme kohtaan ja kuuroiksi
niitä kohtaan, jotka apua tarvitsevat?
Vai onko meitä liian paljon? Eikö maa pysty enää ruokkimaan
aina lisääntyvää ihmiskuntaa. Jo nyt lapsia kuolee nälkään,
vanhukset elävät liian vanhoiksi eikä hoitopaikkoja
riitä kaikille, joten kuihtuvat omissa nurkissaan.

Missä niitä suppiksia (suppilovahveroita = Craterellus tubaeformi) kasvaa?
Metsässä, jossa kasvaa kuusia ja
muita havupuita ja sammaleita.
Mutta puita pitää olla niin harvassa, että auringonsäteet ulottuvat siellä täällä maahan asti.
Miten tuollaisen metsän löytää?
Ladataan puhelimeen tai tablettiin ilmainen maastokartta ja etsitään ympäristöstä metsäautoteitä. Ne on merkitty ohuella,
mustalla viivalla ja niiden päässä on usein pieni lenkki, eikä
niiden teiden varrella ole asutusta (pieniä, mustia neliöitä). Ja
sitten vaan liikkeelle. Jos löytyy
pelkkiä hakkuuaukkoja, kannat-
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taa tarkistaa, kasvaako siellä
vattuja tai puolukoita ja hyödyntää se tieto myöhemmin.
Mitenkäs ne sienet sieltä löytää?
Helpottaisi paljon, jos ensimmäisellä kerralla olisi mukana
sellainen kaveri, joka on niitä jo
keräillyt. Kuitenkin ne ensimmäiset (ja vielä toisetkin) sienet
tulee tallattua, ennenkuin hoksaa, että siinähän niitä on.
Useimmiten ne kasvaa isoissa
ryppäissä sammaleiden seassa
ja yhden kun erottaa, niin vieressä huomaa toisen ja kolmannen ja… Suppilovahverot ovat
loistavia maastoutujia eli lakin
väri vaihtelee vaaleanharmaanruskeasta
tummanruskeaan
aluskasvillisuuden
mukaan.
Varsi on litteä, ontto ja kirkkaan
keltainen ja se onkin hyvä tunnusmerkki. Lakki on aina suppilon muotoinen. Kokeneempi
kaveri on hyvä olla mukana senkin vuoksi, että lajitunnistus
varmistuu, eikä mukaan eksy
myrkyllisiä seitikkejä ja nääpiköitä, joita joskus kasvaa samoilla mättäillä. Liian isolla
porukalla ei kannata sienismetsään mennä, koska siellä liikutaan kuitenkin melkoisella
vauhdilla mättäältä toiselle ja
ensimmäiset ovat jo näkymättömissä monen kuusen ja töyrään
takana kun viimeiset kyykkivät
vielä ensimmäisen sieniapajan
päällä. Jos koko porukka on

suunnistajia, ei hätää, on sovittava vaan paluuaika ja paikka.
Useimmiten näin ei kuitenkaan
ole, joten taas älypuhelin avuksi
ja siihen ladataan ilmainen Sport
Tracker-sovellus. Jos eksyy porukasta, osaa ainakin takaisin
lähtöpaikkaan seuraamalla sovelluksen piirtämää omaa kulkureittiä.
Milloin ne suppikset kasvaa?
Ensimmäiset ilmestyvät jo heinä-elokuun vaihteessa, mutta
paras aika on vasta syys-lokakuussa, kun ilmat ovat viilenneet ja hirvikärpäsetkin kaikonneet metsästä.
Suppilovahverohan kestää pienet pakkasetkin ja jatkaa kasvuaan niiden jälkeen, jos lämmin
ilma jatkuu. Onhan niitä kerätty
joskus joulukuussakin.

Hoitajat väsyvät ja lähtevät, työ on raskasta ja palkka vähäinen,
eikä uusia hoitajia ole tulossa.
Omaishoitajia kuritetaan niin, että etuja vähennetään
koska pitää säästää.
Jokainen, joka vielä kuulee, näkee ja ymmärtää kuulemansa,
ei voi tulla muuhun johtopäätökseen kuin siihen,
että jotain on tehtävä.
Kuka näin on säätänyt, että kuolema korjaa satoa? Onko
hän Kaikkivaltias, antanut käskyn, että vanhukset ensin,
ja oikein onkin, joutilainpia olemme, mutta entä lapset,
heillä on elämä vasta alussa.
Olen lukemassa kirjaa, jossa nais- ja lapsilauma pysäytti
sotajoukon käymällä polvilleen ja ääneen huutamalla rukouksia
taivasta kohti. Sotajoukko ällistyi moista näkyä niin
että kääntyi ja lähti.
Kannattaisiko yrittää samaa keinoa?
Sanassa sanotaan, ”mene kammioosi ja rukoile”,
toivommeko rokotetta, jos se auttaisi ja pelastaisi ihmiskunnan
tältä näkymättömältä sotajoukolta.
17.12. 20. Liisa Mansikkaviita

Mitä sinne metsään pitää ottaa
mukaan?
Kevyt kori, jos on, minä käytän
muovisankoa, sieniveitsi ja autonperään telttajakkarat, jossa
saa istua, kun perkaa sienet. Ne
kannattaa perata jo siellä, muuten hämähäkin verkkoja löytyy
keittiön nurkista vielä joulusiivouksen aikana.
Kaikkein tärkeimpiä sieniretkelläkin kuitenkin on hyvät kaverit
ja runsaat eväät.
Seppo Makkula
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OLIPA MAINIO KALAVUOSI

Olen kalastellut Päijänteellä liki
50 vuotta, mutta ennen en ole
koskaan saanut tälläisia saaliita.
Syksyllä verkot laskettiin yli 10

kertaa ja yhtään kertaa ei tultu
kotiin ilman pari kiloista haukea. Useasti lisänä oli vielä lohi,
järvitaimen tai kuha.

Se miksi nyt kalastelin niin paljon, johtui varmasti koronasta ja
ennen kaikkea siitä, että sain kaveriksi lapsen lapseni, Eeron.
Yksin verkkokalastus on vähän
hankalaa, mutta nyt minun ei
tarvinnut muuta kuin soutaa sillä Eero hoiti verkonlaskut ja
-nostot. Erityiskiitokset Eero
saa verkkosotkujen selvittämisestä.
Ei ole ihme, että ”kalaneuvoksen” suu on leveässä hymyssä,
koska on saanut syliinsä 5 kilon
”haukimamman”. Kotimatkalla
kiinnosti kovasti kalan pullean
mahan sisältö. Kerroin Eerolle,
että siellä voi olla mitä vaan;
sorsa, lokki, piisami tai vaikka
vesirotta. Hauki kun ahmii mitä
tahansa. Tiedetään tapauksia,
että hauki on käynyt kiinni jopa
laiturin päässä vedessä jalkojaan huljuttavan lapsen jalkaterään !
Kun hauen maha kotona aukaistiin niin ei sieltä tullut sorsia
eikä rottia, vaan pöydälle pullahti 23 isoa muikkua ja puolisen kiloa mätiä. Kuvassa olevan
puukon terä on 12 cm, joten
muikut ovat noin 15 senttisiä.
Lähellä nielua olevat, viimeiseksi syödyt, olivat niin” färskiä”, että jos olisi ollut nälkävuodet niin olisin perannut ne,
laittanut pannuun ja syönyt uudelleen, toiseen kertaan...
Mielestäni kuvassa on erikoista
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se, että kuusi muikkua on nielaistu pyrstö edellä ! Tähän asti
kokeneet kalamiehet ovat väittäneet minulle, että hauki tarttuu
syötiin aina poikittain, kääntää
sen suussaan ja nielaisee pää
edellä. Liekkö tämä harvinaista,
että muutama muikku on joutunut hauen mahaan pyrstö edellä?
Lähetin kuvan meidän yhdistyksen omalle ”kalaneuvokselle”,
Makkulan Sepolle ja hän vastasi, että onpa siinä haukimamma
uinut suu auki muikku parvessa!
Toinen yllätys syksyn kalareissuilla oli se, että syksyn aikana
saatiin verkoista kymmenen
isoa täplärapua. Isoin oli yli 14
cm. Tätä ennen olen saanut ravun vain kahdesti verkolla yli
20 vuotta sitten. Verkkoja pidettiin aina lähes samalla, puolen
hehtaarin alueella, joten osuttiin

aivan saksiniekkojen pesäpaikkaan.
En kuitenkaan suuresti ilahtunut
rapujen tulosta, koska niiden
poistaminen verkosta on vähemmän mukava juttu. Ohut

lanka menee ravun kilven koloihin, josta sitä ei ole helppo irrottaa. Verkkoakaan kun ei haluaisi
yhden ravun vuoksi repiä. Eikä
se rapu ole kovin yhteistyö haluinen, vaan yrittää koko ajan
sormeen kiinni...
Kalastuskauden päättäjäiset pidettiin lokakuun lopulla ja juhlamenuun kuului tietysti haukifileetä, täytekakkua ja jälkiruokana rapuja. Minun kalakaveri
täytti mahansa, niin kuin haukimammakin, piripintaan --- jälkiruokaravuista viimeinen jo tursahti nenästä ulos!
Viime vuosi oli monessakin
mielessä hyvin poikkeuksellinen ja hankala. Toivotaan, että
ainakin koronasta päästään
eroon ja takaisin eläkeläisten
normaaliin ja virkeään arkeen.
Mikko Hiekkanen

Viking Line vie kesällä
uusiin maisemiin
Ensi kesänä tyylikäs Gabriella suuntaa Helsingistä
merelliseen Maarianhaminaan, romanttiseen Riikaan
ja viehättävään Visbyhyn.
Varaa paikkasi uutuusristeilyillä!

Hintansa arvoisin Itämerellä
Varaa vikingline.fi
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Terveiset Valmetin eläkeläisten jumpista!
Korona katkaisi viime kevään jumpat, mutta
syksyn mittaan Valmetin Eläkeläisten ryhmät
ovat palanneet tuttuun tapaan liikkumaan Buugille.

ovat kunnossa, on rangan kunnossa pysyminen
paljon todennäköisempää. Kehonhallinnan ja
tasapainon kehittämisen merkitys korostuu iän
myötä kaatumisten ehkäisyssä.

Vallitsevan tilanteen vuoksi ryhmät ovat olleet
tänä vuonna pienempiä, ja olemme pyrkineet
tekemään jumppaamisesta mahdollisimman
turvallista. Harjoittelemme omilla paikoilla
turvavälit huomioiden, puhdistamme välineet,
huolehdimme käsihygieniasta ja käytämme
maskeja.

Ryhmissämme ei ole kuntovaatimuksia, ja tunneilla voi jumppailla omassa tahdissa, oman kunnon ja terveyden ehdoilla. Nivelrikot, tekonivelet
yms. ovat pikemminkin hyvä syy liittyä mukaan
ryhmään. Valmetin eläkeläiset voivat tulla
tutustumaan ryhmiin kerran veloituksetta, joten
tervetuloa kokeilemaan. Lisäksi Buugilla pyörii
yleiset senioriryhmät, ma-to aamuisin, joihin voi
myös tulla tutustumaan.

Valmetin eläkeläisillä on kaksi omaa ryhmää,
joista toinen harjoittelee maanantaisin ja toinen
tiistaisin.
Jumpat kestävät 75 minuuttia, joista viimeinen
15 minuuttia on aina kehonhuoltoa. Tuntien
teemat vaihtelevat kolmen aihepiirin ympärillä
seuraavasti: 3 kertaa kuntopiiri, 2 kertaa voima ja
2 kertaa pilates & kehonhuolto.
1.
Kuntopiiri-tunneilla harjoittelemme
omilla paikoilla kuntopiirin omaisesti erilaisia
pienvälineitä ja kehonpainoliikkeitä hyödyntäen. Voimatuntiin verrattuna liikkeet ja välineet
ovat kevyempiä, mutta niitä tehdään pidemmissä jaksoissa ja lyhyillä palautusajoilla. Näillä
tunneilla tavoite on kehittää kestävyyskuntoa
ja lihaskestävyyttä. Peruskunnon kehittymisen
lisäksi niistä on hyötyä monien sairauksien,
etenkin sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.
2.
Voima-tunneilla tavoite on kehittää
voimaa ja ehkäistä lihasten ”katoamista”. Harjoittelemme tunneilla levytankojen ja käsipainojen avulla esimerkiksi maastavetoja ja kyykkyliikkeitä. Voimatunneilla sarjat ovat lyhyitä ja
niiden välissä pidetään aina hieman palautumistaukoa. Nykytietämyksen mukaan voimaharjoittelu on ikääntyville tärkein liikuntamuoto, sillä
voiman ja lihasmassan määrä on yhteydessä
hyvään toimintakykyyn iäkkäillä.
3.
Pilates & kehonhuolto-tunneilla harjoitamme liikkuvuutta, tasapainoa, sekä keskivartalon voimaa ja hallintaa. Tavoitteena on hyvä
toiminnallinen ryhti, ja rangan sekä lihasten huolto. Hyvä liikkuvuus on hyvän ryhdin edellytys.
Kun liikkuvuus, ryhti ja keskivartalon lihakset
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Mukavia liikuntahetkiä toivottaen,

Kuva: Stina Hautala

Anuliisa Lähitie,
Valmetin eläkeläisryhmien ohjaaja ja
Buugin senioriliikunta vastaava
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Syyskuun kuukausikokous ja
sääntömääräinen kevätkokous 2020

Koronaviruksen takia kokoonnuimme poikkeuksellisesti Jyväskylän Rauhanyhdistyksen tiloissa Hongikkotie yhdessä.

ajankohtainen. Kuvasarja avasi
näkemään rakennuksen hienouksia, ulkoalueiden laajuutta ja
toimintoja.

Vierailijana
projektijohtaja
Mikko Jylhä, hän kertoi KeskiSuomen sairaanhoitopiirin uudesta sairaalasta Novasta, sen
toiminnoista ja tilanteesta.
Aihe oli mielenkiintoinen ja

Koronaviruksen takia Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin vasta nyt 16.9.20, tämän
kokouksen yhteydessä.
- puheenjohtajana toimi Raimo
Peltovuori

West Side Story -musikaali 14.11.20

- Pentti Jääskeläinen esitteli toimintavuoden 2019 tilit ja toimintakertomuksen
- päätettiin tilinpäätöksen vahvistaminen ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille
tilivelvollisille.
Kokouksessa Liisa Mansikkaviita lausui runon.

Meitä “rohkeita” Valmetin
eläkeläisiä uskaltautui Jyväskylän kaupunginteatteriin 14.11.20
reilut kaksikymmentä henkeä.
Pentin mukaan toinen puoli normaali kävijämäärästä oli jäänyt
kotiin.
Heidänkin olisi kannattanut tulla, sillä teatteri oli huomioinut
hyvin koronauhan: joka toinen
penkkirivi oli jätetty tyhjäksi,
samoin tyhjiksi oli jätettävä joka
toinen istuin. Maskeihin sonnustautuneina, kiireettä siirryttiin esitykseen, väliajalla kahville ja lopuksi aulaan takkien
jakoon. Kaikki sujui mielestäni
ohjeiden mukaan, mallikkaasti.
West Side Story on Arthur Laurentsin kirjoittama musikaali.
Sen on säveltänyt Leonard
Bernstein ja käsikirjoittanut
Arthur Laurents. Laulut on sanoittanut Stephen Sondheim.
West Side Story -musikaalin
ensi-ilta oli Broadwaylla sijaitsevassa Winter Garden -teatterissa 26. syyskuuta 1957. Se
oli alusta asti aikansa suosituimpia musikaaleja. Elokuva
valmistui neljä vuotta myöhemmin, ja menestys yltyi: se voitti
peräti kymmenen Oscaria, ja
esimerkiksi Pariisissa sitä esitettiin yhtäjaksoisesti 249 viikkoa
eli lähes viisi vuotta.
Bernstein kokosi vuonna 1961
musikaalin pohjalta orkesterisarjan Sinfonisia tansseja
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West Side Storysta. Hän äänitti
musikaalin uudelleen ja sai
levystään Grammy-palkinnon
vuonna 1985.
West Side Storya esitetään edelleen säännöllisesti teattereissa
kautta maailman. Uskoisin suuren suosion perustaksi Bernsteinin säveltämää musiikkia,
kaikkihan me nämä: America,
Maria, Tonight ja Somewhere,
osaamme vähintäänkin hyräillä.
Juonihan on tuttu lähes kaikille:
New Yorkin jengitappeluiden
keskelle siirretty, tanssittu ja
laulettu ikivanha Romeon ja
Julian tarina – siinä ainekset
jättimenestykseen. West Side
Story toi katujen kovan todellisuuden Broadwaylle niin
vauhdikkaasti, että musikaalien
maailma ei enää ollut entisensä.
Tämän musikaalin esitykset
ovat kiertäneet ympäri maailmaa, saaden hehkutusta ja glooriaa. Edellisen kerran tämä
esitys nähtiin Jyväskylän kaupunginteatterissa 2001.

suvaitsemattomuuteen jo omassa lintukodossamme.
Mutta Bernsteinin musiikki, se
on jotain.
Jyväskylän kaupunginteatterin
musiikkikohtaukset olivat mielestäni vaihtelevia tasoltaan,
joukossa oli hienoja suorituksia
ja joskus enemmän ääntä kuin
taitoa.
Väliajalla kahvipöydässä kuului
useita positiivisia kannanottoja
esityksestä ja kun tapahtumia
koronan vaivaamana aikana on
niukasti, jäi tämä teatterikokemus kokonaisuutena plussan
puolelle.
Nathalia Hyvärinen Kanerva ja
Tuomas Korkia-Aho esiintyivät
Jyväskylän kaupunginteatterin
West Side Storyn pääparina
Mariana ja Tonyna, joita rakkaus
kuljetti yli jengi- ja roturajojen.
Risto Kihlström

Mielestäni juoni tässä tarinassa
on niin paljon käytetty, että se
tuntuu jossain määrin naivilta
ja yltiösentimentaaliselta. Juoni
on ohuenlainen, kulunut, joskin
varsin ajankohtainen: Ihmisten
toiminnassa se elää edelleen ja
voi hyvin! Meidän ei tarvitse
mennä edes Tukholmaan tai
Malmön lähiöihin, törmäämme
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maan ”syöttinä” edellä ja nostamaan kättä ja hiljentämään eläimiä
nähdessäni. Ajoimme
UPEITA TEITÄ Posion kautta
Rovaniemelle. Nyt Lauri varasikin meille 2 yöksi majoituksen
Bookingin kautta aivan uudesta
kerrostalosta todella halvalla.
Rovaniemi on hieno paikka ja
ihmiset ystävällisiä. Kannattaa
pysähtyä ihan yöpymäänkin
vaikka matkalla oikeaan Lappiin!

Möhköllä Coronaa pakoon !

Perjantaina 7.8. olimme sopineet koneisiin virityksiä tekevän
ProBoostin Jarmon ja vaimonsa
Piian kanssa tapaamisen. Mielenkiintoinen ”paja”! Ari oli lähtenyt matkaan hieman kuluneella takarenkaalla ja alkoi olla
pelkoa sen kestosta. Piia joka on
hyvinkin Suzukillaan pärjännyt
kiihdytysajaja (katsokaa netistä!) löysi kaveriltaan Arille melko sopivan takarenkaan. Se käytiin hakemassa ja nähtiin samalla hienoja moottoripyöriä omistajallaan. Piia löysi myös korjaamon, joka väänsi renkaan
vanteelle, kiitokset näistä!

Jotain piti keksiä taas viime kesänä menneen talven rajoitusten
ja kotona pysymisen jälkeen ja
kun harrastuksena on moottoripyörät, niin luonnollista oli tehdä rajoitustenkin vuoksi Suomen kierros. Arin ja Laurin
kanssa (vanhat tutut kaverit Helsingin tienoolta) päätettiin lähteä pohjoiseen päin. Pyörinä
meillä oli Kawasaki Z 1300,
Möhköinä ”piireissä” tunnetut
matkapyörät. Painoa pyörällä on
320 kg ilman kuskia ja sylintereitä oli yhteensä 18 käytössä
kun ajelimme sekä hienot, vaimeahkot 6-koneiden äänet!
Kaikki ovat museokatsastettuja
ja siten liki 40 vuotta vanhoja,
mutta porukalla kunnostettuja.
Yhteinen matkamme alkoi tiistaina 4.8.2020 Pieksämäeltä
erinomaisesta Moilasen leipomon kahvilasta. Sinne tullessani
kommellukset alkoivat kohdal-
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lani heti; potkaisin sivutuen
huolimattomasti alas ja Möhköni kellahti kumolleen pihalle.
Onneksi jaksoin sen itse nostaa
pystyyn eikä vaurioita tullut,
mutta kaverit sisältä episodin
nähtyään eivät meinanneet kehdata minua tuntea. Jatkoimme
matkaa erinomaista motoristitietä Sorsakoskelle, Leppävirralle ja Kuopion lähelle Puutossalmen lossille. Tämä paikka on
Kuopion seudun motoristien
kohtauspaikka kesällä tiistaisin,
pyöriä olikin varmaan 150 paikalla ja tuttuja tavattiin siellä.
Kuopiossa majoituimme ensimmäiseksi yöksi Booking.com
kautta kerrostalohuoneistoon ja
pyörät saatiin ”Kawaman” Harrin kautta Kuopion torin alle
HIENOSTI rakennettuihin tiloihin. Kiitos Harrille!
Keskiviikkona 5.8. Aamupala
tietty torilla lupsakkaassa ilma-

piirissä ja lähdettiin ajamaan;
Siilinjärvi-Nilsiä- Nurmes-Kuhmo ja Suomussalmella yövyttiin
majoituspaikassa, jossa oli useampia huoneita ja yhteiset keittiö-, vessa- ym. tilat.
Torstaina 6.8. Palasimme hiukan takaisinpäin kun Lauri halusi käydä Raatteentien muistomerkkiä ja -paikkoja katsomassa. Tuohon paikkaan suosittelen
tutustumaan! Varsinkin sisällä
esitetty filmi sodan tapahtumista on vaikuttava ja asettaa asioita oikeaan järjestykseen. Muistomerkki tien varressa on merkittävä myös. Varsinaista Raatteentietä emme lähteneet ajamaan, koska pyörämme ovat
paremmin asfaltille sopivia ja
hiekkatie oli märkä ja kurainen.
Seuraavaksi ajoimme Taivalkoskelle ja poroja alkoi olla tiellä jo jonkin verran. Kaverit laittoivat minut nuorimpana aja-

Lauantaina 8.8. Majoituksesta
lähtiessä sattui minulle seuraava
töppäys. Puhuttiin kaverien
kanssa, että onko nyt kaikki tärkeimmät mukana ja laitettiin ovi
kiinni. Asunnon avaimet oli sovittu jätettäväksi sisälle. Samas-

sa kun ovi naksahti lukkoon,
huomasin jättäneeni Kypäräni
sisälle. Sitten soiteltiin muutama puhelu huoltoyhtiöön ja 50€
veloittivat oven avauksesta.
Seuraavaksi ajoimme Aavasaksalle katselemaan maisemia ja
sieltä Tornioon. Lauri kävi ostamassa Ruotsista sikareita ja me
Arin kanssa odoteltiin Coronaturvallisemman Suomen puolella, niin kuin muka rajalla jotenkin tilanne dramaattisesti muuttuisi. Matkalla kohti Kemiä pysähdyimme Tornionjoen eräällä
koskella tauolla katsomassa
liippoamista. Yövyimme Oulun
Pikisaaressa motoristiystävälli-

sessä Lahtisen Saha-nimisessä
majoitusliikkeessä. Oulussa oli
jotkin markkinat ja paljon ihmisiä liikkeellä; olihan lauantai ja
kaunis kesäilta.
Sunnuntaina 9.8. ajelimme kohti Jyväskylää ja tietenkin mutkaisia pieniä asfalttiteitä; Rantsila-Savaloja-KarhukangasHaapavesi-Nivala.
Nivalassa
kävimme
motoristi-autoilija
Petrin luona ja saimme syödäksemme kunnon grillipihvit ja
nähtiin Petrin hienot autot ja
pyörät. Kiitos Petrille! Jatkoimme kotiin Haapajärvi-ReisjärviLestijärvi-Kinnula-KivijärviKannonkoski-Saarijärvi-Uurainen reittiä.
Reissu oli mahtava kaiken kaikkiaan ja kilometrejä minulle tuli
1740 ja kavereille n.600 enemmän. Säät olivat hyvät ja pyörät
pelasivat hienosti, yhden sytytystulpan vaihdoin Möhkööni.
Matkalla pystyi hiukan unohtamaan Coronaviruksen rajoituksia ja eiköhän tuo nyt huonontunut tilanne taas ensi kesäksi vähän jo helpotu. Kiitokseni Arille
ja Laurille!
Jari Salakka
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kattovalaisimet sekä tunnelmaa
luomaan ja lukemista helpottavat seinävalaisimet.

Jotain hyvääkin
korona-ajasta

Korona-aika ei tuonut ongelmia
remonttiin, koska työt toteutettiin rauhallisesti pikkuhiljaa
huone kerrallaan ja paikalla oli
aina vain yrittäjä itse.
Lopputulos on mielestäni erittäin onnistunut. Pienellä pintaremontilla saa paljon aikaan
asunnon ilmeen kohentamiseksi. Asunto on nyt vaalea ja raikas.
Laadukas, vanha mäntykatto saa
edelleen olla esillä, tosin nyt
valkoiseksi maalattuna. Olohuone näyttää paljon valoisammalta ja korkeammalta kuin aikaisemmin.

ennen

Maaliskuussa 2020 kiireet loppuivat kertaheitolla korona pandemian saavuttaessa Suomen.
Aikaa oli yhtäkkiä runsaasti pötkötellä ja tuijotella kattoon. Miltäs katto näyttikään? Tummunut
puupaneeli katto olohuoneessa,
ei näyttänyt hyvältä. Pimensi ja
madalsi huoneen ilmettä. Asialle siis ”tarttis tehdä jotain”!
Olen asunut 10 vuotta 70-luvulla rakennetussa rivitalossa, jossa
tuon ajan mukaisesti oli käytetty
sisustuksessa
mäntypaneelia.
Aluksi se tuntui tosi kodikkaal-

ennen
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jälkeen

ta, mutta vuosien saatossa alkoi
ärsyttämään. Olen ajatellut
usein katon vaihtamista vaaleampaan, joko levyttämällä tai
maalaamalla. Minulle oltiin sanottu, ”ettei lakattua mäntypaneelikattoa voi maalata”, joten
levyttämistä esim. mdf-paneeleilla olin sitten ajattellut.
Nyt koronan rantauduttua olikin
sitten hyvin aikaa paneutua kodin viihtyisyyteen.
Otin yhteyttä Rakennus- ja sisustuspalvelu DEKORAN yrittäjään Hilkka Vänniin, hän oli

jälkeen

käynyt joskus aikaisemmin
meillä keittiöremonttiasioissa,
kysyin häneltä tarjousta katon
uudistamisesta.
Hilkka esitti ajatuksen, että levyttämisen sijasta aito, leveä
puupaneeli olisi hyvä säilyttää
näkyvissä ja vain maalata, koska nykyään uudet, laadukkaat
paneelikattomaalit mahdollistavat maalauksen ilman työlästä
hiontaa. Niinpä sitten päädyttiin
siihen ratkaisuun.
MUTTA!!!! Siinä vaiheessa minulta karkasi mopo käsistä!
Ajattelin, että samalla voisi raikastaa asuntoa muualtakin.
Hilkka sisällytti sisustus- ja värisuunnitelman urakkaan, joten
olikin helppo saada hänen vinkkiensä avulla uutta kokonaisilmettä lopputulokseen. Lopulta
sitten maalattin kaikkien huoneiden katot, seinät, ovet, karmit ja patterit. Jokaisesta huoneesta tapetoitiin yksi seinä
huomiotapetilla ja valaistus uusittiin nykyaikaiseksi. Uudet valaisimet hankittiin Dekoran
kautta, eteiseen ja keittiöön nykyaikaiset ja kirkkaat ledit, olohuoneeseen ja makuuhuoneisiin

Rakennus– ja
Rakennus- ja
sisustuspalvelu
sisustuspalvelu

LUOTETTAVAA
LAATUA

DEKORA
Toteutamme kaikki kodin
remontit ja pienrakennushankkeet ammattitaidolla.
Lattiat, maalaus– ja tapetointityöt
Keittiöremontit ja kalusteasennukset

LÄHELLÄSI

Kylpyhuoneet, saunat ja vesieristykset
Erikoispinnoitteet ja ulkovuoraukset

AMMATTI-

Sisustus-, tila-, ja remonttisuunnittelu
Liukukaapistot, keittiökalusteet, lauteet

Näin korona-ajan kurimuksessa
saatoin samalla tukea pienyrittäjää ja työstä voin laittaa kustannukset kotitalousvähennykseen.
Suosittelen lämpimästi Dekoraa
kaikkiin kodin remontteihin.

TAIDOLLA

Irma Nieminen

LOPPUUN.

KYSY MAKSUTONTA suunnittelu- ja
arviointikäyntiä - hyödynnä
kotitalousvähennysoikeutesi jopa
4500€

ALUSTA
Vanha Sipilänkuja 6, 41940 Jyväskylä
+358 40 8474584
hilkka.vanni@dekorakennus.com
www. dekorakennus.com
Facebook - Rakennus- ja sisustuspalvelu Dekora

OOPPERAMATKA ILMAJOELLE
TEHDÄÄN 18.6.2021

Karstulan Mieslaulajien Tulipallo konsertti
27.11.2021

Uusi retkipäivä on perjantaina 18.6.2021 klo
13:00
– Ooppera on vavahduttava kertomus rakkaudesta
aikana, jolloin mustat autot herättivät pelkoa
lakeudella, oikeus otettiin omiin käsiin ja
lapuanliike repi erilleen pohjalaisen kyläyhteisön.
Tarinan keskiössä ovat Olavin ja Reginan,
työläisen ja porvaristytön rakkaustarina, sekä
aatteen rikkoma Tura-kan perhe, kerrotaan
Musiikkijuhlien keskiviikkoisessa tiedotteessa.
Rooleissa esiintyvät muun muassa baritoni Ville
Rusanen, sopraano Saara Kiiveri, mezzosopraano Essi Luttinen, sopraano Mari Palo ja baritoni
Jaakko Kortekangas. Vihtori Kosolan puheroolissa
on näyttelijä Taneli Mäkelä.
Matkaan sisältyy: kuljetus, oopperalippu,
väliaikakahvit ja ruokailu.

Karstulan
Mieslaulajien
musiikkinäytelmä,
maaseutupoliittinen
satiiri
TULITAUKO
Karstulan Laaksolan koulun auditoriossa.
Käsikirjoittanut Juhani Lehtonen, ohjaus ja
dramatisointi Seppo Juhani Ruotsalainen ja
musiikin valinta, sovitus ja kuoronjohto Olli
Oikari.
Kuorossa solistina kymmenvuotias Mico
Valkeinen esittää räppisoolon.
ESITYS ON VARATTU LOPPUUN.
Mahdollisia peruutuspaikkoja voit kysyä:
Pentti Jääskeläinen tekstiviesti 040 588 6316 tai
pentti.k.jaaskelainen@gmail.com

Sirpa Koponen
jasenasiat@jyval.fi

Irma Nieminen 040 742 1954
irma.nieminen@hotmail.fi

KULTTUURI– JA KIERTOMATKA
HELSINKI JA YMPÄRISTÖ
Retki tehtäneen kesän – syksyyn 2021 aikana
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Jyväskylän Valmetin Eläkeläiset ry:n
hallituksen ja toiminnantarkastajien yhteystiedot

Hallitus 2021
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.
Puheenjohtaja
Pekka Niemi: puh. 040 721 4831, niemipk@gmail.com
Varsinaiset jäsenet
Mikko Hiekkanen: Pörriäiset ja kokkikurssi, puh. 040 731 55 83, mikko.t.a.hiekkanen@gmail.com
Martti Kivikangas: varapuheenjohtaja, puh. 0400 590 965, mara45kgas@gmail.com
Jukka Koistinen: Hetkinen / kotisivut, puh. 040 77 88 230, jukkakoistinen0@gmail.com
Sirpa Koponen: jäsensihteeri, puh. 050 366 5311, jasenasiat@jyval.fi
Seppo Makkula: valokuvaus, puh. 040 5456294, seppo.makkula@kotikone.fi
Markku Mustamäki: logistiikka, puh. 040 572 2714, markku.mustamaki@gmail.com
Matti Salminen: Kk-kokoukset, puh. 050 372 1896, masa.salm@gmail.com
Heikki Vauhkonen: kuntolomat, puh. 040 5231 547, heikki.vauhkonen73@gmail.com
Seppo Viinikainen: matkat, puh. 040 744 1119, seppo.viinikainen@gmail.com
Varajäsenet
Pentti Jääskeläinen: rahastonhoitaja ja vuokratilat, puh. 040 588 6316 pentti.k.jaaskelainen@gmail.com
Irma Nieminen: Sihteeri, puh. 040 742 1954, irma.nieminen@hotmail.fi
Riitta Ojala: Keittiö, puh. 050 352 8384, r.ojala@outlook.com
Matti Vuoristo: Hetkinen / Kotisivut ja nettikerho, puh. 0400 344619, matti.o.vuoristo@elisanet.fi
Kotisivuoikeudet: Hallitus
Valmetin neuvottelukunnan jäsenet Sirpa Koponen, Irma Nieminen
Kk-kokouksien vakioesiintyjät Liisa Mansikkaviita, Sirpa Koponen, Pörriäiset
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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

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)
J Ä S E N T I E T O L O M A K E

päivitys
Ero yhdistyksestä
Jäsenrekisteristä poisto
___________________________________________________________________
Jyväskylän Valmetin eläkeläiset ry:n
Yhdistyksen sääntöjen 3.§:n mukaan
uutena hallituksen jäsenenä vuoden
sääntöjä
2021 alusta aloitti Jukka Koistinen.
Sääntöjen 5.§:ssä todetaan mm. ” Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi jos hänen jäsenmaksunsa
Hänen vastuualueenaan on Hetkinen
lehti ja www.jyval.fi kotisivut.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------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).

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

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: ______________
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WWW.TIESÄÄ.FI
Helppo tapa seurata ajankohtaisia tiesäätietoja.

FI60 5290 0250 1978 92
BIC:OKOYFIHH
Jäsenmaksu 2021
Käytäthän
maksaessasi
viitenumeroa

30.4.2021

