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Kevät on jo pitkällä ja korona pimentää edel-
leenkin tulevaisuuden näkymiämme. Olem-
me joutuneet toteamaan, että muutos on py-
syvää, mutta, että se olisi jatkuvaa myös ko-
ronan yhteydessä, emme olisi sitä vielä vähän 
aikaan sitten uskoneet.
Kahden koronavuoden kokemuksella olem-
me siirtymässä kohti uutta pandemiarajoitus-
ten värittämää toimintavuotta. Viime vuoden 
toimintaa jouduimme karsimaan rajusti. Toi-
vottavasti tänä vuonna saamme järjestettyä 
enemmän tilaisuuksia ja mahdollisuuksia ta-
vata toisiamme.
Onko mahdollista, että surkuttelun sijasta 

mietimme, mitä mahdollisuuksia korona tar-
joaa. Joku voi aloittaa komerojen siivouksen, 
toinen voi kaupitella netissä vanhoja tavaroi-
ta ja osa voi aloittaa uudelleen ulkona reip-
pailun. Yksi tapa piristää päivää, on vaikkapa 
ottaa puhelimella yhteyttä kaveriinsa. Voi-
simme auttaa jotakin yksinasujaa esim. lu-
menluonnissa, kaupassa käynnillä tai vaan 
yhteisellä kävelyretkellä. Toiminnallisia ide-
oita löytyy varmasti pilvin pimein, vai pitäisi-
kö sanoa valoisin pilvin ja mielin.
Nauttikaamme nyt aidosta talvisesta luonnos-
ta ja yrittäkäämme pysyä terveinä koronaa 
mahdollisimman tehokkaasti välttäen.
Hyvää alkavaa vuotta 2022

Pekka Niemi 

PuHEENJOHTAJAN PALSTA, KEVÄT 2022

Pekka Niemi 
Hallituksen puheenjohtaja

Toimitus ja kuvat: Pentti Jääskeläinen, Pekka Niemi, Jukka Koistinen, Matti O. 
Vuoristo, Sirpa Koponen, Seppo Makkula, Anne Makkula, Markku Mustamäki, 
Risto Ruuskanen, Risto Kihlström, Irma Nieminen ja Anuliisa Lähitie.
Taitto: Bittikorjaamo Oy  Painopaikka: Kirjapaino Kari Ky

Jyväskylän Valmetin Eläkeläiset ry Rekisteröity 21.1.1970
Yhdistysrekisterinumero 110.907

YHDISTYKSEN 53. TOIMINTAVuOSI

Hetkinen - Jyväskylän Valmetin Eläkeläiset ry:n jäsentiedote.

In memoriam
                                                            

Toimi Tamminen

                                                                       

Yhdistyksemme pitkäaikainen puheenjohtaja (2010-2015) Toimi 
Tamminen kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen 4.2.2022. Hän oli 
mukana myös lauluyhtye Pörriäisten toiminnassa usean vuoden 
aikana. Toimi Tammisen muistoa kunnioittaen.

                                             Jyväskylän Valmetin Eläkeläiset ry.
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Aika Keskiviikko 16.3.2022, 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 2021,
   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

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

ESITYSLISTA

Jyväskylän Valmetin Eläkeläiset ry:n jäsenmaksulomake
löytyy nyt tämän lehden takakannesta.

KOKOUSKUTSU

Jyväskylän Valmetin Eläkeläiset ry:n

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika  keskiviikkona 16.3.2022 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.
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VuOSIKERTOMuS VuODELTA 2021

Vuosi 2021 alkoi edelleen korona rajoitusten takia hiljaisesti. 
Kevään aikana pystyimme järjestämään ainoastaan toukokuun kuukausikokouksen, jonka 
yhteydessä pidimme sääntömääräisen kevätkokouksen. Kesäkuussa järjestimme jo perinteis-
en umpimähkämatkan ja heinäkuussa kesäteatterin, muut kesän tapahtumat jouduimme pe-
rumaan. Varsinaisen toiminnan pystyimme käynnistämään syyskuun alkupuolella “Seilaten 
syksyyn” risteilyllä. Syyskuun kuukausikokous pidettiin normaalisti. Loppupuolella teimme 
matkan Kuusamoon.
Loppuvuoden toiminta toteutui lokakuun sekä marraskuun kuukausikokousten sekä 
sääntömääräisen syyskokouksen merkeissä. 
Tämän lisäksi toteutui “Elämän virta” konsertti. Matka Brodway musikaaliin Lahdessa. Jou-
lutorimatka Kuopioon. Joululounas Priimuksessa. “Joulun tarina” konsertti Palokan kirkossa.

Kuukausikokouksissa esiintyi eri alojen asiantuntijoita.

Toivottavasti vuosi 2022 on jo parempi ja voimme palata normaaliin toimintaan.

JÄSENISTÖ
Jäseniä  31.12.2021  747   henkilöä
Uusia liittyi    10   “

TOIMIHENKILÖT
Hallituksen puheenjohtaja  Pekka Niemi
Hallituksen varapuheenjohtaja  Martti Kivikangas
Sihteeri     Irma Nieminen 
Jäsensihteeri    Sirpa Koponen
Rahastonhoitaja    Pentti Jääskeläinen
Varsinaiset toiminnantarkastajat   Kimmo Lehto ja Raimo Linna
Toiminnantarkastajien varahenkilöt Pentti Nupponen ja 
Markku Virtanen

HALLITUS
Mikko Hiekkanen, Pentti Jääskeläinen, Martti Kivikangas, Jukka
Koistinen, Sirpa Koponen, Seppo Makkula, Markku Mustamäki,  Pekka Niemi, Irma Niem-
inen, Riitta Ojala, Matti Salminen, Heikki Vauhkonen, Seppo Viinikainen ja Matti Vuoristo. 

YHDISTYKSEN MUU EDUSTUS
Valmetin Eläkeläisyhdistysten neuvottelukunta
Neuvottelukunnan jäsenet Sirpa Koponen ja Irma Nieminen.

Jyväskylän kaupungin vanhusneuvosto 
Varsinainen jäsen Pekka Niemi ja varajäsen Martti Kivikangas.
Heidän toimikautensa on 2021-2024 eli sama kuin kunnallisten 
lautakuntien. Vanhusneuvosto kokoontuu vähintään 8 kertaa vuodessa ja tarvittaessa.

Sepänkeskuksen talotoimikunta
Yhdistyksen edustaja Matti Vuoristo. Kokous pidetään kuukausittain.

Viking Glory
Luotu tarjoamaan 

ennennäkemättömiä
risteilykokemuksia reitillä

Turku–Maarianhamina–Tukholma

Hintansa arvoisin Itämerellä

Varaa Vikingline.fi

Viking Gloryn maaliskuinen 
startti vähentää entisestään 
Punaisten laivojen 
ympäristövaikutuksia Turku– 
Maarianhamina–Tukholma-
reitillä. Esimerkiksi Viking 
Gloryn rahtikapasiteetti on 
66 prosenttia Amorellaa 
suurempi, mutta sen 
h i i l i d i o k s i d i p ä ä s t ö j e n 
odotetaan jäävän yli 
neljänneksen edeltäjänsä 
päästöjä pienemmiksi. 
Vuonna 2013 liikennöinnin 
aloittanut Viking Grace 
ja Viking Glory ovatkin 
yhdessä Itämeren 
ilmastoviisain aluspari. 
”Tehokkuus, ympäristön 
vaatimukset ja tulevaisuus 
on huomioitu Viking Gloryn 
suunnittelussa aivan uudella 

tavalla – lippulaivamme on 
tehty kunnianosoitukseksi 
juurillemme eli 
Itämerelle ja sen kauniille 
saaristoluonnolle. Suurin 
osa vastuullisuustyöstämme 
liittyy matkustajille 
huomaamattomiin asioihin, 
kuten laivojen teknisiin 
ratkaisuihin, jotka kehittyvät 

vauhdikkaasti. Grace oli 
kymmenen vuotta sitten 
maailman parhaiten 
ympäristöä huomioiva 
matkustaja-alus, ja nyt 
sitä isomman Gloryn 
polttoaineen kulutus tulee 
olemaan noin kymmenen 
prosenttia pienempi.

ILMASTOVIISAS VIKINg gLORY ON MYöS VASTuuLLISuuDEN LIPPuLAIVA
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TALOUS
Yhdistyksen talous on pysynyt vakaana toimintavuoden aikana.

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET  VARSINAISET  KOKOUKSET
Kevätkokous pidettiin 19.5.2021 Rauhanyhdistyksen kokoustilassa läsnä 50 jäsentä. 
Hyväksyttiin vuosikertomus 2020 ja vahvistettiin tilinpäätös sekä
myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille  tilivelvollisille.

Syyskokous pidettiin 17.11.2021Sepänkeskuksen Reaktori salissa
läsnä 58 jäsentä.

Valittiin puheenjohtaja, hallitus, toiminnantarkastajat ja 
varahenkilöt vuodeksi 2022.
Vuoden 2022 jäsenmaksuksi päätettiin 10,00 euroa/jäsen.
Vahvistettiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio.

Yhdistyksen lauluryhmä PÖRRIÄISET
Kuoron johtaja ja säestäjä harmonikkataiteilija Erkki Autio.
Kuoron kokoonkutsuja Mikko Hiekkanen.
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.

Kulunut vuosi oli edelleen koronan vuoksi hyvin poikkeuksellinen. Harjoitukset peruttiin 
kevätkaudelta. Kesäkuussa käytiin laulamassa, keittämässä kahvit ja paistamassa makkarat 
Kiviniemen rantasaunalla.  Samalla sovittiin, että syksyn harjoitukset siirretään isompaann 
tilaan koronatartuntojen välttämiseksi. Harjoituksia pidettiin loka- ja marras- kuussa 
Sepänkeskuksen Reaktorisalissa. Kuukausikokouksessa esiinnyt-
tiin vain lokakuussa.  

Kuukausikokouksissa ovat esiintyneet lausuntataiteilija Liisa  Mansikkaviita tai runotta-
remme Sirpa Koponen.

KIITOKSIA kaikille toimintaamme osallistuneille yhdistyksen jäsenille.
 
Yhdistyksemme toimintaa ovat tukeneet Hetkinen lehden mainoksilla  seuraavat yritykset;
Bittikorjaamo, Buugi Liikunta- ja hyvinvointikeskus, Caffitella Bakery Shop, Kirjapaino Kari Ky, 
LähiTapiola Keski-Suomi, Mattopesula Pesumestarit Oy, Parturi Kampaamo Hiusote, Pitkäkadun 
Kukkatalo Ky, Pohjolan Matka Oy, Rakennus- ja sisustuspalvelu Dekora, Rautpohjan Konepaja Oy, 
Tikkakosken Konepaja ja Viking Line.
KIITÄMME mainittuja yrityksiä ja yhteisöjä myötämielisestä suhtautumisesta toimintaamme kohtaan 
ja toivomme jäsenistömme ottavan heidät huomioon hankinnoissaan.

HALLITUS
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Vuoden 2021 tapahtumat    
                   Henkilöitä
Toukokuu Sääntömääräinen kevätkokous   50

Kesäkuu Umpimähkä      82
  Toivakka -> Mikkeli -> Pieksämäki Partaharju   
  Valmismatka Pohjolan Matka Oy   

Heinäkuu Korkeuskammoa Kuusniemellä   27
  Kanavateatteri   

Syyskuu Seilaten syksyyn risteily    29
  Helsinki <-> Tukholma   
  Valmismatka Pohjolan Matka Oy   
  Puolukkaretki      10
  Nettikerhot                    6+3
  Kuusamo ruskaretki     42
  Valmismatka Pohjolan Matka Oy   

Lokakuu Nettikerhot                    4+6
  Elämän virta konsertti     71
  Palokan koulu   
  Ilmavoimien soittokunta   
  Solisteina Saija Tuupanen ja Mikael Konttinen   

Marraskuu Brodway musikaali Waitres Unelmien resepti 31
  Lahden kaupunginteatteri   
  Nettikerhot                    4+6
  Sääntömääräinen kevätkokous   83
  Karstulan Mieslaulajien Tulitauko konsertti  67
  Karstula Elokuvateatteri Suoja   

Joulukuu 9 hyvää syytä elää     33
  Jyväskylän kaupunginteatteri   
  Joulutorimatka Kuopioon    31
  Valmismatka Pohjolan Matka Oy   
  Joulun tarina konsertti     56
  Palokan kirkko   
  Baritoni Hannu Lehtonen ja
  Musiikkineuvos Seppo Hovi  
  Joululounas      86
  Ravintola Priimus   

Vuoden 2021 kuukausikokousten vierailijat    
 
                    Henkilöitä
Toukokuu Mirva Takkinen Katja Iiliäinen     50
  Respecta    
  Palveluja ja apuvälineitä arjen toiminnan     
  helpottamiseen    

Syyskuu Hankekoordinaattori Sinikka Tyynelä    56
  IHANA-ikääntyvien hyvä asuminen ja senioreiden   
  tulevaisuuden asumisvaihtoehdot    
  Jyväskylässä-hanke    

Lokakuu Margit Hasssinen ja Tiina Ahonen    59
  Kuuloliitto    

Marraskuu Leila Koskinen       83
  Vapari    
  Tietoa Jyväskylän kaupungin järjestämästä    
  vapaaehtoistoiminnasta    
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Vuoden 2022 tulevia tapahtumia     
        Yhteyshenkilö(t)
Maaliskuu 30 Tampereen Teatteri,   Sirpa Koponen
   Turun kaupunginteatteri ja  050 366 5311
   Espoon     "   
   Huomenna hän tulee   

Toukokuu 10-12 Kulttuuri- ja kiertomatka  Irma Nieminen
   Helsinki ja ympäristö   040 742 1954
   Valmismatka Pohjolan Matka Oy   

Kesäkuu 17 Oopperamatka   Sirpa Koponen
   Ilmajoki    050 366 5311
   Hiljaiset perivät maan   

  vk 26 Umpimähkä    Sirpa Koponen
        050 366 5311
        Irma Nieminen
        040 742 1954

Heinäkuu 14 Riihivuoren kesäteatteri  Pentti Jääskeläinen
  klo 19 Tukkijoella    040 588 6316
   Uusi Iloinen teatteri   

Syyskuu 5-7 Seilaten syksyyn risteily  Seppo Viinikainen
   Tukholmaan    040 744 1119

WWW.TIESÄÄ.FI
Helppo tapa seurata ajankohtaisia tiesäätietoja.
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 www.caffitella.fi
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kariteam.fi
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Oli tarkoitus järjestää matka 
Tallinnan joulutorille, mutta 
korona muutti suunnitelmat. 
Suuntasimmekin Savoon, 
Kuopion joulutorille. 
Lumisena maanantaiaamuna 
Pohjolan Matkan bussi poimi 
lähtijät kyytiin ja matka kohti 
Kuopiota alkoi. Matka sujui 
nopeasti, ja kohta jo olimme 
tutustumassa värikkääseen 
joulutoriin, jonka Iltalehden 
lukijat olivat valinneet 
Suomen ihanimmaksi 
joulutoriksi. Monenlaista 
tuotetta oli tarjolla, kuten 
joulukoristeita, koruja, 
käsitöitä, leivonnaisia ja 
tietysti Hanna Partasen 
kalakukkoja. Muutamat 
löysivät ostettavaa, mutta 

osa tyytyi nauttimaan 
kahvit 120 vuotta 
vanhassa, tunnelmallisessa 
kauppahallissa.
Torilta siirryimme maittavalle 
lounaalle Kallaveden 
rannalla sijaitsevaan 
ravintola Kuopion Saanaan. 

Vatsat täysinä siirryimme 
lähistöllä sijaitsevaan, 
vuonna 1852 perustettuun 
savolaiseen perheyritykseen, 
alkoholijuomia valmistavaan 
Lignell & Piispaseen, jossa 
opas meitä jo odotteli. 
Tehdaskierroksen aikana 

MATKA KuOPION JOuLuTORILLE 13.-14.12.2021
eläytyvä oppaamme kertoi 
tislaamon omistajahistoriasta 
ja valmistettavista tuotteista. 
Kierroksen lopuksi oli 
paras eli maistiaiset, 
jossa opas testasi 
leikkimielisellä kilpailulla 
meidän makuaistimme 
ja tietämyksemme 
m a i s t e l e m i s t a m m e 
tuotteista. Harmi vain, että 
voittajajoukkue ei saanut 
palkintoa!
Majoitumme Kylpylähotelli 
Rauhalahteen, jossa 
nopeimmat ehtivät käydä 
kylpylässä ennen illallista. 
Illalla kokoonnuimme ja 
kävimme karaokebaarissa, 
jossa huomasimme, että 
matkassa on laulu - ja 
tanssitaitoisia henkilöitä.
Tiistaina runsaan ja 
maittavan aamiaisen 
jälkeen ohjelma jatkui 
kiertoajelulla. Poimimme 
torin laidalta kyytiin 
paikallisen matkaoppaan, 
joka esitteli Kuopion 
tärkeimpiä nähtävyyksiä ja 
kertoi kaupungin historiasta 

mm. Minna Canthista ja 
hänen saavutuksistaan. 
Kierros päättyi Puijolle, 
jossa nautimme lounaan 
Puijon torniravintolassa.  
Valitettavasti säätila esti 
maisemien ihailun pyörivässä 
ravintolassa, mutta maittavat 
kala- ja liha-ateriat korvasivat 
tämän puutteen.
Seuraava tutustumiskohde 
oli Suomen ortodoksinen 
kirkkomuseo Riisa, joka 
on valtakunnallisesti, 
kansainvälisesti ja 
m a a k u n n a l l i s e s t i 
merkittävä erikoismuseo. 
Kirkkomuseon tehtävänä 
on tallentaa, säilyttää, 
tutkia ja pitää näytteillä 
Suomen ortodoksisen 
kirkon historiaan liittyvää 
kulttuuriperintöä. Saimme 
oppaaltamme paljon 
tietoa ikonitaiteesta, 
kirkkotekstiileistä ja sodista 
pelastetuista aarteista.
Kotimatkalla pysähdyimme 
vielä ostoskeskus 
Matkuksessa, jossa saimme 
tehdä viime hetken ostokset.  

Sitten lähdimme kohti 
Jyväskylää, jonne bussillinen 
matkalaisia saapui illalla 
turvallisesti talvikelistä 
ja pimeästä huolimatta. 
Kuopion joulutorimatka oli 
onnistunut ja hyvä ” korvike” 
Tallinnan reissulle ja varmasti 
koronaturvallisempi.
Markku Mustamäki
Kuvat: Seppo Makkula
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Hyvinvoinnista puhuttaessa usein nousee 
nämä kolme asiaa, joihin ihminen voi itse 
valinnoillaan vaikuttaa. 
Kun puhutaan esimerkiksi painonhallinnasta, 
lähdetään yleensä liikkeelle syömisestä ja 
sen muuttamisesta. Kunnon kehittämisen 
ollessa tavoitteena, lisätään liikunnan määrää 
tai tehoa. Viime aikoina on noussut selvästi 
esiin palautumisen ja unen merkitys näiden 
molempien tavoitteiden taustalla. Vaikka on 
ensisijaisen tärkeää, että liikunta- ja ravitse-
muspuoli ovat kunnossa, voi huonolla nuk-
kumisella kumota monta hyvää päätöstä. 

Aikuisen ihmisen unen tarve on normaalisti 
7-9 tuntia vuorokaudessa. Kuitenkin 70 % 
ihmisistä nukkuu nykyisin puutteellisesti 
ja kroonisesta univajeesta kärsii noin 20 % 
ihmisistä. Viimeisen vuosisadan aikana nuk-
kuminen on vähentynyt kaikissa ikäluokissa, 
esimerkiksi lapset nukkuvat nykyään 2 tuntia 
vähemmän kuin 100 vuotta sitten. 
Jatkuva univaje kasvattaa huomattavasti 
riskiä sairastua esimerkiksi sydän-ja veris-
uonitauteihin, syöpään, muistisairauksiin ja 
kohottaa myös loukkaantumis- ja auto-on-
nettomuusriskiä. Univajeessa vastustuskyky 
laskee myös ihan tavallisia flunssaviruksia 
kohtaan. Univaje vaikuttaa lyhyelläkin 
aikavälillä muistiin, oppimiseen, luovuuteen 
ja keskittymiskykyyn.

Liikunnalla ja unella on vaikutusta toinen 
toiseensa. Sopivalla määrällä kullekin 
sopivan rasittavaa liikuntaa on unen laatua 
parantava vaikutus. Liikuntasuosituksen 
mukainen vähintään 30min päivässä reipasta 
liikuntaa on unenkin kannalta hyvä ohje. 
Kovin rasittava liikunta lähellä nukkumaan-
menoaikaa voi kuitenkin myöhästyttää unta 
ja siten heikentää palautumista. 
Unen ja palautumisen kannalta loistavaa 
liikuntaa on ”puuhastelu”, kuten pihatyöt ja 
retkeily. 

Nukkuminen vaikuttaa etenkin harjoittelun 
aiheuttamiin vasteisiin. Sanonta ”levossa 
lihakset kehittyy” on siinä mielessä totta, 
että harjoituksen jälkeisen palautumisen 
aikana ne adaptaatiot tapahtuvat. Jos unta ei 
tule tarpeeksi, jää harjoitusvastekin heikom-
maksi. Huono nukkuminen vaikuttaa osin 
myös suorituskykyyn ja loukkaantumisriski-
in urheilussa. 

Myös ravinnolla ja nukkumisella on vaiku-
tuksia toisiinsa. Raskas ateria lähellä nukku-
maanmenoaikaa heikentää unenlaatua, koska 
ruoansulatusjärjestelmä joutuu tekemään 
enemmän töitä unen aikana. Ruoansulatus ei 
toimi optimaalisesti unessa, ja lisäksi yöllä 
energian tarve on vähäinen. Niinpä ilta-
syömisessä tulee helposti nautittua varalta 

TERVEISET VALMETIN ELÄKELÄISTEN JuMPISTA! ”turhia kaloreita”. Siitä juontaakin paljon 
hoettu sanonta iltasyömisen lihottavuudesta. 
On myös tutkittu, että väsyneenä ihmiset 
tekevät enemmän huonoja valintoja ravin-
nonsuhteen. Väsymys vaikuttaa hormoni-
toimintaan lisäten mielitekoja korkeaener-
gisiin sokeri- ja rasvapitoisin herkkuihin. 
Paremmin nukkuneena päädymme syömään 
enemmän kuitupitoista ravintoa, kuten 
hedelmiä, vihanneksia ja täysjyvää. Univa-
jeisena myös insuliinin toiminta häiriintyy, ja 
sen lisäksi, että tulee syötyä enemmän sok-
eria, elimistö myös käsittelee sitä huonom-
min, kasvattaen riskiä mm lihavuuteen ja 
tyypin 2 diabetekseen.  

Monen jatkuvasti dieetillä tai kuntokuurilla 
olevan kannattaisikin varmistaa, löytyykö 
esteet tavoitteen toteutumiselle sittenkin 
unen vähyydestä tai huonosta unenlaadusta? 
Nukkuminen ei aina ole helppoa ja moni 
kärsiikin unettomuudesta tai unihäiriöistä, 
kuten uniapneasta. Valitettavasti nämä johta-
vat samoihin riskeihin, kuin ns. itse aiheu-
tettu univaje. 

Jos kiinnostuit, aiheesta voit lukea lisää tässä 
osittain lähteenä käytetystä kirjasta: Miksi 
nukumme?  / Matthew Walker 2019. 

Liikunnan, unen ja ravinnon kolmio

1. Älä juo kahvia kello 14 jälkeen (kofeiini vaikut 
 taa nukahtamiseen useimmilla ainakin 6- 9 tun 
 tia!) 
2. Säilytä sama unirytmi niin arkena, kuin viikon 
 loppunakin
3. Vältä pitkiä päiväunia ja torkahtelua iltaisin en 
 nen nukkumaan menoaikaa
4. Laita unihälytys 15 min ennen nukkumaan  
 menoaikaa, joka mahdollistaisi noin 8h yöunet
5. Kirjoita ylös mielessä pyörivät asiat ennen nuk 
 kumaan menoa
6. Lopeta syöminen/ raskaampi liikunta 2h ennen  
 nukkumaan menoa
7. Lopeta ruutuaika 2h ennen nukkumaanmenoa
8. Säädä makuhuoneen lämpötila viileäksi (n.19c)
9. Himmennä valaistus ja rauhoitu hyvissä ajoin  
 ennen nukku maan menoa
10. Vältä alkoholia ( se heikentää unenlaatua  
 huomattavasti, vaikka saattaa helpottaa nu 
 kahtamista)

Pienillä teoilla unenlaatuaan ja nukku-
mistaan voi parantaa. 
Jos nukkumisessasi on parannettavaa, 
kokeile tästä jotakin pientä muutosta:

Anuliisa Lähitie
Buugin senioriliikunnan ohjaaja

Kuva: Stina Hautala
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lajit: padel, kuntosali, ryhmäliikunta, 
sulkapallo, ulkotennis, pingis

sis. lounas & valitse laji:

voimassa arkisin  klo 10.30-14.00

buugi.fi

TAMPEREEN TEATTERI, HuOMENNA HÄN TuLEE
30.3.2022

Ilmoittautumiset: Sirpa Koponen, 050 366 5311

OOPPERAMATKA ILMAJOELLE,
HILJAISET PERIVÄT MAAN

17.6.2022

Ilmoittautumiset: Sirpa Koponen, 050 366 5311
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Riihivuoren teatterissa Muuramessa nähdään ensi kesänä 
UIT -twistillä maustettu ikiklassikko, Suomen suosituin 
kesäteatterinäytelmä  Tukkijoella. Kyseessä on vauhdi-
kas musiikkikomedia, esitys tarjoaa rakkautta ja  dramati-
ikkaa, upeita laulu- ja tanssikohtauksia sekä svengaavan 
livebändin. Musiikkia kuullaan Merikannosta tämän päivän 
hitteihin.
Päärooleissa loistavat Irina Isberg Katrin roolissa ja Kai 
”Kuju” Hyttinen Pietolana, muissa rooleissa mm. Jon-Jon 
Geitel, Marja-Liisa Kuosmanen ja Rinna Paatso.
Minkälaisen hulinan saa pienelle paikalle saapuva uit-
toporukka aikaiseksi? Kuka lokaa leskimies Pietolan mai-
netta ja miksi? Entä kenen sydän sykkii kauniille Katrille?
Esityksen ohjaa Mikko Rantaniva ja sen on dramatisoinut 
ja musiikin 6-henkiselle live-orkesterille sovittanut Timo
Kärkkäinen, koreografiasta vastaa Helinä Kareinen
Torstaina 14.7.2022 klo 19.00 Riihivuori
TUKKIJOELLA musiikkikomedia

Bussiaikataulu klo 17.40 Buugi
                                 klo 17.55 Harju tilausajolaituri

Varaukset                 sähköposti:
   pentti.k.jaaskelainen@gmail.com
                                  tekstiviestinä:
   0405886316

   Noudatamme korona rajoituksia
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Kävin Valmetin Jyväskylän 
tehtaitten konepajakoulua 
Rautpohjassa keväästä 1971 
syksyyn 1973. Eka vuoden 
olin työvoimaviranomaisten 
kustantamalla koneistajan 
kurssilla ja syksystä 
1972  syksyyn 1973 
olin konepajakoulun eka 
luokalla aarpora oppilaana. 
Konepajakoulu oli siihen 
aikaan kaksivuotinen. 
Minulta tuo koulu jäi yhteen 
vuoteen koska keväällä 1973 
pyrin Jyväskylä teknilliseen 
oppilaitokseen Koneteknikko 
koulutukseen ja pääsin sinne. 
Työvoimaviranomaisten 
rahoittama ja Valmetin 
Rautpohjan tehtaitten 
konepajakoulu oli koulu-
tuksen järjestäjänä ja se 
järjestettiin konepajakoulun 
tiloissa ja konein 
Rautpohjassa. Kurssi kesti 11 
kk ja työvoimaviranomaiset 
maksoivat siitä 10 mk/ 
työpäivä verovapaata 
päivärahaa ja kustansi 

opiskelijoitten ruuan ja 
majoituksen. Kurssin 
hyväksytysti suorittaneilla 
luvattiin työ-paikka Valmetin 
Jyväskylä tehtailta. Opetus 
oli laadukasta ja opettajat 
olivat työhönsä hyvin 
motivoituneita. Mieleeni 
jäi silloisen konepajakoulu 
rehtorin Olli Töyrän 
kertomus kun hän mo-
tivoi meitä kurssilaisia 
T e o l l i s u u s t a l o u d e n 
oppitunnilla seuraavalla 
kertomuksella; Jyväskylä 
tehtaitten työntekijöitä 
Kankaan paperitehtaalta, 
Shomannin lastulevytehtaalta 
ja Valmetin Rautpohjan 
tehtaalta oli istuneet iltaa 
paikallisessa soittoruokalassa 
jota kutsuttiin Polsuksi. Illan 
istujaiset menevät yleensä 
niin, että ensiksi otetaan 
pari drikkiä, sitten mollataan 
työnanta-jaa, muutama drikki 
lisää ja puhe siirtyy autoihin, 
illan lopuksi lisädrinkkien 
jälkeen päästään viimein 

asiaan, eli puhe siirtyy naisiin. 
Työnantajan mollauksen 
olivat jo suorittaneet Kankaan 
ja Shomannin työntekijän 
ja Rautpohjan työntekijä oli 
ollut koko ajan hiljaa. Kaverit 
olivat kysy-neet Eevertiltä; 
” Onko siellä Valmetilla 
asiat niin hyvin, että sinulla 
ei ole mitään sanottavaa” 
Eevertti oli sanonut ” Varis 
on haaskalintu se tonkii ja 
ruokailee haaskoilla, mutta 
katsokaapa sen pesää, 
koskaan se ei paskanna 
omaan pesäänsä, mekin siellä 
Rautpohjassa selvittelem-
me erimielisyytemme 
tehtaan sisällä emme täällä 
kapakassa.” Minusta tuossa 
on korkeaa työ-elämän 
filosofiaa ja jokaiselle 
läheisellä esimerkillä 
opetettuna. Olli Töyrä vaihtoi 
työnantajaa ja häntä seurasi 
Konepajakoulun rehtorina 
Teuvo Närvänen. 
Syksystä 1972 aloitin 
oppilaana kyseisen 

MuISTIKuVIA VALMETIN JYVÄSKYLÄN TEHTAITTEN 
KONEPAJAKOuLuSTA 1971 - 1973

Rautpohjan tehtaitten 
konepajakoulussa, samoissa 
tiloissa joissa edellisenä 
vuotena olin koneistajan 
kurssilla ollut, eka luokalla. 
Konepajakou-luun oli 
tuolloin pääsyvaatimuksena 
yleinen ammattikoulun 
kaksi vuotinen tutkinto. 
Olin me-nestynyt 
ammattikurssilla niin hyvin, 
että Konepajakoulun rehtori 
Teuvo Närvänen katsoi mi-
nulla olevan edellytykset 
opiskella menestyksekkäästi 
myös konepajakoulussa. 
Konepajakou-lun opetus 
lähti siitä mihin yleisen 
a m m a t t i o p p i l a i t o k s e n 
opetus oli päättynyt. 
Konepajakoulun tavoite 
oli kouluttaa rautaisia 
ammattilaisia Valmetin 
Jyväskylän alueen tehtaille. 
Ammattiai-neitten opettajiksi 

oli valittu pitkän kokemuksen 
omaavia hyvin motivoituneita 
teknikoita, mm Pentti 
Hulkko, Markku Pynnönen, 
Virmo Sainio. Matematiikan, 
raaka-aineopin ja muitten 
ns. yleisaineitten opettajat 
olivat hyvin arvosanoin 
valmistuneita kokemusta 
omaavia insinöörejä, Aarne 
Ratinen ja rehtori Teuvo 
Närvänen. Äidinkielen 
opettajana oli Jyväskylän 
teknillisen oppilaitoksen 
Suomen kielen opettaja 

Tahvo Nuutinen. Ensi apua 
opetti terveydenhoitaja 
Aino Ratinen. Olin 
k o n e p a j a k o u l u s s a 
ensimmäinen opiskelija, 
joka ei ollut käynyt 
yleistä kaksivuo-tista 
ammattikoulua. Teuvo 
Närvänen katsoi, että 
yhden vuoden mittainen 
koneistajan perus-kurssi 
konepajakoulussa vastasi 
yleistä ammattikoulua ja 
hän otti minut opiskelijaksi 
Valmetin Rautpohjan 
tehtaitten konepajakouluun. 
Myöhempinä vuosina 
konepajakoulun pääsyvaati-
muksiin lisättiin yleisen 
ammattikoulun lisäksi 
myös ammattikurssit eli 
a m m a t t i o p p i l a i t o k s e n 
opintoja vastaavat tiedot. 
Närvänen ja Ratinen olivat 
asettaneet konepajakoulun 

opiskelijan lähtötavoitteeksi, 
niin hyviä opiskelijoita 
kuin mahdollista.  
K o n e p a j a k o u l u s s a 
kaksivuotisessa opiskelussa 
oli suunnilleen puolet 
työssä oppimista Jyväskylän 
tehtaitten eri osastoilla. 
Toinen puoli oli teoria 
ja käytäntö oppimista 
konepajakoulun tiloissa.
Osaltani konepajakoulu 
jäi yhteen vuoteen, 
syksystä 1972 elokuun 
loppuun 1973. Konepaja-

koulun opiskelua motivoi 
hyvän ammattiosaamisen 
oppimisen lisäksi, se että 
teoria ja työn opiskelusta sai 
palkkaa. Palkka oli silloin 
1972 syksyllä  4,08 mk/h.  
Poissaoloista ei tietenkään 
maksettu mitään. Tuolla 
palkalla pystyi maksamaan 
asunnon ja ruuan. 
K o n e p a j a k o u l u  
(Teollisuuden ammattikoulu 
) oli tuolloin 1970 luvulla 
Arvostettu ja hyvä oppi-
mispaikka nuorelle. Koulu 
kasvatti motivoitunutta 
ja osaavaa henkilöstöä 
omistajansa tehtaille. 
Monet konepajakoulun 
oppilaat jatkoivat opintojaan 
Teknillisessä oppilaitoksessa 
Teknikoiksi tai Insinööreiksi. 
Myös tätä kautta yritykset 
saivat osaavaa lisää oppinutta 
henkilöstöä eri tehtä-viin. 
Olihan konepajakoulun 
ja sen lisäksi teknillisen 
oppilaitoksen käynyt henkilö 
osaava jo valmiiksi sitoutunut 
yrityksen tavoitteisiin ja toi 
lisäarvoa yritykseen. 
Minulle Valmetin Rautpohjan 
tehtaitten konepajakoulu 
motivoivine opettajineen 
oli koulu joka loi suunnan, 
jonka pohjalta oli hyvä 
ponnistaa eteenpäin. Monet 
kiitokset siitä Rautpohjan ko-
nepajakoululle.
Minusta on vahinko 
kun lyhytnäköisessä 
säästöinnossa konepajakoulut 
ajettiin alas ja lopetet-tiin  
1990 luvulla.

Risto Ruuskanen 
Jyväskylän Valmetin 
tehtaitten kanssa jossain 
tekemisissä 1971 – 1983.
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KARSTuSET EIVÄT PETÄ 

Hyvää odotimme,
priimaa saimme.
Talvisena marraskuun 
viimeisenä lauantaina 
Pohjolan Matkan Panu 
ajoi 66-paikkaisen bussin  
Killerin uudistetulle 
parkkipaikalle noutamaan 
matkalaisia Karstulaan.  
Tilausajolaiturin ja 
Puuppolan pysäkin jälkeen 
bussi olikin viimeistä 
paikkaa myöten täynnä.  
Pentti jakoi pääsyliput, 
jossa luki TULITAUKO, 
maaseutupoliittinen 
musiikkisatiiri ja päiväys 
la 28.3.2020 Laaksolan 
koulun auditorio.  Koronan 
vuoksi esitystä oli siirretty 
kaksi kertaa, mutta tämä 
”kolmas kerta toden 
sanoi”.  Konserttipaikkakin 
oli vaihtunut 
suojeluskuntataloksi 
rakennettuun, nykyisin 
elokuvateatterina 
toimineeseen  komeaan 
rakennukseen, joka löytyi 
kylän laidalta.

Karstulan Mieslaulajat 
toivottivat yleisön 

tervetulleiksi laulaen – 
tietenkin.  On ihmeellistä, 
miten alle neljän tuhannen 
asukkaan kunnasta löytyy 
niin paljon ja niin taitavia 
esiintyjiä.  Kuorolla on oma 
viisijäseninen orkesterikin.    
Kuoron johtajana toimii 
Olli Oikari ja hän oli tehnyt 
myös sovitukset musiikkiin. 
Dramatisointi ja ohjaus oli 
Seppojuhani Ruotsalaisen.   
Kuorossa lauloi 29 miestä ja 
n. 10-vuotias räppäripoika, 
joka todennäköisesti siirtyy 
laulumiesten joukkoon 
jossakin vaiheessa.  
Onnelliset-laulua lauloi 
orkesterin ainoa nainen 
Johanna Valkeinen yhdessä 
Ari-Heikki Oikarin kanssa.    
Muutkin laulut olivat 
vanhoja tuttuja menneiltä 
vuosikymmeniltä.  Joitakin 
lauluja oli sovitettu 
uudelleen ja joissakin 
lauluissa oli osin muunneltu 
sanoituksiakin paremmin 
palvelemaan esityksen 
juonta, jossa kuorolaiset 
yrittivät siirtää Kehä III:sta 
pääkaupunkiseudulta 
Karstulan rajalle asti.   
Samaan aikaan kun 

Karstulassa kaivettiin 
ojia, Helsingissä Gunilla 
ja Anders Bundensdorf 
etsivät Gunillan sukujuuria 
ja haikailivat muutosta 
maaseudun rauhaan.  
Tapahtumat etenivät hyvin 
vauhdikkaasti asiasta 
toiseen ja olihan esitykseen 
saatu mahtumaan jotain 
hyvinkin tuttua; Valmet 
mainittiin parikin kertaa.  
Taustakankaalla esitettiin 
kauniita karstulalaisia 
järvimaisemia, lainehtivia 
viljapeltoja ja kuoro lauloi 
Kultaniityistä.  Ja sinnehän 
tämä pariskunta lopulta 
päätyi, vaikka yhteyksien 
saaminen olikin niin vaikeaa, 
että naapuripitäjän ministeri 
Maurikin piti jossakin 
vaiheessa ottaa avuksi, kun 
Soneran vastaajakin vaan 
temppuili eikä Finnairista 
ja Kaukokiitomatkoistakaan 
ollut apua.  

Väliajalla kävimme 
alasalissa kahvila Hertan 
tiloissa nauttimassa hyvät 
kahvit ja tuoreet pullat.  
Mieslaulajat vaihtoivat 
tauolla  tietyömiesasunsa 

tummiin pukuihin, joten 
konsertti jatkui hyvin 
juhlavissa merkeissä.  
Yli puolet kuorolaisista 
pääsi ”sooloilemaan” 
esityksen aikana mm. 
Huomenta Suomi, Harva 
meistä on rautaa ja 
Vanha tie – kappaleitten 
myötä.  Erityismaininnan 
ansaitsee Kylätie on 
hiljainen-laulu, jonka 
esitti yli 80-vuotias Juhani 
Paananen, joka tunnetaankin 
paikkakunnalla Karstulan 
kruunaamattomana 
tangokuninkaana.   
Esityksestä välittyi 
mukava tekemisen 
meininki;  kuorolaisilla on 
varmaan hauskaa yhdessä 
suunnitella, harjoitella 
ja lopuksi toteuttaa 
esitykset.  Tuskin sitä 
muuten jaksaisikaan lähteä 
noin suuriin projekteihin 
mukaan, vaatiihan esityksen 
valmistuminen kuitenkin 
vähintään parin vuoden  
vapaa-ajat.  Odotammekin 
mielenkiinnolla mitä meille 
seuraavaksi sieltä suunnalta 
tarjotaan.  

Teksti:  Anne Makkula
Kuva:  Risto Kihlström

Onneksi on  
siivouspäivä

Kun Kotileena hoitaa siivouksen puolestasi, 
et saa vastineeksi pelkästään puhdasta kotia, 
vaan myös mielenrauhaa ja enemmän aikaa 

sinulle tärkeisiin asioihin.

www.kotileena.fi

Kotisiivous ja mielekäs vapaa-aika 
ovat vain soiton tai viestin päässä! 

40 %
kotitalousvähennystä 

palveluistamme

Etunimi Sukunimi / Kotileena

Puh. 012 345 6789
kaupunki@kotileena.fi
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Toiminnantarkastajien varahenkilöt

Markku Virtanen puh. 040 583 4693 

Pentti Nupponen puh. 0400 354 969

Toiminnantarkastajat
Kimmo Lehto puh. 040 528 1480
kimmovj.lehto@gmail.com

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

Jyväskylän Valmetin Eläkeläiset ry:n 
hallituksen ja toiminnantarkastajien yhteystiedot

Jäsenrekisteri- ja jäsenmaksuasiaa

Yhdistystoiminnassa välttämättömien asioiden hoitamiseksi, kuten esim. jäsenkir-jeiden 
postittaminen ja jäsen- sekä muiden maksujen laskutus ja kirjaaminen, on tärkeää, että rekisterissä 
olevat tiedot ovat ajan tasalla. Esim. ulkomaanmatkoja varatessa on oltava tiedossa mm. 
syntymäajat (ilman sotutunnuksen loppuosaa).

Nykyisin yhä useammalla jäsenellä on myös sähköpostiosoite. Eniten vanhentuneita tietoja 
näyttäisi olevan puhelinnumeroissa, koska monet ovat siirtyneet lankapuhe-

limesta kännykän käyttäjiksi. Monilta on unohtunut myös ilmoitus osoitteenmuu-toksesta. 
Nykyisten sääntöjemme mukaan myös jäsenkelpoisen henkilön puoliso voi liittyä jäseneksi, 

vaikka ei itse olisi ollutkaan Valmetin jne. palveluksessa.
Johtuen yhdistyksemme luonteesta - olemmehan eläkeläisyhdistys jossa ollaan jäsenenä yleensä 

lopulliseen poismenoon saakka - on meillä rekisterissä varmaankin joitakin edesmenneitten 
henkilöiden nimiä. Aina eivät omaiset edes tiedä, että ukki tai mummi oli jäsenenä yhdistyksessä 
elämänsä aikana, 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 hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen jäsenmaksut laskutetaan vanhoille ja alkuvuodesta liittyneille jäsenille 
joukkopostituksena yleensä helmikuussa kevätkokouskutsun yhteydessä. Kevät-kokouksen 
jälkeen liittyneitä jäseniä laskutetaan jäseneksiliittymisen tapahduttua. 

Maksun voit maksaa käteisellä yhdistyksen kokouksissa tai pankkisiirtona pankin, 
maksuautomaatin, tai nettipankin kautta, mutta muista käyttää maksaessasi laskussa olevaa 
viitenumeroa. Sen avulla yhdistys pystyy kirjaamaan maksun oikean jäsenen tietoihin, vaikka 
maksaja olisi joku muu kuin jäsen itse.

- Jäsensihteeri

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)  
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Sukunimi:  _____________________________________________________ ___________ 
Etunimet  _________________________________________ 
Lähiosoite:________________________________________________________________   

 N:o:_________________ ip.____________________________________ 
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Matkapuhelin: _____________________________________________________________ 
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Päiväys ja allekirjoitus:   ______________________________________________ 
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Jäsenrekisterin hoitaja: T Kananen          Puh 050-353 9650 
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ERÄPÄIVÄ:  ______________________ 
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MAKSETTU PANKKIIN _____________  MAKSETTU KÄTEISELLÄ _____________ 
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Yhdistyksen sääntöjen 3.§:n mukaan  

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

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

J Ä S E N   T A I   J Ä S E N E K S I   H A L U A V A   T Ä Y T T Ä Ä : 
Sukunimi:  _____________________________________________________ ___________ 
Etunimet  _________________________________________ 
Lähiosoite:________________________________________________________________   

 N:o:_________________ ip.____________________________________ 
(kirjoilla): ________________________________________________________ 

Syntymäaika: _________________ Lankapuhelin: ________________________________    
Matkapuhelin: _____________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________         
 
Päiväys ja allekirjoitus:   ______________________________________________ 
 

Y  H  D  I  S  T  Y  K  S  E  N     Y   H  T  E  Y  S  T  I  E  T  O  J A : 
     :          

Jäsenrekisterin hoitaja: T Kananen          Puh 050-353 9650 
          40250 JYVÄSKYLÄ 
 

Y  H  D  I  S  T  Y  S    T  Ä  Y  T  T  Ä  Ä : 
KIRJAAMIS PVM.  _________________                                          JÄSENNUMEO:   ______________ 
PERHELASKUTETTAVA  ____  JÄSENM. VIITE: _____________ LAKUTUS PVM : ______________     
ERÄPÄIVÄ:  ______________________ 
 

V U O D E N  ________________   J Ä S E N M A K S U: 
MAKSETTU PANKKIIN _____________  MAKSETTU KÄTEISELLÄ _____________ 
MAKSAMATTA  ______                             MUISTUTETTU   ____________________ 
 
ERONNUT__________________       KATSOTTU ERONNEEKSI  _______________ 
KUOLLUT    _________________      LASKU POISTETTU _____________________ 
MUUTOSTIEDON LÄHDE:     ________________________________________________________ 

jasenasiat@jyval.fi
Jäsensihteeri:

Hallitus 2021

Seisomassa vasemmalta: Martti Kivikangas, Heikki Vauhkonen, Mikko Hiekkanen, Seppo Makkula, 
Jukka Koistinen, Matti Salminen, Seppo Viinikainen ja Matti Vuoristo.    .
Istumassa vasemmalta: Pentti Jääskeläinen, Markku Mustamäki,  Riitta Ojala, Pekka Niemi, Irma 
Nieminen ja Sirpa Koponen   .

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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