JYVÄSKYLÄN VALMETIN ELÄKELÄISET RY:N
JÄSENTIEDOTE No 2-2019

TULEVAT TAPAHTUMAT

PUHEENJOHTAJAN PALSTA, SYKSY 2019

Kuukausi,
päivä, kello
Marraskuu
ti 19 17.00
				
		
to 28 14.00
			
		
la 30		
				

Tapahtuma		
Vastuuhenkilö
Taulumäen kirkko
Toimi Tamminen 044 064 27
Pörriäiset kuorotapahtumassa
Priimus			
Pentti Jääskeläinen 040 588 6316
Pikkujoulut
Ilmajoki		
Sirpa Koponen 050 366 5311
Varaa oopperamatka

Joulukuu
su-ti 8-10
				
		
ke 11		
			
		
17.00
		
19.00
		
ti 17 19.00
				

Tallinna			
Pekka Niemi 040 721 4831
Pikkujouluristeily
Suolahti-sali		
Pentti Jääskeläinen 040 588 6316
Konsertti
Pikkujouluateria
Jussi Makkonen ja Nazig Azezian
Palokan kirkko		
Mikko Hiekkanen 040 731 5583
Arja Koriseva & Hannu Lehtonen & Minna Lintukangas

Tammikuu
ti-to 28-30
			

Talven taittajaiset
Pentti Jääskeläinen 040 588 6316
risteily Helsinki <-> Tukholma

Helmikuu
to 13 14.30
			

Tampereen Teatteri
Sirpa Koponen 050 366 5311
Notre Damen kellonsoittaja

Huhtikuu
ma-ti 27-28
				

Valmettien kevätristeily Hannu Mäntylä 040 523 1699
Turku <-> Tukholma Sirpa Koponen 050 366 5311

Toukokuu
la-la 16-23
				

Norjan vuonot 		
Costa Fascinosa

50-vuotisjuhlavuosi on lopuillaan. Paljon on vuoden aikana tapahtunut. Toukokuussa vietimme
iloisen juhlan Priimuksessa. Oli
hienoa, että niin moni jäsenistämme pääsi paikalle. Ohjelma oli
monipuolinen ja mukaansa tempaava, varsinkin kuvaelma eläkkeelle jäämisestä 50 vuotta sitten
ja nykyisin. Sirpa Koponen lausui
runon ja Pörriäiset lauloivat. Kiitokset Risto Hautamäelle, Riitta
Mäkiselle, Ilkka Jauhiaiselle sekä
kaikille yhteisöille, jotka muistivat yhdistystämme. Rautpohjan
Tykkikerho järjesti kunnon ”pamaukset” yhdistyksen kunniaksi.
Tilausuudessa julkistettiin myös
yhdistyksen historiikki, joka oli
postitettu aiemmin jäsenille. Suuret kiitokset Seppo Mäkirannalle

hienosta diaesityksestä ja juhlasta
tehdystä videosta. Juhla päättyi
yhteisesti laulettuun Keski-Suomen kotiseutulauluun.
Vuoden aikana on toki tapahtunut
paljon muutakin. Toukokuulla
teimme matkan Etelä-Saksaan ja
Itävaltaan. Kesäkuussa oli perinteinen Umpimähkä ja heinäkuussa teatteriesitys Riihivuoressa.
Elokuussa tanssittiin suurella joukolla kesätanssit Kuikan lavalla.
Kotimaanmatka suuntautui tänä
vuonna Saimaan seudulle. Syyskuussa teimme matkan Tarttoon.
Kaupunki oli positiivinen yllätys
siisteydestään ja rauhallisuudesta.
Pikkujoulun vietämme Priimuksessa. Kuukausikokoukset ovat
jatkuneet ja kokouksissa on ollut
erilaisia vieraita. Kiitokset Han-

nulle mukavista vieraista. Jäsenmäärä on pysynyt melkein ennallaan. Olemme saaneet vuoden
aikana myös uusia jäseniä. Tervetuloa mukaan toimintaan.
Ensi vuonna toiminta jatkuu jo
totutulla tavalla. Kuukausikokoukset ovat sekä keväällä, että
syksyllä tutulla paikalla. Kevään
ulkomaan matka on jo suunnitteilla, mutta kotimaan matka syksyllä on vielä valitsematta. Myös
teatteriesityksiä tullaan järjestämään. Nettikerho jatkaa myös
toimintaansa. Jos on kiinnostusta
kokkikerhosta, niin keväällä sellainen järjestetään.
Toivotan kaikille jäsenillemme
mukavaa loppuvuotta, ensi vuonna taas tavataan.

Seppo Viinikainen 040 744 1119

Kesäkuu
pe 12		
Ilmajoki		
Sirpa Koponen 050 366 5311
				
Hiljaiset perivät maan-ooppera
				
Umpimähkä		
Sirpa Koponen 050 366 5311
							
Irma Nieminen 040 742 1954
Heinäkuu
to 9
18:00 Riihivuori		
				
Tukkijoella UIT

Pekka Niemi
Hallituksen puheenjohtaja

Pentti Jääskeläinen 040 588 6316

Yhdistyksen 50. toimintavuosi
Toimitus ja kuvat: Risto Kihlström, Pentti Jääskeläinen, Pekka Niemi, Toimi Tamminen,
Martti Tervakari, Pauli Viitanen, Seija Lindholm, Anuliisa Lähitie, Martti Lösönen,
Markku Pyykkönen, Anne Makkula, Kirsi Marja Oinonen-Mäkiranta, Seppo Mäkiranta,
Jyväskylän kaupungin teatteri ja UIT - Uusi iloinen teatteri.
Taitto: Bittikorjaamo Oy		

Painopaikka: Kirjapaino Kari Ky

Jyväskylän Valmetin Eläkeläiset ry Rekisteröity 21.1.1970
Yhdistysrekisterinumero 110.907
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Sääntömääräisen syyskokouksen esityslista 2019
Aika		

keskiviikko 20.11.2019 klo 12:15

Paikka		

Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1, Jyväskylä

1. Kokouksen avaus
- puheenjohtaja
2. Todetaan kokouksen laillisuus
3. Valitaan kokouksen toimihenkilöt
- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- kolme ääntenlaskijaa
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma
6. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
- hallituksen ehdotus on 10 e/vuosi
7. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio
8. Päätetään, missä sanomalehdessä tai miten yhdistyksen
kokouskutsuista ilmoitetaan
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
10. Valitaan hallituksen varsinaiset (9) ja varajäsenet (4)
11. Valitaan toiminnantarkastajat (2) ja varahenkilöt
12. Valitaan jaostojen kokoonkutsujat
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Kokouksen päättäminen
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020
Kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa.
Kuukausikokoukset pidetään joka kuukauden 3. keskiviikkona:kevätkaudella tammikuusta toukokuuhun
ja syyskaudella syyskuusta joulukuuhun.
Kokouksiin pyritään hankkimaan jäseniä kiinnostavia alustuksia ja esitelmiä eläkeläisiä koskevista asioista. Jäseniltä toivotaan ehdotuksia tärkeistä ajankohtaisista aiheista.
Hallituksen kokoukset pidetään joka kuukauden 1. keskiviikko:
tammikuusta toukokuuhun ja syyskuusta joulukuuhun.
Matkat ja retket
Matkoja ja retkiä järjestetään kotimaahan ja ulkomaille.
Norjan vuonot risteily toukokuussa.
Luonto- ja marjaretkien kohteina ovat lähiseudun alueet.
Neuvottelukunta järjestää perinteisen kevätristeilyn
Pikkujouluristeily toteutetaan marraskuussa.
Huvi- ja virkistystoiminta
Lauluryhmä Pörriäiset esiintyy kuukausikokouksissa, matkoilla, risteilyillä,
eläkeläiskuorojen laulujuhlilla, palvelutaloissa yms.tilaisuuksissa.
Ryhmään kaivataan uusia henkilöitä.
Hyvinvointilomat ry:ltä on saatu tuettu loma marraskuulle. Hakemus on jätettävä kesä- heinäkuun aikana.
Ulkoilupäivä yhdistettynä pilkkikisaan järjestetään keväällä Puolakan kalamajalla.
Vuoden aikana käydään useassa teatterissa.
Kesäkuussa umpimähkäillään jossakin päin.
Elokuussa järjestetään perinteeksi tulleet iltapäivätanssit Kuikan lavalla.
Pikkujoulu vietetään jossakin sopivassa lähiseudun paikassa.
Liikuntaa ja kuntoilua voi harrastaa Kylpylähotelli Laajavuoressa ja Liikuntakeskus Buugissa.
Lisäksi kaupungin seniorikortilla +65 voi harrastaa liikuntaa kuntosaleissa ja uimahalleissa.

Jäsenhankinta
Jäsenet haastetaan uusien jäsenten hankintaan. Jokainen voi kertoa
yhdistyksestä ja toiminnasta uusille eläkkeelle siirtyville tai siirtyneille henkilöille.

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,

puh. 050 4131 002

Valmet-netti kerho
Kokoontuu syksyllä 2019 maanantaisin klo 13.00-16.00

23.9, 7.10, 21.10, 4.11, 18.11 ja 16.12
Paikka Kyllikinkatu 1

Hetkinen-lehti
Jäsenlehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokouksen edellä.
Aineistoa lehden sivuille otetaan mielihyvin vastaan.
Kotisivuiltamme www.jyval.fi Hetkinen-lehden lisäksi voit lukea
jäsen asioista, kokouksista, matkoista, retkistä ja tapahtumista.
Lisäksi löytyy kuvagalleria.
Sepänkeskuksen talotoimikunta
Yhdistyksellä on edustaja talotoimikunnassa, joka kokoontuu kerran kuukaudessa.
Valmetin eläkeläisyhdistysten neuvottelukunta
Yhdistys osallistuu neuvottelukunnan toimintaan. Neuvottelukunta kokoontuu kerran vuodessa kevätristeilyllä suunnittelemaan yhteistä toimintaa.
Neuvottelukunta on rekisteröimätön yhteiselin, jossa on edustajia entisen ja nykyisen
Valmetin yksiköistä; Helsinki-Järvenpää, Tampere, Linnavuori ja Jyväskylä-Suolahti.
Jyväskylän kaupungin vanhusneuvosto
Yhdistyksellä on Toimi Tamminen varsinaisena jäsenenä ja varajäsenenä Hannu Mäntylä
Jyväskylän kaupungin vanhusneuvostossa kunnallisvaalikauden ajan (2017--2020).
Varsinainen jäsen tai varajäsen osallistuu kokouksiin.
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Voit tuoda oman tietokoneen, ratkomme lisäksi älypuhelimien ongelmia.

Tervetuloa
Matti Vuoristo, puh. 0400 344 619, matti.o.vuoristo@elisanet.fi
Mikko Hiekkanen, puh. 040 731 5583 mikko.t.a.hiekkanen@gmail.com
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Jäsenhankinta
Avustukset
Talletukset, korko
Toiminnantarkastus
Palkkiot
- jäsensihteeri, rahastonhoitaja
Muut kulut (tilavuokrat, posti ...)

Vuosikokoukset
Kuukausikokoukset
Hallituksen kokoukset
Pilkkikisa
Hyvinvointilomat ry;n kuntoloma
Norjan vuonot
Teatterit ja -matkat
Kuikan iltapäivätanssit
Umpimähkä ja kesäretki
Kevät-risteily
Luontoretket
Pörriäiset
Sepänkeskuksen talotoimikunta
Jkl:n kaup.Vanhusneuvosto
Valmetin eläk.neuvottelukunta

Hetkinen
Järjestöpalsta
Keskisuomalainen
Kotisivut www.jyval.fi

TALOUSARVIO VUODELLE 2020
HALLINTO JA TALOUS
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TALOUSARVIO VUODELLE 2020
YHTEENVETO

Yhteensä:

Kulut €
2 800
120 400
8 700
131 900

2 800

x
x

VIESTINTÄ

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

Kulut €
200
2 200
400
500
0
50 000
33 000
1 800
27 000
3 000
300
2 000

KOKOUKSET, MATKAT JA TAPAHTUMAT

Viestintä
Kokoukset, matkat ja tapahtumat
Hallinto ja talous

Erotus:

Vastuuhenkilö
Koponen
Puheenjohtaja
Hallitus
Puheenjohtaja
Puheenjohtaja
Puheenjohtaja

Hallitus
Hallitus

Vastuuhenkilö
Hallitus

Vastuuhenkilö
Puheenjohtaja
Hallitus
Puheenjohtaja
Hiekkanen
Hallitus
Viinikainen
Hallitus
Jääskeläinen
Hallitus
Hallitus
Hiekkanen
Autio, Hiekkanen
Mäntylä
Tamminen, Mäntylä
Mäntylä

1 250

9 950

Tulot €
8 000
1 500
450

Tulot €

300
0
50 200
36 000
2 000
28 500
2 900

119 900
-500

Tulot €
2 500

2 500
-300

Tulot €
2 500
119 900
9 950
132 350
450

9
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Vasemmalta: Martti, Pauli, Liisa, Kari, Seppo, Eija, Juho, Hannu, Kimmo, Pekka, Markku ja Mikko
edessä ryhmän vetäjä Anuliisa ja Anne.
Poissa olivat: Elisa, Tarja, Pirjo ja Ari

Liikuntasuositus yli 65 vuotiaille
Yli 65-vuotiaiden liikuntasuositus on 2h 30 min reipasta tai 1 h
15 min rasittavaa kestävyystyyppistä liikuntaa viikossa. Lisäksi
yhteensä 2-3 kertaa viikossa voimaa, liikkuvuutta ja tasapainoa.
Työikäisten liikuntasuositukseen
verrattuna ikääntyessä voima/
liikkuvuus/tasapaino - harjoittelun suositus on suurempi.
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Voimaharjoittelulla voit hieman ”kääntää kelloa taaksepäin”
Iän myötä lihasmassa pienenee
(50 v 10 %, 70 v jo 40 %), usein
myös paino lisääntyy ja painon ja
voiman suhde heikkenee jyrkästi.
Tapaturmariski kasvaa voiman,
nopeuden ja tasapainon heikkenemisen myötä.
Ikääntyvien voimaharjoittelu tutkimuksissa on kuitenkin saatu oikein valoisia tuloksia. Jo muutamassa kuukaudessa on onnistuttu
kasvattamaan lihasmassaa jopa

noin 20 %, mikä vastaa noin 20
vuoden takaista voimatasoa. Jo 2
kertaa viikossa tehty lihasmassan
kasvuun tähtäävä voimaharjoitus voi johtaa tällaisiin tuloksiin,
vaikka yksilöllisiä eroja on paljon.
Jos tavoite on kehittää lihasmassaa, 1 kerta viikossa voimaharjoittelua on siihen liian vähän.
Pienelläkin harjoittelumäärällä
lihasten katoaminen kuitenkin
hidastuu. Kehittymisen kannalta
suositellaan harjoittelemaan voimaa 2-3 kertaa viikossa. Jos harjoittelusta on tullut taukoa vuosia,
kannattaa aloittaa varovasti pikku
hiljaa määrää lisäten. Aluksi pienempikin liikuntamäärä riittää
kunnon kehittämiseen.
Lihasmassaa kehittävä voimaharjoitus:
Lämmittele ensin 5-10 minuuttia
hiki pintaan
Valitse 8-10 liikettä koko varta-

lolle ja tee niitä 2-3 sarjaa. Yhdessä sarjassa toistoja on 8-12,
ja painoja kannattaa lisätä, kun
onnistut tekemään 3 x 12 samalla
painolla. Pidä sarjojen välillä 1-2
minuuttia palautusta.
Kuntosalilaitteet ovat turvallinen
tapa aloittaa. Jos kuntosaliharjoittelu on ihan vierasta, kannattaa
aloittaa harjoittelu valmentajan
kanssa.
Tärkeää on muistaa myös syödä
hyvä proteiinipitoinen ateria pian
harjoittelun jälkeen, jotta lihasmassa kehittyisi ja palautuisit
harjoituksesta nopeammin.
Kestävyystyyppistä liikuntaa
terveyden edistämiseksi
Voimaharjoittelu on tärkeää, mutta sairastumisriskin ja toimintakyvyn kannalta kestävyysharjoittelu on vähintään yhtä tärkeää.
Vähäinen liikkuminen lisää ennenaikaisen kuoleman riskiä n.
40-60 %, samoin kuin vähäinen

Vasemmalta: Paavo L., Erkki, Pekka K., Mauri, Hannu, Raimo, Eila, Risto, Inga, Seppo, Pekka H, Helinä,
Pentti, Pirjo, Arvo, Jukka, Martti L, Paavo A. ja Martti T.
edessä ryhmän vetäjä Anuliisa
Poissa olivat: Leena, Toimi, Eeva, Valtteri ja Toivo

arkiaktiivisuus. Kestävyysliikunta auttaa mm. painonhallinnassa,
ja sitä myötä vähentää ylipainon
ja passiivisuuden mukanaan tuomia sairastumisriskejä. Kestävyysliikunta on tärkeää sydän- ja
verenkiertoelimistön terveyden
kannalta. Eikä tule unohtaa liikunnan positiivista vaikutusta
mielenterveyteen ja unen laatuunkaan. Hyvän kunnon merkitys terveydessä korostuu, ylipainoinen
hyväkuntoinen on pienemmässä
riskissä kuolla ennenaikaisesti
kuin huonokuntoinen normaalipainoinen.
Yli 65-vuotiaille suositellaan
kestävyysliikunnaksi esimerkiksi
reipasta kävelyä, sauvakävelyä,
hiihtoa, pyöräilyä, vesiliikuntaa,
pallopelejä ja luontoliikuntaa.
Liiku reippaasti tai rasittavasti
vähintään 10 minuuttia yhtäjaksoisesti. Jaa viikoittainen liikuntamäärä useammalle päivälle.
Muista monipuolisuus
Tasapaino ja notkeus on liikuntasuosituksessa liitetty yhteen

voimaharjoittelun kanssa (2-3
krt/vko) , sillä monet jumpat ja
liikuntamuodot sisältävät näitä
kaikkia. Voima ja lihasten kunto
määrittävät osittain myös tasapainoa. Liikkuvuus ja notkeus
säilyvät parhaiten, kun kehoa
käytetään monipuolisesti ja niveliä liikutellaan koko liikelaajuudellaan. Passiivinen elämäntapa johtaa myös liikkuvuuden
heikkenemiseen. Venyttelyä on
perinteisesti suositeltu liikkuvuuden ylläpitoon, mutta sen tehosta
on aika vähän tieteellistä näyttöä.
Nykyään suositellaankin dynaamista liikkuvuusharjoittelua, jossa venytykset ovat lyhyitä ja virtaavia yhdistäen mukaan voimaa
ja tasapainoa. Tällaisia harjoitteita teemme esimerkiksi pilates
ja jooga tunneilla. Myös monet
liikuntalajit, kuten tanssi, palloilulajit, hiihto ja uinti ovat hyviä
liikkuvuuden ylläpitäjiä.
Vahvista siis lihaksiasi ja pysy
liikkeessä hymy huulilla, siinä
hyvät aseet ikääntymisen tuomia
muutoksia vastaan!

Mukavaa syksyä Valmetin eläkeläisille ja nähdään Buugilla näissä
merkeissä!

Terveisin Anuliisa Lähitie
Buugin senioriliikunnan vastaava
Lähteet: https://lihastohtori.wordpress.com/2013/04/01/terveys_
nuorekkuusabc/
https://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka/liikuntapiirakka_
yli_65-vuotiaille
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UMPIMÄHKÄ
”Minä lähden nyt Tampereelle!”
sanoi juontaja Simo Frangen
mutta niin ei tiennyt sanoa kukaan, paitsi matkalle johdattelijat Sirpa ja Irma, kun lähdettiin
vuoden 2019 Umpimähkään.
Etelään päin Jyväskylästä köröteltiin ja Jämsässä käännyttiin
oikealle vaikka oltiinkin menossa
vasempaan. Pienen matkan päästä pilkotti iso kivinen rakennus,
joka paljastui aamukahvipaikaksi. Isäntä toivotteli tervetulleeksi
Ruotsulan hoviin ja kertoi talon
tarinan kansakoulusta pitopalveluksi. Niin juotiin kahvit, syötiin
piirakat, ja matka jatkui. Orituvalla pysähdyttiin, mutta se oli
vain vessatauon paikka. Lisäksi
kuultiin, että kohta matka jatkuisi
Tampereelle etsimään 506 ikkunaa Viikinsaaresta. Tarkempi syy
selvisi lipuista, jotka jaettiin matkan edetessä.
Niin saavuttiin Tampereen Laukontorille, jossa ihasteltiin paikallista Kuuma-saunaa vain
päältä päin, kun pian piti siirtyä
Hopealinjan
SilverSky-laivan
kyytiin. Aamun pilvinen sää oli
muuttunut jo aurinkoiseksi. Tampereen kesäisiä maisemia päästiin
ihailemaan Pyhäjärveltä käsin
12

samalla kun syötiin maittava lounas laivan buffetista kaksituntisen
risteilyn aikana. Viikinsaareen
saavuttiin hyvissä ajoin. Komeaa
pitsihuvilaa, joka toimii Viikinsaaren ravintolana, päästiin tässä vaiheessa ihastelemaan vain
ulkoa päin, mutta ekumeenisen
Pyhäjärven kappelin ovet olivat
kutsuvasti auki. Siellä sai nähdä
sekä ortodoksien että luterilaisen
kappelihuoneen. Pienen matkan
päässä pilkotti tanssipaviljonki ja
mutkan takaa löytyi kesäteatteri.
Osa matkalaisista ehti vielä kiertämään saaren 1,5-kilometrisen
luontopolun, jonka lehtomainen
luonto, happirikas ilma, runsaslajinen kasvillisuus ja kaunis lintujen viserrys virkistivät aistit avoimiksi seuraamaan teatteriesitystä.
Käsiohjelman kertoi, että Miljoonasateen lauluihin pohjautuva kesäteatteriesitys on ohjaaja
Olka Horilan mukaan aikuisten
satu rakkaudesta ja laulujen tekijä Heikki Salon mukaan komedia. Kukin katsoja sai sitten
itse mielessään miettiä oliko se
jompikumpi niistä, molempia
vai vielä jotakin muuta. Miljoonasateen laulut olivat varmaankin
useimmille tuttuja vuosien varrelta, suosituimpina niistä ehkä

Marraskuu ja teatteriesityksen
tunnuslaulu 506 ikkunaa. Kiirettä
pidettiin väliajalla, kun käväistiin
ravintolan puolella nauttimassa
kahvit ja Viikinsaaren leivokset. Eikä turhia aikoja tarvinnut
odottaa esityksen jälkeenkään,
kun päästiin Tammerkoski-laivan
kyytiin takaisin mantereen puolelle.
Paluumatkalla poikettiin jälleen
kahvitauolle hoviin, tällä kertaa
Savion Hoviin Jämsän Juokslahdessa. Tämä jugendtyylinen
rakennus on Jämsän entinen sairaala, joka on siirretty 1990-luvun alussa nykyiselle paikalleen.
Isäntä kertoi talon historiaa ja
muuntumista sairaalasta tilausravintolaksi. Tyylikkäästi kunnostetussa ja juhlavasti sisustetussa
salissa oli ilo juoda kahvit raparperileivosten kera.
Matkan aikana koetut maalais-,
järvi- ja kaupunkimaisemat muistiin piirtyneinä, hyvä seura ja koetut elämykset mielessä oli hyvä
palata kotiin jatkamaan Suomen
kaunista kesää.
Kirsi Marja Oinonen-Mäkiranta

seuraavat kuukaudet
39/59€/kk, seniorit -10%

ota yhteyttä:
meri-sisko.makinen@buugi.fi
050 911 1054

tarjous voimassa 30.11.19 saakka
etu uusille 12kk asiakkaille

kertoi myös ompelevansa hyppypukuja paremmin kantaviksi, kuten hyvä ystävänsä Janne Ahonen
Suomessa. Hän opiskelee nykyisin Innsbruckissa. Nimmarit ja
kunnolliset kuvat Gregorista siinä
tungoksessa jäi kuitenkin saamatta, onneksi äänen kuitenkin sain
nauhalle.

Matka Saksaan ja Itävaltaan
Killerin pysäköintipaikalle kerääntyi joukko ihmisiä päivän
ensimmäisten valonsäteiden näkyessä pysäköintipaikan puiden
latvoissa. Matkamme aamuvarhaisella kohti Saksaa ja Itävaltaa
alkoi. Palokkaan päästyämme
eteemme avautui järven pinnalle
kauniisti heijastunut aamuruskon
kuvajainen. Jätimme kauniin Jyväskylän seudun taaksemme ja
siirryimme Tikkakoskella kotimaisen lentoyhtiön kuljetettavaksi. Lentomatkamme ensimmäinen
välilasku oli Helsingissä, jonka
jälkeen useimmat meistä matkaajista teki vielä toisen välilaskun
untenmaille ennen Müncheniä.
Laskeuduttuamme ajoimme linjaautolla halki Etelä-Saksan kauniiden maisemien Itävallan Salzburgiin. Päivämme kaupungissa
oli kovin sateinen ja välillä tuntui kuin vettä olisi tullut ajoittain
yhtä aikaa ylhäältä ilmasta sekä
alhaalta kadulta. Sateenvarjojen
lomasta kurkistelimme historiallista kaunista kaupunkia. Näimme mm Getreidegasse kävelykadulla Spar kaupan yläkerrassa
olleen Mozartin syntymäkodin
ja maistelimme aitoja Mozartin
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kuulia vuonna 1884 perustetussa
Cafe-Konditorei Fürstissa.
Toiseen päivään herättyämme
lähdimme kohti Salzkammergut
-järvialuetta. Päivän kohokohta oli hammasratajunalla kiipeäminen jyrkkää rinnettä aina
1782 metrin korkeuteen saakka
Schafberg-vuorelle. Täällä kaiken yläpuolella nautimme kahvit sekä päivittelimme sumuisia
maisemia ja kuvittelimme miltä
täällä jyrkänteen reunalla näyttäisikään hyvällä säällä. Vuoristoteitä kulkiessamme lumoutuneena
katselimme linja-auton ikkunasta
kauniisti kukkivia kevätesikoita,
keltavuokkoja ja Enzian-kukkia.
Päivän lopulla tutustuimme vielä Hallstättersee-järven rannalla
viehättävään kylään ja pysähdyttävän kauniiseen järvimaisemaan.
Tämä Unescon kulttuuriperintölistalla oleva kylä oli maisemaltaan kuin postikortti. Kuvankauniiden maisemien ja erikoisten
jyrkään vuorenrinteeseen rakennettujen talojen katseleminen oli
rauhoittavaa.
Kolmantena päivänä kohteena
oli Kehlsteinhaus eli suomalaisit-

tain Hitlerin Kotkanpesä, joka
oli kuitenkin kovan lumisateen
takia sulkenut ovensa. Niinpä
kohde katsottiin Königsee järven
rannan tuntumasta voimakkailla
kiikareilla. Hieno järvimaisema
ympäröi kiikarointipaikkaamme
ja saimme ihastella järveä ympäröiviä lumihuippuisia vuoristoisia
maisemia. Tämän jälkeen linjaauto suuntasi kohti Innsbruckia.
Kaupunkiin ehdittyämme menimme katsomaan maisemia
Bergiselin-hyppyrimäen huipulta. Huipulle pääsi onneksi hissillä
vaivattomasti. Päivä sai yllättävän iloisen käänteen, kun huomasimme hissin tungoksessa vierellämme hyppyvarusteisiin pukeutuneen Gregor Schlierenzauerin.
Hänhän on mm olympiavoittaja,
maailmanmestari ja voittanut 53
maailmancupin osakilpailua eli
enemmän kuin kukaan muu. Tilanne oli niin herkullinen, että
emme malttaneet olla kyselemättä kuulumisia häneltä. Ystävällisesti hän vastaili kysymyksiimme
koko matkan ajan. Hän kertoi
mm loukkaantuneensa pahasti
hypätessään vuonna 2017 ja sen
jälkeen hän on harrastanut mäkihyppyä ilman kilpailemista. Hän

Neljäntenä päivänä ajoimme
Fernpass alppitien kautta matkamme seuraavaan kohteeseen
”Prinsessa
Ruususen”-satulinnaan eli oikealta nimeltään Neuschwansteinin linnaan. Linna oli
rakennettu kuningas Ludwig II
toimesta ylös kallionkielekkeelle jo 1800 luvun loppupuolella.
Sen huoneiden seinät oli koris-

teltu taidokkailla maalauksilla
Rickhard Wagnerin oopperoiden
tarinoita mukaillen. Huomasi,
että kuningas oli rakennuttanut
linnansa rahaa säästämättä. Illalla vielä tutustuimme Innsbruckin
kaupunkiin kävellen. Hämmästelimme mm kaupungin kuuluisinta
nähtävyyttä Keisari Maximilianin
aikaista Golden Dachl -kultaisen
talon kattoa ja kuljimme Pyhän
Annan pylvään ohi. Oli mukava
myös seurata paikallisten iloista
illanviettoa kaduilla ja kuppiloissa.
Viidentenä päivänä heti aamusta
lähdimme kohti Müncheniä. Kävellessämme kaupungin katuja
näimme mm Frauenkirche-tuo-

miokirkon sisältä ja ulkoa sekä
Virtualienmarkt-torin mainioita
tuotteita notkuvat myyntikojut.
Hienoa oli kokea Marienplatzaukion ihmisvilinä ja puistojen
vihertävä rauhallisuus. Yhteisellä lounaalla vielä nautimme
Ratskeller-ravintolan kellarimaisesta miljööstä ja hyvällä maulla
rakennetusta sisustuksesta sekä
tietysti maukkaasta lounaasta.
Paljon nähneenä ja kokeneena
illalla istuimme lentokoneeseen.
Tuolloin monen mielessä vielä
liikkui matkan aikaiset kuvat Tirolin maisemista sekä herkullisista hetkistä hyvässä seurassa.
Seppo Mäkiranta

NorjaN vuonot kutsuvat
Risteily Costa Fascinosalla 16.5. - 23.5 2020
Seppo Viinikainen 040 744 1119
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50-vuotisjuhlat Priimuksessa
Kun yli kaksisataa henkeä Jyväskylän Valmetin eläkeläisiä seuralaisineen saapui juhlistamaan
yhdistyksen 50 vuoden merkkipaalua, oli tunnelma sopivan juhlava, mutta tavanomaista oli vilkas puheensorina, kun toisilleen
tutut ihmiset iloitsivat toistensa
jälleennäkemisestä jo ravintolan
aulassa. Ravintolasaliin siirryttäessä juhlatunnelmaan johdatti
pianonsoitto ja pian moni huomasi ilokseen, että kuvia yhdistyksen tapahtumista vuosien varrelta
pyöri valokankaalla eri puolilla
salia.
Juhlaan kuin juhlaan kuuluu puheet. Avajaispuheessa puheenjohtaja Pekka Niemi toi esille näkökulman yhä pitempään eläkkeellä
olevien huomioimisesta yhdistyksen toiminnassa. Juhlapuhujana entinen tehtaanjohtaja Risto
Hautamäki kävi läpi Rautpohjan
tehtaan vaiheita oman työuransa
valossa. Valmetin tervehdyksen,
viimeaikojen kehityksen korkean
teknologian yritykseksi, toi Raut16

pohjan tuotantojohtaja Ilkka Jauhiainen. Toimi Tamminen esitteli
kuvin ja lyhyin saatesanoin yhdistyksen historiaa. Kirjalliseen
versioon oli kukin päässyt tutus-

Puheenjohtaja Pekka Niemi
tumaan jo kotona, kun se oli lähetetty hyvissä ajoin jäsenistölle
jo postitse.

Jyväskylän kaupungin onnittelutervehdyksen toi valtuuston
puheenjohtaja Riitta Mäkinen.
Hänen muistoihinsa Valmet liittyi jo hänen asuessaan lapsena
Rautpohjan tehtaan lähellä. ”Valmet tehtaineen on sitonut yhteen
monia sukupolvia niin työyhteisöjen kuin tehtaita ympäröivien
asuinalueiden kautta.” Edelleen
hän mainitsi, että kaupunki pyrkii
omalta osaltaan mahdollistamaan
monenlaista virkistystoimintaa,
mutta ”yhteisöllisyys ja yhdessä
tekemisestä syntyvä hyvinvointi on kuitenkin jotain sellaista,
jota valtio tai kunnat eivät yksin
kykene rakentamaan. Siihen tarvitaan aktiivisia toimijoita, jotka
antavat paljon omaa aikaansa ja
voimavarojaan yhteisen hyvän
puolesta.” Jyväskylän kaupungin puolesta hän kiitti Valmetin
eläkeläisiä sitä työstä, jota yhdistyksen toimijat ovat tehneet
lukuisten kuntalaisten hyväksi.
Ilmeisen tietämättömänä tulevasta ohjelmanumerosta Mäkinen
kiitteli, että yhdistyksessä ”ette

ole koskaan unohtaneet huumoria
ja leikkimielisyyttä. Se lieneekin
yksi toimintanne virkeänä pysymisen salaisuuksista! ”

tansseja, golfausta ja purjehtimista, lomamatkoja ja valokuvausta,
eläkeläisten kerhoa ja liikuntaa,
ja paljon paljon muuta.

Huumori ja leikkimielisyys pääsivätkin valloilleen juhlan yllätysnumerossa, kun tutut eläkeläiset heittäytyivät näyttelijöinä
eläkkeelle lähtijän rooliin ja tilanteisiin 50 vuotta sitten ja tänä
päivänä. Miten eri lailla voi asiaan suhtautua, kun tilanne tulee
yllättäen, miten samanlaista ja
toisaalta erilaista on siirtyä työelämästä eläkeläiseksi, ja minkälaiset voivat olla tulevaisuuden
suunnitelmat: kalastusta ja lava-

Rautpohjan tykkikerho oli viritellyt tykkejään laukaisukuntoon
ravintolan ulkopuolella. Kunnialaukaukset yllättivät voimakkuudellaan juhlaväen ja saivat
kielenkannat kirpoamaan. Usko
Laitinen tykkikerhosta vakuutteli,
että vaaraa ei ollut sillä panokset
koostuivat pääosin hiekasta.

set, jolla oli tällä kertaa kevättä rinnassa ja ohjelmistossaan
keväiset laulut. Ja toki oli ohjelmassa myös Sirpa Koposen
lausuma juhlaruno Suomenmaa,
ja yhdistyksen toimijoiden palkitseminen. Jossakin välissä juotiin
leivoskahvit ja lopuksi laulettiin
Keski-Suomen kotiseutulaulu.
Kirsi Marja Oinonen-Mäkiranta

Niin kuin kuukausikokouksissakin ohjelmaan toi kevennyksen
yhdistyksen laulukuoro Pörriäi-
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TAPAHTUI SYKTYVKARIN PM1 ASENNUSTYÖMAALLA
80-LUVUN ALUSSA
Ta r i n o i t a j a t a p a h t u m i a
menneiltä vuosilta.
Lähellä Ural-vuoristoa Komin
Neuvostotasavallassa Syktyvkarin kupeessa paperikoneasennukset olivat viimein edenneet testausvaiheeseen. Alkuperäisestä
asiakkaan laatimasta aikataulusta
oltiin reilusti myöhässä. Moskovan ministeriöstä, pääkallon
paikalta oli tullut ukaasi kombinaattiin, että paperia on saatava
tuotettua ennen vuoden vaihdetta.
Ukaasi vauhditti paikallista johtoa toimimaan, saattoihan onnistuminen tuoda ylennyksiä ja prenikoita rintaan.
Valmettilaisten asennusvalvojien
päätehtävänä oli huolehtia ja varmistaa ettei laatuvaatimuksista
tingitä liikaa ja näin vahingoiteta
laitteita ja, että koneella pystytään
tuottamaan sopimuksessa luvatut
laadulliset ja määrälliset takuut.
Aamupalavereissa
asiakkaan
kanssa käytiin läpi edellisen
päivän tehtävälistat ja sovittiin
uusista. Useamman päivän ajan
listalla oli jo ollut lyhyenkierron
pääpumppujen petien jälkivalanta, ennenkuin pumppuja voidaan
koepyörittää. Asiakas kuitenkin
ilmoitti että pumppujen pyöritys

on ohjelmassa tänään, mihin esitimme eriävän mielipiteen koska
pedit olivat valamatta. Asiakas
väitti että valut oli tehty viime
yönä pikasementillä, joten asia

on siltä osin kunnossa. Palaverin
jälkeen tarkistimme asian, eikä
valuja ollut yöllä tehty.
Eräällä Valmetin käyntiinajoinsinöörillä oli mukanaan Polaroid- kamera, siihen aikaan se

oli valokuvauksen huipputuote.
Seuraavan aamun paleveriin valmistauduimme ottamalla kuvia
juuri ennen kokousta jälkivalamattomista pumppujen pedeistä. Palaverissa asiakas pahoitteli
edellisen aamun virheellisiä tietoja mutta vahvisti, että viime yönä
kyseinen työ on lopultakin tehty.
Näytimme valokuvia jotka todistivat, ettei näin ollut tapahtunut. Asiakas kyseenalaisti kuvat
sanomalla, ettei valokuvia voi
kehittää näin nopeasti. Silloin
nappasimme heistä ryhmäkuvan,
heiluttelimme valokuvaa hetken
ja näytimme otosta, jossa herrat
poseerasivat ja kuvan alalaidassa
oli päivämäärä ja kellonaika.
Asiakkaan edustajien ilmeet olivat epäuskoiset, hämmästyneet
ja nolot. Polaroid-kamera oli toiminut Valmetin korkeatasoisen
laadun varmistamisen tukena.
Yhteisesti sovimme, että valehtelu palavereissa loppuu, koska se
ei edistä yhteisen päämäärän saavuttamista. Valehtelu ei kokonaan
loppunut, mutta väheni oleellisesti, ja ministeriön vaatima starttipäiväkin yhteistyössä toteutui.

PERINTEINEN
RAVINTOLA PRIIMUKSEN
JOULULOUNAS
10.–20.12. klo 11–14 (ma–pe), hinta 32 €
Ravintola Priimus, Taulumäentie 45, Jyväskylä
Pöytävaraukset: priimus@gradia.fi, 040 341 6111 (ma–pe 9–15)
Pyydä tarjous pikkujouluryhmille ja muille ajoille!
Tarjouspyynnöt ja menu

gradia.fi/priimus

Martti Lösönen

RAVINTOLA PRIIMUS
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SAIMAAN YMPÄRI
Lappeenranta-ImatraPunkaharju-Savonlinna
Matkalla kohti Lappeenrantaa py-

sähdyimme Mikkelissä vanhassa
pappilassa, Kenkäverossa. Upea
miljöö hurmasi ja lämmin kahvi
maistui. Kenkävero sai nimensä
ajasta, jolloin kaiken kirkkokan20

san piti vaihtaa jalkaansa kirkkokengät työjalkineiden sijaan.
Matkamme jatkui kohti Lemin
Säräpirttiä, jossa nautimme lou-

naaksi tuhatvuotisen perinteen
mukaisesti valmistettua suussa
sulavaa lammasherkkua. Lemiläiseen tapaan särä nautittiin hitaasti
ja santsata sai.

Lappeenrantaan saavuttuamme
pääsimme tutustumaan Lappeenrannan linnoitukseen, joka on
osa niin suomalaisten, venäläisten kuin ruotsalaistenkin yhteistä kulttuuriperintöä. Nykyiset
ratsuväkimuseo,
ortodoksinen
kirkko ja Etelä-Karjalan taidemuseo ovat 1700- luvun viimeiseltä
vuosikymmeneltä. Linnoituksen
legendaarisessa kahvila Majurskassa nautimme kierroksen välillä kahvit.
Majoituksemme oli varattu Laila
Hirvisaaren Imatra-kirjasarjasta
tuttuun Imatrankosken varrella sijaitsevaan uljaaseen Valtionhotelliin. Imatran vierailulla pääsimme
opastetulle kierrokselle mm. Alvar Aallon suunnittelemaan Kolmen Ristin kirkkoon.
Imatralta lähdettiin kohti Punkaharjua, mutta matkalla teimme
pysähdyksen Ruokolahden kirkonmäellä ihailemassa paanukattoista kellotapulia.

Kävimme myös katsomassa Salpalinjaa, viralliselta nimeltään
Suomen Salpa. Se on talvisodan jälkeen vuosina 1940-1941
ja 1944 Suomen itärajan läheisyyteen Virolahdelta Savukoskelle rakennettu puolustuslinja.
Linjan tarkoituksena oli suojata
valtakunnanrajaa. Ruokolahden
Syyspohjassa on pienellä alueella
nähtävissä Salpalinjaan kuuluvia
valmiita linnoitteita, keskeneräisiä ja sortuneita korsuja sekä veden täyttämiä korsujen pohjakaivantoja. Syyspohjassa voi myös
kulkea kilometrikaupalla järeistä
kivistä koottua panssariestelinjan
viertä.
Ihaillen upeita maisemia ajelimme Punkaharjulta kohti Savonlinnaa. Aamulla oli aikaa tutustua
Savonlinnan toriin ja kiertoajelul-

la näimme Savonlinnan vesistöjä
ja saaria sekä Suomen suurimman
puukirkon Kerimäellä. Savonlinna on rakennettu osittain saarille, jotka erottavat Saimaan selät,
Haapaveden ja Pihlajaveden toisistaan. Kaupungin pinta-alasta
yli kolmannes koostuu vesistöistä ja useista saarista. Olavinlinna jylhyydessään kruunaa koko
kauneuden. Kierroksen aikana
pääsimme testaamaan kuntomme
Olavinlinnan jyrkissä portaissa.
Savonlinnaan tutustumisen jälkeen oli aika siirtyä kotimatkalle.
Pysähdyimme vielä Rantasalmen
Ruusuhovissa,
historiallisessa
kartanohotellissa, joka tarjosi
kauniit puitteet hengähdyshetkelle. Kahvit tarjosi Pohjolan Matka.
Upeita maisemia ja mukavia yhteisiä hetkiä rikkaampana oli aika

palata Jyväskylään.
Kiitos matkaseuralle!

Toimi Tamminen, matkanvetäjä
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Talven taittajaiset Risteily ti.- to. 28.1 - 30.1
Helsinki - Tukholma.
Pentti jääskeläinen 040 588 6316

Pohjois-Saksan joulumarkkinat 6 pv 5.12. 599 €

Wismarin, Schwerinin ja Lyypekin joulumarkkinat kutsuvat tutustumaan.
Jouluiset sävelmät ja lukuisat kojut johdattavat joulutorin maistajaisille.

Jyväskylän kaupunginteatterissa 15.2 Miehen kylkiluu
Kahdeksan eri teatterin yhteistyönä syntynyt Maria Jotunin ihmissuhdekomedia Miehen kylkiluu
oli hulvatonta iloittelua ja tunteiden vuoristorataa. Vuonna 1914
ensiesityksensä saanut näytelmä
oli menestys jo omana aikanaan
ja on ollut kestosuosikki kautta
vuosien.
Näkemämme esitys oli kiertänyt
vuoden 2018 syksyllä jo Berliinissä, Kouvolassa Kotkassa,
Riihimäellä ja Jyväskylän lisäksi
vielä Turussakin.
Pääroolissa apteekkari Ollenbergiä esittäneellä Paavo Honkimäellä oli kaksoisrooli, hän esitti
myös suutari Topias Kinkkusta,
jonka eukko kuoli keuhkokuumeeseen ja akka oli saatava entisen tilalle – ei niinkään tunnesyistä, vaan kun on se lehmä!
Apteekkari paini mustasukkaisuusongelmien kanssa, kuten
myös hänen vaimonsa Elli, jotka
kumpikin epäilevät puolisoaan.
22

Ollaan jo eroa hakemassa ja syynä vain, ettei muistettu sanoa toiselle, että rakastan.
Apteekkarin apulaisen Lukassonin miesroolia esitti Kouvolan
teatterin Hannele Laaksonen.
Olisikohan syy, miksi miestä tässä esitti nainen, kylkiluu- jutussa.
Kautta aikain on uskottu, että nainen olisi luotu miehen kylkiluusta, mutta tosiasiassa molemmilla
sukupuolilla on yhtä monta kylkiluuta eli yhteensä 24, 12 kummallakin puolella. Ja kuten näytelmän lopussa Amalia papin aamenen jälkeen sanoi: ’No, sanoi
tuo pappi siellä äsken, jotta mies
on vaimon pää ja sen kylkiluusta
muka on tehty. Vaan minä sanon:
Ei ole ollut näkijää, paremmin
tuo on vaimon kylkiluusta koko
ihminen tehty’. Niin, että siinä
miettimistä. Lukassonin vaikeus
oli päättää kahden vaimoehdokkaan välillä.
Esitys oli hienosti päivitetty tuo-

reemmaksi muutamilla iskelmillä, jotka soivat sopivissa kohdin.
Ainoa haitta lienee, että kaikista
repliikeistä ei aina saanut selvää.
Puhe jotenkin puuroutui. Juoni kuitenkin selvisi ja se oli, että
avioliitto on vaikea asia, mutta
siihen on päästävä, vaikka ei saisi
mieleistään, pääasia, että hänellä on rahaa, mikä asia on syytä
tarkistaa ennen papin aamenta.
Jotunin teksteistä löytyy aina arkirealismia.
Taas saimme nauttia mukavasta
teatterista mukavassa seurassa.
Kiitos järjestäjille.
Seija Lindholm

Joulumarkkinat Tartto 4 pv 12.12. 239 €

Tartto muuttuu joulukuussa taianomaiseksi ja tapahtumatäyteiseksi
joulusatumaaksi; suuret Tarton Joulumarkkinat valtaavat toriaukion.

Hinnat
alkaen
Jyväskylä!

Hovitallin joulumarkkinat Tukholma 3 pv 30.11. 96 €/hlö/A4

Upeita käsityöläistuotteita, hurmaavia makuja ja tuoksuja, viihtymistä laivalla.
Matka Hovitallin joulumarkkinoille ovat täynnä jouluista tunnelmaa!

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.

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
Kevään lehdessä tässä ilmoituksessa oli virhe, joka syntyi Hetkisenlehden
taiton yhteydessä, me tekijät pahoittelemme aiheuttamaamme harmia.
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TARTTO JA ETELÄ-VIRO 9 – 13.9.2019
Maanantai-aamun aikainen herätys ei harmittanut yhtään, kun
tiesi, että edessä on mielenkiintoinen matka Tarttoon. Linja-autossa oli hyvin tilaa, koska meitä
matkalaisia oli vain 25 henkeä,
osa ensikertalaisia, osalle Tartto
oli jo ennestään tuttu.
Paljon uutta näkemistä oli silti jokaiselle.
Tiistai-aamu valkeni kesän viimeisenä hellepäivänä. Reetta-oppaamme vetämän kaupunkikierroksen saimme kävellä auringonpaisteessa Toomemäen puistossa
varjopaikkoja etsien. Kiersimme
Tuomiokirkon rauniot ja ihailimme raatihuoneen aukiota.
Sieltä löytyi kierroksen lopuksi
mukavat terassit, joissa oli tarjolla herkullisia jäätelöitä ja muita
virvokkeita.
Iltapäivällä tutustuimme Viron
uuteen, syksyllä 2016 avattuun
24

kansallismuseoon.
Se sijaitsee noin 3 km:n päässä
keskustasta, entisen kiitoradan
päässä neuvostovallan
aikaisen lentotukikohdan alueella. Kansallismuseo rakennettiin
arkkitehtikilpailun voittajan, pariisilaisen DGT Architectsin piirustusten mukaan ja se on 356 m
pitkä rakennus. Pääsisäänkäynnin
päädyn korkeus on 15 m ja toisen
pään korkeus on 2 m.
Lentokoneen nousua mukaileva
muoto kuvaa pienen kansan ponnistusta tukalasta menneestä ajasta kohti uljasta tulevaa. Rakennus
maksoi 75 milj. euroa. EU ei antanut siihen yhtään rahoitusapua,
koska ”se on virolainen museo
virolaisille”. Niinpä sitten rahat
kaivettiin virolaisten taskuista
tupakka- ja viinaveroina. Kenties
me suomalaisetkin olemme pienellä osalla osallistuneet niihin
talkoisiin Tallinnan-matkoillamme.

Museo-oppaamme
Kadri-Liis
Olmaru Luhan kanssa kiersimme
museon pysyvät näyttelyt Viron
kansan historiasta, nykyajasta
taaksepäin ja suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuurihistoriasta.
Näyttelyt on rakennettu mielenkiintoisiksi nykyaikaista audiovisuaalista tekniikkaa hyväksi käyttäen. Paljon nähtiin ja kuultiin,
mutta enemmän jäi näkemättä/
ymmärtämättä. Jopa niin paljon,
että monilla jäi kytetään ajatus:
tänne täytyy päästä uudelleen.
Keskiviikkonakin oli lämmintä,
mutta hyvin ilmastoidussa bussissa oli mukava matkustaa etelään päin ja kuunnella oppaamme asiapitoisia tarinoita Viron
kansan elämästä neuvostovallan
aikana. Sarkastisen huumorin
sävyttämistä jutuista selvisi mm.
sen ajanjakson ne (vain) kaksi
pysyvää, hyvää asiaa, jotka Viro
sai isännältään. Ensimmäinen oli

pitkät kuusiaidat, jotka istutettiin
valtateiden reunoille lumenaurauksia helpottamaan. Ja se toinen
oli maanviljelyä parantava toimenpide eli peltojen salaojitus.
”Etelänmatkallamme”
kävimme Latvian puolella Valkassa
tutustumassa
alkoholipitoisten
juomien hintoihin. Laivalla oli
edullisemmat joulukonjakit, joten ostokset jäivät hyvin pieniksi. Valkan jälkeen pysähdyimme
ihastelemaan Windsonin linnaa
muistuttavaa Sangasten linnaa ja
Pyhäjärven kauniissa järvimaisemassa söimme lounaan. Otepään
hyppyrimäen juurella katselimme
etelä-Viron mäkisiä maisemia.
Torstaina oli vuorossa Tartton
Kasvitieteellinen puutarha ja Yliopiston päärakennus.

Yliopisto on perustettu jo vuonna 1632 ”hyvään Ruotsin vallan
aikaan”. Opiskelijoita siellä on
n. 17000 ja mm. suomalaisten
suosiossa on lääketieteellinen tiedekunta. Yliopiston juhlasalissa
presidentti Kekkonen piti virolaisille tärkeän puheen maaliskuussa
1964. Vironkielisessä puheessaan
Kekkonen neuvoi virolaisia säilyttämään identiteettinsä, kielensä ja kulttuurinsa. Vierailun isännät arvostivat kovasti tätä heimokansan päämiehen vierailua. Viron kansan yhteydet muihin kuin
kommunistisiin valtioihin olivat
silloin hyvin rajattuja. Juhlasalin jälkeen kiipesimme kapeita
puuportaita pitkin ylös ullakolle,
jossa oli säilytetty pieni huone,
joka toimi aiemmin ”putkana”
sopimattomasti käyttäytyneille
opiskelijoille. Kokonaan yliopis-

ton läpikäyneitä oppineita meistä
ei tullut, koska päätimme kierroksemme yliopiston taidemuseoon.
Illalla palautepalaverissa kiittelimme Paulia hyvin järjestetystä
matkasta, mukavista tutustumisja retkikohteista, hienoista illallispaikoista, onnistuneista ruokavalinnoista ja sopivasta vapaa-aika/järjestetty ohjelma-suhteesta.
Kiitoksia saivat myöskin Reettaopas, taitava rattimies Mika ja
mukavat matkakaverit.
Tartton ensikertalainen
Anne Makkula

25

annettavalle lomakkeelle.

Jos lomalle hakija tarvitsee avustajan, huomioittehan, että myös avustajan tulee täyttää oma tuetun
loman hakemuksensa.

Tuettu lomatoiminta kuuluu tietosuojalain piiriin. Tiedot ovat luottamuksellisia. Loma-asioista kysyville
Jos lomalle
hakija
tarvitsee
avustajan, huomioittehan,
että myös avustajan tulee täyttää oma tuetun
saa
antaa vain
hänen
henkilökohtaisia
tietoja.
loman hakemuksensa.

Mikäli tuetulle lomalle hakijoita on varausmäärää enemmän tai vähemmän, ottakaa Hyvinvointilomiin heti
VARAUSVAHVISTUS tuetun loman järjestämisestä Hyvinvointilomien kanssa
yhteyttä.

Tietosuoja-asetuksen uudistuksen vuoksi emme voi enää lähettää ryhmänvetäjille lomalle valittujen
Mikäli
tuetulle lomalle hakijoita on varausmäärää enemmän tai vähemmän, ottakaa Hyvinvointilomiin heti
nimilistoja.
yhteyttä.

Yhteistyötaho:
Jyväskylän Valmetin
Eläkeläiset ry
Suositelkaa hakukaavakkeen
täyttämistä
sähköisesti.
VARAUSVAHVISTUS
tuetun loman
järjestämisestä
Hyvinvointilomien kanssa
Manuaalisesti täytettäviä hakukaavakkeita voi tilata Hyvinvointilomien toimistolta puh. 010 830 3400 tai
Yhteyshenkilö:
Pauli
toimisto@hyvinvointilomat.fi Viitanen
Yhteistyötaho:
Jyväskylän Valmetin Eläkeläiset ry

Palautattehan varausvahvistuksen allekirjoitettuna 30.9.2019 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen
Suositelkaa
hakukaavakkeen täyttämistä
toimisto@hyvinvointilomat.fi
tai postitsesähköisesti.
Hyvinvointilomat ry, Haapaniemenkatu 14, 00530 Helsinki.
Manuaalisesti täytettäviä hakukaavakkeita voi tilata Hyvinvointilomien toimistolta puh. 010 830 3400 tai
toimisto@hyvinvointilomat.fi

Sähköposti:
pauli.j.viitanen@gmail.com
Lomalaisten valinnoissa noudatamme
Yhteyshenkilö:
ViitanenSosiaaliPauli ja Terveysministeriön avustusosasto STEA:n ohjeita.
Tuettu lomajakso toteutetaan suunnitellusti Veikkauksen tuotoista, jos Sosiaali- ja Terveysministeriö
Postiosoite:
Lamminmutka
3, 40520 vuodelle
JYVÄSKYLÄ
myöntää Hyvinvointilomat ry:n
hakeman avustuksen
2020.
Sähköposti:
pauli.j.viitanen@gmail.com

Yhteyshenkilöt:
Lomalaisten
valinnoissa
noudatamme
Sosiaalija Terveysministeriön avustusosasto STEA:n ohjeita.
Sari Halme puh.
044 0600
870
sari.halme@hyvinvointilomat.fi
Tuettu
lomajakso
toteutetaan
suunnitellusti
Veikkauksen
tuotoista, jos Sosiaali- ja Terveysministeriö
Maria Alamattila puh. 010 830 3404
maria.alamattila@hyvinvointilomat.fi
myöntää
Hyvinvointilomat
ry:n
hakeman avustuksen
vuodelle 2020.
Tiina Kotilainen
puh. 010 830
3401
tiina.kotilainen@hyvinvointilomat.fi

Kannustakaa lomalaisia antamaan
lomasta
Puhelinnumero:
040-522
9207palautetta loman lopussa lomakohteessa sähköisesti tai
Postiosoite:
Lamminmutka 3, 40520 JYVÄSKYLÄ
annettavalle lomakkeelle.
Hyvinvointilomat ry on varannut ryhmällenne seuraavan täysihoitoloman vuodelle 2020:
Puhelinnumero:
040-522 9207
Tuettu lomatoiminta kuuluu tietosuojalain piiriin. Tiedot ovat luottamuksellisia. Loma-asioista kysyville
Loman
ajankohta:
2.11-7.11.2020
loma suunnattu aikuisille
saa antaa
vain hänen
tietoja. seuraavan täysihoitoloman
Hyvinvointilomat
ry onhenkilökohtaisia
varannut ryhmällenne
vuodelle 2020:

Kannustakaa lomalaisia antamaan lomasta palautetta loman lopussa lomakohteessa sähköisesti tai
annettavalle lomakkeelle.

Lomateema:
Yhdessä
enemmän
Tietosuoja-asetuksen
uudistuksen
vuoksi
emme voi enää lähettää
ryhmänvetäjille
lomalle valittujen
Loman
ajankohta:
2.11-7.11.2020
loma suunnattu
aikuisille
nimilistoja.
Lomakohde ja sen kotisivujen osoite: Lomakeskus Huhmari www.lomakeskushuhmari.com
Lomateema:
Yhdessä enemmän
Palautattehan varausvahvistuksen allekirjoitettuna 30.9.2019 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen
Henkilömäärä:
toimisto@hyvinvointilomat.fi30
taihenkilöä
postitse Hyvinvointilomat ry, Haapaniemenkatu 14, 00530 Helsinki.
Lomakohde ja sen kotisivujen osoite: Lomakeskus Huhmari www.lomakeskushuhmari.com

Tietosuoja-asetuksen uudistuksen vuoksi emme voi enää lähettää ryhmänvetäjille lomalle valittujen
nimilistoja.
Hyvinvointilomat ry
Yhteistyöjärjestön edustaja
Vahvistuksen hyväksyntä
Vahvistuksen hyväksyntä
Palautattehan varausvahvistuksen allekirjoitettuna 30.9.2019 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen
toimisto@hyvinvointilomat.fi tai postitse Hyvinvointilomat ry, Haapaniemenkatu 14, 00530 Helsinki.

Loman hakuaika:
4.6. – 4.8.2020
Henkilömäärä:
30 henkilöä
Yhteyshenkilöt:
Sari Halme
puh. 044 0600
870
sari.halme@hyvinvointilomat.fi
Linkki
lomajaksonne
sähköiseen
hakulomakkeeseen,
joka on avoinna vain hakuaikana:
Loman
hakuaika: puh. 010 8304.6.
– 4.8.2020
Maria
Alamattila
3404
maria.alamattila@hyvinvointilomat.fi
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/42185
Tiina Kotilainen
puh.
010 omille
830 3401
tiina.kotilainen@hyvinvointilomat.fi
Voitte
lisätä linkin
myös
kotisivuillenne.
Linkki lomajaksonne sähköiseen hakulomakkeeseen, joka on avoinna vain hakuaikana:
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/42185
Rahoittajan linjauksen mukaisesti kaikki lomajaksomme laitetaan avoimeen sähköiseen hakuun.
Voitte lisätä linkin myös omille kotisivuillenne.
Lomalle hakeminen ei edellytä yhteistyökumppanitahon jäsenyyttä.
Helsingissä 6.9.2019
Rahoittajan linjauksen mukaisesti kaikki lomajaksomme laitetaan avoimeen sähköiseen hakuun.
Täysihoitoloma on:
Lomalle hakeminen ei edellytä yhteistyökumppanitahon jäsenyyttä.
+ viisi täysihoitovuorokautta
+ aamiainen, lounas ja päivällinen
Täysihoitoloma on:
+ majoitus jaetuissa kahden hengen huoneissa
+ viisi täysihoitovuorokautta
+Hyvinvointilomat
yhteistä ohjattuaryohjelmaa kaksi kertaa päivässä paitsi tuloja lähtöpäivänä
Yhteistyöjärjestön
edustaja
+ aamiainen, lounas
ja päivällinen
Vahvistuksen hyväksyntä
Vahvistuksen hyväksyntä
+ majoitus jaetuissa kahden hengen huoneissa
Loman omavastuuosuus 20€/vrk/hlö eli yhteensä 100 €/hlö.
+ yhteistä ohjattua ohjelmaa kaksi kertaa päivässä paitsi tulo- ja lähtöpäivänä
Hyvinvointilomat lähettää lomalle valituille kutsun ja laskun.

Sari Halme

Loman omavastuuosuus 20€/vrk/hlö eli yhteensä 100 €/hlö.
Huomioittehan, että Hyvinvointilomilla ei ole mahdollisuutta tarjota ryhmänvetäjälle vapaapaikkaa.
Hyvinvointilomat
lomalle valituille
kutsun
ja laskun.
Hyvinvointilomat lähettää
ry. Haapaniemenkatu
14, 00530
Helsinki,
www.hyvinvointilomat.fi

Helsingissä 6.9.2019
Tuettu lomatoiminta kuuluu tietosuojalain piiriin. Tiedot ovat luottamuksellisia. Loma-asioista kysyville
saa antaa vain hänen henkilökohtaisia tietoja.

Sari Halme

Pyrimme järjestämään yhteiskuljetuksen osallistujille.
Yhteyshenkilöt:
Hyvinvointilomat ry. Haapaniemenkatu 14, 00530 Helsinki, www.hyvinvointilomat.fi
Sari Halme puh. 044 0600 870
sari.halme@hyvinvointilomat.fi
Maria Alamattila puh. 010 830 3404
maria.alamattila@hyvinvointilomat.fi
Tiina Kotilainen puh. 010 830 3401
tiina.kotilainen@hyvinvointilomat.fi

Perinteinen pikkujoulu Priimuksessa
to. 28.11.2019 klo 14:00 - 17:00
Helsingissä 6.9.2019

Sari Halme

Hyvinvointilomat ry Sitovat ilmoittautumiset pentti.k.jaaskelainen@gmail.com
Yhteistyöjärjestön edustaja
tai
viimeistään
marrakuun
kausikokouksessa
20.11.2019.
Vahvistuksen hyväksyntä
Vahvistuksen hyväksyntä

Tuothan n. 5 € arvoisen paketin mukanasi,
niin pukkikin muistaa Sinua !
Hyvinvointilomat ry. Haapaniemenkatu 14, 00530 Helsinki, www.hyvinvointilomat.fi

Huomioittehan, että Hyvinvointilomilla ei ole mahdollisuutta tarjota ryhmänvetäjälle vapaapaikkaa.
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Hyvinvointilomat ry. Haapaniemenkatu 14, 00530 Helsinki, www.hyvinvointilomat.fi
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Kun yksinäisen ainoa ystävä oli hissi

28

Kaupungin teatterin pienellä näyttämöllä meitä oli maaliskuussa
kolmisenkymmentä valmetlaista
katsomassa Mies joka kieltäytyi
käyttämästä hissiä -monologia.
Bengt Ahlforsin tekstin on suomentanut Lasse Pöysti, jolle se on
alun perin kirjoitettu. Esityksen
ohjasi Anssi Valtonen ja näyttelijä
oli Jorma Böök.
Mies joka kieltäytyi käyttämästä
hissiä -monologi on Jorma Böökin hersyvä esitys, jossa katsojat
kuulevat vanhan miehen elämäntarinaa.
Ikänsä Helsingin Töölössä seitsemännessä kerroksessa lapsuudenkodissaan asuneen yksinäisen
vanhan miehen tarinassa lämmin
huumori ja haikeus vuorottelevat.
Vastaan tulee niin hauraan onnellisia kohtaamisia kuin piinallisia
hetkiä, lapsuusmuistot yhdistyvät
tähän päivään. Yksinäisen miehen sosiaaliset tilanteet koostuvat
lähinnä kuokkavierailuista tuntemattomien ihmisten häissä ja
hautajaisissa.
Rakastetun äidin ja Kafka-koiran
kuoltua tärkein juttukaveri oli
vanha uskollinen hissi nimeltä
ENOK, jota hän tuttavallisesti
nimittää Eenokiksi. Lapsena hän

pelkäsi hissiä ja toisten kanssa
hissiin joutuminen oli piinallista,
kunnes hän vähä vähältä tottui
hissiä käyttämään. Hissillä ajo
kuitenkin tyssäsi vuosittaisessa
terveystarkastuksessa kun lääkäri
käski hänen kävellä portaita ylös
ja alas terveyden vuoksi. Pikku
hiljaa mies rupesi kuitenkin lipsumaan kiellosta ja käytti hissiä.
Miehen elämässä ei ole ketään
jolle jutella - tai ainakaan melkein
ketään. Ihmisiin on vaikeaa saada
kontaktia, ja yritykset voivat johtaa piinallisiin tilanteisiin. Vanha
mies pohtii kuolemaa - omaansa
ja edesmenneiden läheisten. Mies
muistelee lapsuuttaan yksinhuoltajaäidin poikana, osin isomman
pojan kiusaamana.
Esitys on yhtä aikaa hykerryttävän hauska ja itkettävän surullinen. Näytelmä kertoo ihmisen
yksinäisyydestä, johon tuovat
lohtua arjen erilaiset kohtaamiset.
Pienistä ja arkisista yksityiskohdista kasvatetaan sulavasti veikeitä pohdintoja.
Välillä Böök juttelee yleisölle ja
pohtii muun muassa monologin
olemusta: Yksinpuhelukin edellyttää kuulijaa, yleisöä jolle se on
suunnattu.

Hissin lisäksi miehen elämässä
on toinenkin tärkeä kiintopiste;
näyttelijä Grace Kelly, joka on
vieläpä syntynyt samana päivänä
kuin näytelmän mies. Aina Grace
Kellyn kuolinpäivänä mies ostaa ruusuja ja muistelee idoliaan,
mikä johtaakin hänet lopulta omituiseen tilanteeseen.
Aikaamme kuvaa hyvin se, että
filmitähteen on helpompi solmia suhde kuin naapuriin. Filmitähti on niin kuin talon vanha
ja uskollinen hissi – se heijastaa
takaisin juuri sen, mitä siinä haluaakin nähdä. Hän miettii, että
moni muistaa Kellyn vielä tämän
kuoltua, mutta jääkö yksinäisestä
miehestä muistoakaan?
Hissin ja Grace Kellyn näytelmän kolmas tärkeä eräs on miehen hämäräperäisssä yhteydessä
kohtaama nuori tyttö, joka kutsuu
itseään Dianaksi. Dianakaan ei
vastaa miehen tarinointiin vaan
vaikenee, mutta kuuntelee sujuvasti. Tarina saa vihdoin onnellisen lopun ja viimein se yksinäisyyskin helpottaa hieman yllättävällä tavalla.

KAUNIS VEERA
eli Balladi Saimaalta
musiikkikomedia
”Kaunis Veera se laivaan nousi Saimaan kanavalla juu.”
10. heinäkuuta me Jyväskylän Valmetin eläkeläiset pääsimme nauttimaan loistavasta musiikkiteatterituotannosta, jossa yhdistyivät taitavien näyttelijöiden ja tanssijoiden runsaat ja taidokkaat laulu- ja tanssikohtaukset. Mukavahan se oli Muuramen Riihivuoren puitteissa, Päijänne näkymin, seurata riemukasta komediaa.
”Veera oli kulkija luonnoltaan, Veera oli tumma jo heimoltaan.”
Tervahöyry Prinsessa Armaada matkaa pitkin Saimaata Venäjän vallan vuosina. Laivalle saapuu kaunis romanityttö Veera, joka hurmaa miehet ympärillään. Hahmoina tässä hupaisassa komediassa hääräävät myös
kulkuri, valkolainen Rikhard, mustalaisnuori Zingali, Tsaarin armeijan upseeri, Veeran äiti Daaria, isä Salomo sekä tapahtumia hämmentävä Ruhtinatar Tolkki.
Kaunis Veera eli Balladi Saimaalta perustuu Tatu Pekkarisen aiheeseen. UIT:n ohjauksesta vastasi Sari Siikander. Kauniin Veeran rooleissa nähtiin UIT:n toinen toistaan maineekkaampia esiintyjiä; Sofia Arasola,
Sinikka Sokka, Jussi Lampi, Mikko Rantaniva, Konsta Reuter, Panu Vauhkonen, Sanna Kemppainen ja
Sami Helenius. Tanssijoina Jutta Helenius, Sami Helenius, Sanna Salama, Helinä Kareinen ja Emil Hallberg. Ja mikäs se oli laulaessa ja tanssiessa, kun musiikista vastasi orkesteri Jean S.
”Ja sen tervahöyryn nimi, se oli prinsessa Armaada.”
Prinsessa Armaada rakennettiin Joroisissa vuonna 1902. Sen jälkeen se on kokenut paljon: rahdinkuljetusta
Saimaalla, upotuksen Turun Aurajokeen, nimenmuutoksia ja lopulta eläkeviran ravintolalaivana Lappeenrannan satamassa.
Toimi Tamminen

Markku Pyykkönen
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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).

Alarivistä vasemmalta: Martti Tervakari, Sirpa Koponen, Irma Nieminen, pj. Pekka Niemi, Riitta
Ojala.
Ylärivi vasemmalta: Pauli Viitanen, Pentti Jääskeläinen, Reijo Paananen, Risto Kihlström, Mikko
Hiekkanen, Seppo Viinikainen.
Kuvasta puuttuu: Toimi Tamminen ja Hannu Mäntylä.
Pekka Niemi (pj.) puh. 040 721 4831 niemipk@gmail.com
Pauli Viitanen (kuntolomat, vpj.) 040 522 9207 pauli.j.viitanen@gmail.com
Risto Kihlström (Hetkinen) puh. 0500 544 282 ro.kihlstrom@gmail.com
Sirpa Koponen (jäsensiht.) puh. 050 366 5311 jasenasiat@jyval.fi
Martti Tervakari (valokuvaaja) puh. 0400 466 149 m.tervakari@luukku.com
Pentti Jääskeläinen (rah.hoit., vj.) puh. 040 588 6316 pentti.k.jaaskelainen@gmail.com
Reijo Paananen (logistiikka) puh. 0400 504 640
Mikko Hiekkanen(ATK, luontoretket) puh 040 731 5583 mikko.t.a.hiekkanen@gmail.com
Toimi Tamminen (vanhusneuvosto) puh. 044 064 2771 toimi.tamminen@hotmail.com
Hannu Mäntylä(kk-vierailijat) puh. 040 523 1699 leena.mantyla@elisanet.fi
Seppo Viinikainen puh. 040 744 1119 seppo.viinikainen@gmail.com
Irma Nieminen (vj.,siht.) puh.040 742 1954 irma.nieminen@hotmail.com
Riitta Ojala(vj., keittiövastaava) puh. 050 352 8384 r.ojala@outlook.com
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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 Mustamäki puh. 040 572 2714

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: _____________
ERÄPÄIVÄ: ______________________
2020 elokuussa.

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: ______________

V U O D E N ________________ J Ä S E N M A K S U:
MAKSETTU PANKKIIN _____________ MAKSETTU KÄTEISELLÄ _____________
MAKSAMATTA Lähde
______ mukaan katsomaan
MUISTUTETTU ____________________
ja kuuntelemaan
ERONNUT__________________
KATSOTTU
ERONNEEKSI
_______________
Tampereen Teatteri Notre
Damen
kellonsoittaja
to. 13.2.2020 ja
Ilmajoelle
perjantaina
12.6.2020
Hiljaiset
perivät
maan-ooppera.
KUOLLUT _________________ LASKU POISTETTU _____________________
MUUTOSTIEDON LÄHDE: ________________________________________________________
Ilmoittautumiset: Sirpa Koponen 050 366 5311
31

Palautusosoite:
Sirpa Koponen
PL 170
40101 Jyväskylä

KOKOUSKUTSU
Jyväskylän Valmetin Eläkeläiset ry:n
Sääntömääräinen syyskokous
Aika keskiviikkona 20.11.2019 klo 12.15
Paikka Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1
Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat.
Kokouksessa esiintyvät:
laulukuoro Pörriäiset harmonikkataiteilija Erkki Aution johdolla
OP Keski-Suomen edustaja Pia Saikkosen puheenvuoro:
digitaaliset ja turvalliset pankkipalvelut
Kahvitarjoilu
- Hallitus
Kaikki joukolla mukaan - tervetuloa!
Ota Hetkinen-lehti mukaan kokoukseen.
Hetkinen - Jyväskylän Valmetin Eläkeläiset ry:n jäsentiedote.

