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TULEVAT TAPAHTUMAT

Kuukausi,

päivä, kello

PUHEENJOHTAJAN PALSTA, SYKSY 2021

Tapahtuma		

Vastuuhenkilö

Marras		
11
13.00
				
				

Lahden kaupunginteatteri
Brodway musikaali		
Waitress Unelmien resepti

Sirpa Koponen
050 366 5311

		
17
12.15
				

Sääntömääräinen syyskokous
Sepänkeskus Reaktori sali

Pekka Niemi
040 721 4831

		
23-25		
				

Pikkujouluristeily		
Tallinna				

Seppo Viinikainen
040 744 1119

		
27
17.00
				

Tulitauko konsertti		
Karstula (loppuun varattu)

Pentti Jääskeläinen
040 588 6316

Joulu		
2
19.00
				

Jyväskylän kaupunginteatteri
9 hyvää syytä elää		

Pentti Jääskeläinen
040 588 6316

		
15
12.15
				

Kuukausikokous		
Sepänkeskus Reaktori sali

Pekka Niemi
040 721 4831

		
16
12.30
				

Joululounas			
Ravintola Priimus		

Pentti Jääskeläinen
040 588 6316

Helmi		
7-9		
				

Talven taittajaiset risteily
Tukholma			

Seppo Viinikainen
040 744 1119

		
10 		
				

Jyväskylän Ooppera		
Viimeiset kiusaukset		

Sirpa Koponen
050 366 5311

Maalis		
30
14.30
				
				
				

Tampereen Teatteri,		
Turun kaupunginteatteri,
Espoon “
Huomenna hän tulee

Sirpa Koponen
050 366 5311

Touko		
?		
				

Kulttuuri- ja kiertomatka
Helsinki ja ympäristö		

Irma Nieminen
040 742 1954

Kesä		
17		
				

Oopperamatka Ilmajoki		
Hiljaiset perivät maan		

Sirpa Koponen
050 366 5311

Pekka Niemi
Hallituksen puheenjohtaja

Vuosi alkaa olla lopuillaan ja korona on yhä keskuudessamme.
Yhä edelleen joudumme ottamaan sen huomioon kaikessa toiminnassa.
Kaikesta huolimatta olemme pystyneet järjestämään muutamia
tapahtumia. Kevätkokouksen pidimme Rauhanyhdistyksen tiloissa toukokuussa noudattaen kaikkia koronamääräyksiä ja ohjeita.
Syyskuussa pidimme jo kuukausikokouksen Sepänkeskuksessa.
Myös kaikki loppuvuoden kuukausikokoukset pidetään normaalisti, jos korona tilanne mahdollistaa niiden pitämisen.
Kesäkuussa oli vuorossa umpi-

mähkämatka Mikkeliin. Matkan
aikana tutustuimme mm. Toivakan kirkkoon. Mikkelissä kävimme kesäteatterissa katsomassa
näytelmää, joka kertoi Juha ”Junnu” Vainion elämästä.
Syyskuussa teimme neljän päivän matkan Kuusamoon. Tutustuimme Raatteen Porttiin ja myös
käynti Venäjän rajalla jäi mieleen.
Seuraavana päivänä menimme
Suurpetokeskukseen, jossa tapasimme mm. karhuja. Saimme
hyviä neuvoja, miten pitää toimia,
jos kohtaa karhun luonnossa. Vierailut Anu Pentikin Kulttuurikeskuksessa sekä Eino Leino talossa
olivat myös mieleenpainuvia.

Loppusyksyn toiminasta voin
mainita pikkujoulu risteilyn Tallinnaan 23.-25.11. sekä Jyväskylän kaupungin teatterissa näytelmän 9 Hyvää syytä elää 2.12.
Toivottavasti ensi vuonna voimme palata jo lähes normaaliin toimintaan.
Oikein mukavaa syksyä ja loppuvuotta teille kaikille.

Yhdistyksen 52. toimintavuosi
Toimitus ja kuvat: Pentti Jääskeläinen, Risto Kihlström, Jukka Koistinen, Seija
Lindholm, Anuliisa Lähitie, Anne Makkula, Seppo Makkula, Liisa Mansikkaviita, Pekka
Niemi, Aila Viinikainen ja Matti O. Vuoristo.
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 2021
Aika		

keskiviikko 17.11.2021 klo 12:15

Paikka		

Sepänkeskus, Reaktori-sali, Kyllikinkatu 1

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 2022

Jyväskylän kaupungin vanhusneuvosto

Noudatamme koronasta annettuja ohjeita toiminnassamme.

Yhdistyksellä on edustaja Jyväskylän kaupungin vanhusneuvostossa kunnallisvaalikauden ajan (20212024).
Varsinainen jäsen tai varajäsen osallistuu kokouksiin.

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.

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

Matkat ja retket
Matkoja ja retkiä järjestetään kotimaahan ja ulkomaille.
Luonto- ja marjaretkien kohteina ovat lähiseudun alueet.
Pikkujouluristeily toteutetaan marraskuussa.
Huvi- ja virkistystoiminta
Lauluryhmä Pörriäiset esiintyy kuukausikokouksissa, matkoilla, risteilyillä,
eläkeläiskuorojen laulujuhlilla, palvelutaloissa yms.tilaisuuksissa.
Ryhmään voidaan ottaa uusia jäseniä.
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.
Anottava kuntoloma vuodeksi 2022.
Hetkinen-lehti ja kotisivut
Jäsenlehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokouksen edellä.
Aineistoa lehden sivuille otetaan mielihyvin vastaan.
Kotisivuiltamme www.jyval.fi löydät päivitettyä tietoa jäsenasioista, kokouksista, matkoista,
retkistä ja tapahtumista.
Kuvagalleriaan on taltioitu otoksia edellisistä tapahtumista.
Sieltä löydät myös vuosien varrella ilmestyneet Hetkinen-lehdet.
Sepänkeskuksen talotoimikunta
Yhdistyksen edustajana talotoimikunnassa on Matti O Vuoristo.
Valmetin eläkeläisyhdistysten neuvottelukunta
Yhdistys osallistuu neuvottelukunnan toimintaan. Neuvottelukunta kokoontuu
kerran vuodessa yhteisellä risteilyllä.
Neuvottelukunta on rekisteröimätön yhteiselin, jossa on edustajia entisen ja nykyisen
Valmetin yksiköistä; Helsinki-Järvenpää, Tampere, Linnavuori ja Jyväskylä-Suolahti.
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Tilausajot ja
matkapalvelut
meiltä!
MATKAT 0201 303 330
myynti@pohjolanmatka.ﬁ
RYHMÄT 0201 303 304
ryhmat@pohjolanmatka.ﬁ
Puhelujen hinnat
8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.
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Jäsenhankinta
Toiminnantarkastus
Palkkiot
- jäsensihteeri,
rahastonhoitaja
Muut kulut (tilavuokrat,
posti ...)

Kokoukset,
vuosi,kk,hallitus
Ulkoilupäivä/pilkkikisa
Teatterit ja -matkat
Kuikan iltapäivätanssit
Umpimähkä ja kesäretki
Luontoretket
Pörriäiset
Sepänkeskuksen
talotoimikunta
Jkl:n
kaup.Vanhusneuvosto
Valmetin
eläk.neuvottelukunta

Hetkinen
Järjestöpalsta
Keskisuomalainen
Kotisivut www.jyval.fi

3
x

4
x

5
x

6
x

7
x

8
x

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

2
x
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Kulut €
200

Tulot €
7 000
Vastuuhenkilö
Koponen
Puheenjohtaja
Puheenjohtaja

Tulot €

1 100

7 000

1 000

-

Puheenjohtaja

Kulut €
Puheenjohtaja

Vastuuhenkilö

6 900

10 11 12

8 100

9
1 000
Hiekkanen
Hallitus
Jääskeläinen

x
200
26 000
2 000

x
300
23 000
1 800

1 300

Tulot €
2 500

2 500
100

Tulot €
2 500
46 700
7 000
56 200
100

Hallitus
Hallitus

Vastuuhenkilö
Hallitus

Koponen

Niemi,
Kivikangas

Vuoristo

Autio, Hiekkanen

Hiekkanen

Hallitus

300
2 000

Kulut €
2 600
45 400
8 100
56 100

46 700

18 500

-
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2 600

x
x

x

x

x

x

KOKOUKSET, MATKAT JA TAPAHTUMAT
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VIESTINTÄ

x
x

YHTEENVETO

Viestintä
Kokoukset, matkat ja tapahtumat
Hallinto ja talous

Erotus:
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Kuvaaja Stina Hautala

Tervetuloa takaisin seniorijumppaan!

sis. lounas & valitse laji:
voimassa arkisin klo 10.30-14.00
lajit: padel, kuntosali, ryhmäliikunta,
sulkapallo, ulkotennis, pingis
buugi.fi

Viimeisen vuoden mittaan jumppailimme Buugilla pienellä ryhmällä, ja välillä taukojakin tuli
rajoitusten ollessa tiukemmat.
Tänä syksynä Valmetin -eläkeläisten jumpparyhmät ovat taas
vilkastuneet ja on ollut mukava
nähdä tuttuja kasvoja taas jumpan
merkeissä. Jumppa on
sosiaalinen tapahtuma, mikä korostuu varsinkin korona-aikana ja
rajoitusten hellittäessä. Pulinaa
tunneilla on riittänyt vähintään
entiseen malliin.
Osa ryhmäläisistä liikkui hyvinkin paljon tauon aikana, varsinkin
lenkkeilyä ja luontoliikuntaa oli
moni harrastanut säännöllisesti.
Osa on valitellut, että vähälle jäi
liikunta koronatauon aikana.
Vaikuttaisi siltä, että kestävyystyyppistä liikuntaa, kuten reipasta
kävelyä ja hiihtoa on kuitenkin
harrastettu ahkerasti. Monella lihaskunto-, voima- ja liikkuvuus-

harjoittelu on jääneet vähälle.
Näihin osa-alueisiin panostamme
erityisesti jumpparyhmissämme.
Jos liikunnasta on koronan tai
jonkun muun syyn takia tullut
reilusti taukoa, kannattaa liikunta
aloittaa maltillisesti ja asteittain.
Aluksi pienikin määrä kehittää.
Jos esimerkiksi liikunta on ollut
satunnaista kävelyä, aluksi yksi
kerta reipasta liikuntaa viikossa
on hyvä alku. Seuraavina viikkoina
lisäile rauhallisen liikunnan määrää ja muutaman onnistuneen viikon jälkeen voi lisätä toisen
reippaan liikuntakerran viikkoon.
Ensinnäkin tavat muuttuvat pysyvämmin, kun muutokset ovat
kerrallaan pieniä. Toiseksi kehokin tarvitsee aikaa tottua muutoksiin, jottei vammoja tai kipuja
synny.
On kuitenkin normaalia ja väistämätöntä, että tauon jälkeen voi-

maa ja lihaskuntoa harjoitettaessa
lihaskipua ilmenee seuraavina
päivinä. Kun harjoitusten välillä
on maksimissaan viikko, tottuvat
lihakset taas nopeasti voimaharjoitteluun, eivätkä kipeydy niin
paljon seuraavilla kerroilla. Myös
voimatasot palautuvat aiemmalle tasolle melko nopeasti, mikäli
tauon jälkeen voimaharjoittelusta
tulee säännöllistä ja riittävän tehokasta.
Moni liikuntaryhmään palannut
jumppaaja on huomannut, miten
hyvältä kropassa tuntuu, kun
tauon jälkeen saa lihaksia jumpattua. Olo tuntuu ryhdikkäämmältä
ja lihakset tuntuvat nopeasti
taas vahvemmilta. Hyvin suunnitellut voimaharjoitukset ovat
itsessään myös hyviä
liikkuvuusharjoituksia,
koska
liikkeitä tehdään isoilla liikelaajuuksilla ja hyvää lihastasapainoa
tukien. Lisäksi tunneilla on aina

liikkuvuutta painottava alku- ja
loppuverryttely.
Muutaman viikon välein ryhmissämme keskitytään vielä selkeämmin kehonhuoltoon, jolloin
ohjelmassa on keskivartalon sy-

vien lihasten vahvistamista, liikkuvuutta ja tasapainoa. Näillä
jumpilla on tarkoitus kohentaa
ryhtiä ja avata kireyksiä lihaksista.
Tervetuloa mukaan, kaikki tutut

ja tulevat jumppaajat!

Liisa Mansikkaviita 90-vuotta

Terkuin Anu Lähitie
Buugin senioriliikuntaohjaaja

Haastattelin Liisa Mansikkaviitaa
90. vuotispäivän johdosta. Liisa
kuvaa monivaiheisesta elämäänsä.
Hän syntyi ja eli lapsuutensa Leppälahdessa. Hänen vanhempansa
sai kuulla, että pappi on käymässä Leppälahdessa ja on asemalla,
joten he päättivä, että nyt viedään
Liisa kastettavaksi. Kummeina
olivat asemapäällikkö ja hänen
vaimonsa ja todistajina ihmiset,
jotka odottivat junan lähtöä.
Lapsuuden perheeseen kuuluivat
isä, äiti ja 4 tyttöä, joista Liisa
nuorin ja 2 poikaa.
Liisan omaan perheeseen kuuluu
aviomies 2 poikaa Jukka ja Jari ja
useita lapsen lapsia.
Liisan työhistoria alkoi Kanavuoren tunnelissa. Seuraava työpaikka oli Jyskän tehtaalla. Jukan
syntymän jälkeen alkoi omakotitalon rakentaminen ja tämän jälkeen hän oli kertomansa mukaan
liian vanha aikaisempaan työhön,
joten hän siirtyi talonmiehen töihin. Siihen aikaan talot lämmitettiin puilla ja lisäksi oli vielä lumityöt. Siihen aikaan oli sähköhella
harvinaisuus, mutta Liisalla oli.
Liisan miehen lähdettyä Ruotsiin töihin, tuli Liisalle uusi vaihe
elämässä ja hänen piti hakea uusi
työpaikka Schaumannin tehtaalta. Hän meni portille, mutta vartija ei aikonut päästää häntä sisälle. Silloin hän päätti, että sisälle
mennään, koska hän oli kuullut,
että tehtaalla tarvitaan työntekijöitä ja niinpä hän pääsi töihin.
Seuraava työpaikka Liisalla oli
SOK Vaajakoskella oviprässi
osastolla, mutta hän totesi, että
se ei ole hänelle sopiva työ, joten
hän lähti kaupungille ja huomasi

MIETELMIÄ
Kun istuin tänä aamuna rakkaassa keinutuolissani, mietin
olisiko enää mitään, josta joku ei olisi tuhansia
runoja jo kirjoittanut.
Sitten kun silmäilin seinilleni, huomasin, että siinähän minulla on
silmieni edessä ja ympärilläni elämäni tärkeimmät ihmiset.
Isäni ja äitini istumassa mökkinsä pihassa keinutuolissa
kukkakimppu sylissään, muistelen että oli timanttihäät,
sisareni Impi ja Maija, heilläkin joku juhlapäivä, hääkuvia
myös, valkolakkeja monessa polvessa, poikia, isompia ja pienempiä ja
hännänhippuna Alisa, vasta kasteen saanut kaunokainen sylissäni.
Muistan, kun sanoin, uskallanko ottaa syliin noin pientä.
Katselen kuvaa kädessäni. Pienenpienet sormet lähellä leukaani,
kasvot kohti kasvojani.
Nimensä Hän on saanut sukumme naisilta. Nelivuotias,
oikea prinssessa hän on. Muotitietoinen, pinkki on hänen lempivärinsä,
mutta puolensa pitävä poikien joukossa.
Neljä poikaa, kaikki jo koululaisia, terveitä, reippaita ja
osaavia miehenalkuja.
Kaikkia heitä rakastan ja kunnioitan ja toivon kaikille kaikkea hyvää.
Myös edesmenneitä käyn tervehtimässä vointini mukaan ja
muistelen heitä kunnioituksella.
Kaikkien rakkaitteni lisäksi seinilläni on ystäväni minulle
maalaama suojelusenkeli, perittyjä maalauksia luonnosta, on
vettä, saunan savua, metsää ja pojanpoikani taideteos.
Silmäniloa, luo katseensa minne tahansa.
Jos tässä ei ole aihetta runoon, niin missä sitten?
Mitä enemmän tulee itselle ikää ja voimat uupuvat, sitä useammin
tulee miettineeksi myös oman elämän henkistä tilaa.
Kuinka olen ollut ja elänyt, kuinka kohdellut lähimmäisiäni.
Juuri tällä hetkellä pappi vieressäni puhuu tästä asiasta.
19.9.2021 Liisa Mansikkaviita
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siellä keskeneräisiä rakennustyömaita ja meni sinne kyselemään
töitä. Alussa hän oli apumiehenä kirvesmiehille ja muurareille,
mutta hyvin pian hän pääsi töihin
maalariverstaalle, jossa hän oli
töissä 10 vuotta. Hän oli saanut

töistä maalarin palkan, joten hän
vaati, että hänen oli saatava myös
maalarin paperit ja lopputili.
Tämän jälkeen hän meni työttö-

myyskurssille, josta sai maalarin
pätevyyden. Seuraava työpaikka olikin kaupungilla, jossa hän
viihtyi eläkeikään saakka.
Runoilijana Liisa aloitti jo 5-vuotiaana. Isä oli tarinan kertoja,
joka saattoi myös osaltaan innostaa Liisaa runoilijana. Hän
sai nuorena monia mahdollisuuksia esiintyä, jotka varmasti
kehittivät häntä runoilijana. Hän
pääsi jo 19-vuotiaana näytelmän
pääosaan, joten tämä, jos mikä
kannusti jatkamaan esiintymisiä.
Hän on saanut ajatuksia runoihin
ja pakinoihin ympärillä olevista
asioista. Hän saattaa vain istua ja
katsella ulos, jossa näkyy täyskuu
ja niin syntyi taas uusi runo tai
pakina.
Hän on esiintynyt teatterissa,
erilaisissa lausuntakilpailuissa,
työpaikoilla ja runoviikoilla. Hän
on toiminut myös useita vuosia
Sana-Sepoissa.
Runot ja pakinat antavat hänelle
voimaa jatkaa elämää rakkaitten
asioiden parissa
Hänen mielestä nykymeno ei tällaisenaan paljon auta vanhuksia
jaksamaan arkielämässä. Enemmän varoja pitäisi antaa vanhusten asioiden hoitamiseen.
Liisan terveiset meille eläkeläisille, että harrastakaa jotain,
ihan mitä tahansa, pitäkää huolta
kunnostanne ja terveydestänne.
Yksin ei saa jäädä kotiin makailemaan.
Liisan mielestä tärkein asia onneen on perhe ja läheiset ja se,
että he selviävät elämästä parhaalla mahdollisella tavalla.
Pekka Niemi

13

SEILATEN SYKSYYN – risteily 06. - 08.09.2021
”Onpa mukava nähdä pitkästä aikaa” ja ”Ihanaa päästä matkalle”
olivat yleisimmät huudahdukset
maanantai-aamuna Killerin parkkipaikalla, kun väki kokoontui
bussia odottamaan. Useimmilla
oli kulunut yli puolitoista vuotta
edellisestä reissusta, siitä tietystä
syystä. Ja siitä samasta syystä
meilläkin oli vielä maskit kasvoilla.
Jos olivat matkustajat onnellisia matkalle lähdöstä, onnellisia
olivat myös matkanjärjestäjän
edustajat. Liisa Kovanen kertoi
miten heillä Pohjolan Matkalla
oli korona-aika kulunut. Siellä
oli suunniteltu uusia palvelukonsepteja ja hoidettu sellaisia asioita
kuntoon, joihin ei normaaliaikoina pystynyt kunnolla keskittymään. Yhtenä ahkeroinnin tuloksena Pohjolan Matka on tänä
syksynä saanut ISO 14001:2015
ympäristöjärjestelmän mukaisen
ympäristösertifikaatin.
Pohjolan Matkan viisi bussia
kuljetti väkeä eri puolilta Suomea Helsingin Katajanokan terminaaliin, josta Viking Gabriella
lähti matkaan klo 17.15 kohti
Tukholmaa. Mitkään bussit eivät
olleet täysiä, ja koska toiselta lii14

kennöitsijältäkin oli vajaa bussillinen matkustajia, ei laivalla ollut
sellaista ruuhkaa, mihin olemme
normaaliaikana vastaavilla risteilyillä tottuneet.
Ilta meni mukavasti hyvästä ruuasta ja mukavasta matkaseurasta
nauttien. Laivayhtiökin tarjosi
monenlaista viihdettä; viinibaarissa oli pianisti soittamassa, pubissa oli äänessä vuoroin trubaduurit ja karaoke-laulajat. Club
Mar’ssa illan tähtihetkistä vastasi Marko Maunuksela ja Jukka
Hallikainen Jackpot-orkesterinsa
kanssa.
Tiistaina aamiaiselle valmistautuessa tulikin sitten tenkkapoo: en-

simmäisessä aamiaislipussa on eilinen päivämäärä ja toisessa tämä
päivä, siis jokin virhe! Otetaan
molemmat liput mukaan, jospa se
siellä selviäisi. Ja selvisihän se jo
ennen aamiaissalia, kun matkaseurana oli kokeneempi matkusta, joka osasi kertoa, että aamiaislipussa on aina merkitty lähtösatama ja satamasta lähtöpäivä eli
siis Helsinki ja eilinen. Ihan niin
kuin pitikin. Aamiaisen järjestelyissäkin oli huomioitu koronaturvallisuus. Tarjoiluastioissa ei
ollut astiakohtaisia ottimia, vaan
linjaston alussa oli jokaiselle
ruokailijalle omat ottimet, joilla
sitten poimittiin tarjoiluastioista
halutut juustoviipaleet ja tomaatit
yms. omalle lautaselle.

Tukholmassa oli vaihtoehto-ohjelmina opastettu kävelykierros
Vanhaan kaupunkiin tai bussivierailu Drottningholmin linnaan.
Sai myös lähteä itsenäisesti kaupungilla käymään tai jäädä laivaan. Eniten matkustajia lähti
tutustumaan kuningasparin vakituiseen asuntoon, jota Eetu-kuljettajamme olisi halunnut kutsua
Dronningholmiksi, hän kun niin
tykkää siitä hillosta. Paikallisoppaamme Marjatta, joka muuten
on kotoisin Jyväskylän Lohikoskelta, sanoi ettei sekään olisi
väärin, koska siinä on kuningatar
tanskan kielellä. Kuninkaaliset
Kaarle XVI Kustaa ja Silvia tulivat autollansa vastaan Brommaplanin liikenneympyrässä kolmen
moottoripyöräpoliisin saattamina, eivät tosin meitä,vaan he olivat matkalla keskustaan vastaanottamaan vierailulle tullutta Saksan presidenttiä. Sisälle linnaan
emme päässeet, mutta mukava oli
kierrellä komeassa Barokki-tyylisessä puutarhassa, kun aurinkokin lämmitti sopivasti. Suomessa
on ABC-liikenneasemia ja Ruotsissa on rakennettu ABC-lähiöitä: Arbete-Bostad-Central, siis
työ-asunto-liikekeskus samalla
alueella. Linnan lähellä oleva
1950-luvulla rakennettu Vällingby on ensimmäinen tällainen
alue Tukholmassa ja sillä alueella

bussimme kiertelikin jonkin aikaa. Vällingbystä ei kuitenkaan
muodostunut sellaista aluetta,
miksi suunnittelijat sen kaavailivat. Tukholmassa oli jo silloin
suuri asuntopula, ja Vällingbyhyn
asettui asumaan paljon sellaisiakin asukkaita, jotka kulkivat

töissä muualla kaupungilla. Kulkemista toki helpottaa suora metrolinja, eli tunnelban keskustaan.
Laivan kymppi-kannelle oli pystytetty Matkatori, jossa Pohjolan
Matka yhteistyökumppaneineen

esittelivät uusia ja unohtuneitakin matkakohteita. Hauskinta oli
kuitenkin, kun matkalla olleet
kaikki kolme Seppoa voittivat
onnenpyörästä saman palkinnon:
siivoussienen, jota saatesanojen
mukaan pitää itse käyttää kotona
ensimmäiset kaksi viikkoa ja vain
oikeaan tarkoitukseen – ja vasta
sen jälkeen saa luovuttaa vaimolle, jos hän sen huolii.
Keskiviikkona Helsingin terminaalissa laivasta poistuttaessa valittavana oli kolme linjaa; risteilymatkustajat, jotka eivät olleet
poistuneet laivasta Tukholmassa
(keltainen), matkustajat, jotka olivat käyneet maissa Tukholmassa
(vihreä) ja muut matkustajat (punainen). Henkilökortin tai passin,
maihinnousukortin ja rokotetodistuksen esittämällä toivotettiin
tervetulleeksi takaisin Suomeen.
Ja kiva oli kotiin palata matkalta,
joka oli todella hyvin järjestetty,
turvallisen tuntuinen ja hauska.
Kiitokset
kanssamatkustajille
mukavasta seurasta ja matkan vetäjälle, Viinikaisen Sepolle onnistuneista järjestelyistä.
Teksti Anne Makkula
Kuvat: Seppo Makkula
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päivittäin mukana tehtaan toiminnassa. Pentik-tuotteet ovat aitoja
suomalaisia, suunnittelusta valmistukseen asti.
Pitkän päivän päätteeksi oli mahdollisuus käydä saunassa ja pulahtamassa kylpylän ammeissa.

Ruskamatka Kuusamoon 27.-30. syyskuuta
Oppaan kertoman mukaan nojaamalla Eino Leinon syntymäkodin
porraspielen puiseen pilariin, alkaisi tekstiä pulputa kuin itsestään. Niinpä nojasin vasten puista pintaa ja odotin…
Maanantai aamuna Pohjolan Liikenteen bussi lähti kuljettamaan
ruskaretkeläisiä Kuopion kautta
Iisalmeen. Raatihuoneella ruokaillessamme kuljettaja tuli ilmoittamaan, että edessä on auton
vaihto. Jotain outoa oli ilmaantunut mittareihin. Onneksi Iisalmessa oli toimiva auto meitä
varten, sillä edessä oli pitkät taipaleet.
Suomussalmen
Raattenportin
sotamuseolla saimme kuulla
talvisodan tapahtumista ja taustoista hyvin elävästi kerrottuna.
Oppaamme oli kylän omia poikia. Hän tunsi ihmiset ja tiesi
talot sekä heidän kohtalonsa ja
tuntui, että hän suorastaan eli mukana, vaikka oli syntynyt paljon
tuon traagisen talvisodan jälkeen.
Raatteen portin kivikenttä kuvaa hyvin sodan mielettömyyttä.
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Muistomerkin suunnitteli Erkki
Pullinen. Sen 17 000 kiveä kuvaavat talvisodassa kaatuneita
sotilaita ja tuulikellon 105 kelloa,
jokaista sodassa vietettyä päivää.
Ihan veti hiljaiseksi. Kaikkialla
maailmassa tunnetaan talvisodan
ihme, jossa pieni Suomi säilytti
itsenäisyyden vastassaan mahtava
Venäjä. Ennen poistumistamme
Suomussalmelta ajoimme Raatteentietä pitkin aivan rajapuomille asti. Siitä eteenpäin ei ole hyvä
mennä, naapuri voi pahastua.
Illan jo pimetessä saavuimme
Kuusamon Tropiikki-kylpylähotelliin, jossa olimme majoituneena koko matkan ajan.

Tiistai aamuna suuntasimme kohti Kuusamon suurpetokeskusta,
joka on yksityisesti rahoitettu
villieläinten orpokoti.
Kaikki
siellä olevat karhut ovat pentuina
jääneet orvoiksi ja olisivat menehtyneet ilman ihmisen huolenpitoa. Sulo Karjalaisen hoivaamat karhut elävät nyt aidatulla
alueella. Rahoituksen saamiseksi
suurpetokeskukselle oli keksitty
ajatus Juuso- karhun taideteoksista. Karhu maalaa tassuillaan
pöydän päällä teoksia, joita on
myyty ulkomaita myöten. Näin
saatiin rahaa mm. vesialtaisiin ja
muuhun tarhan ylläpitoon. Ruoka-avustusta tarha saa yksityisiltä

kansalaisilta.
Karhujan lisäksi petokeskuksessa
näimme ilveksen, joka halusi tulla kuvatuksi, ketun, joka pelkäsi
kuvaamista ja koirasusia, jotka
olivat vähintääkin arveluttavia.
Autokuskimme epäili, että yksi
meistä jätettäisiin karhunruoaksi,
mutta niin ei kuitenkaan käynyt,
vaan autoon asettuessamme luku
oli täysi, kaikki olivat kyydissä.
Tiistain toinen retkikohde oli Anu
Pentikin kulttuurikeskus Posiolla. Pentik-mäellä toimii Pentikkotimuseo, jossa on näytteellä
Anu Pentikin varhaista tuotantoa
nahkavaatteista
keramiikkaan.
Kaikkihan sai alkunsa Kaamoskivi-kynttiläjalasta.
Kulttuurikeskuksessa on myös iso kahvikuppinäyttely, jossa oli kuppeja ympäri maailman. Ulkona
näimme upean 20 metriä leveän
ja 8 metriä korkean taideteoksen
nimeltään Posion voima. Posion
kunta on ottanut keramiikan teemakseen järjestämällä keramiikkakursseja ja Posion lukio on keramiikka painotteinen. Tehtaan
myymälästä oli mahdollisuus
ostaa niin kankaita kuin kuppeja
ym. Muutama onnellinen meistä
onnistui näkemään itse Anu Pentikin, joka vielä 80 vuotiaana on

Keskiviikko alkoi matkalla Oulangan luontokeskukseen, jossa
kuulimme oppaan kertomana alueen luonnon ja jokien tilasta. Se
ei ole ihan hyvä, kiitos ihmisen
toiminnan. Lounaan jälkeen jakauduimme kahdeksi ryhmäksi.
Toinen jäi luontokeskuksen ympäristön alueelle, jossa on monen
mittaisia reittejä kunkin voinnin
ja kunnon mukaan kuljettavaksi.
Toinen ryhmä nousi bussin kyytiin kohti Juumaa, josta lähdimme
Pienen karhunkierroksen 12 kilometrin taivallukselle.
Maisemat olivat mahtavia, ruska
kaunista ja Oulanka- ja Kitkajokien ylitykset huojuvia riippusiltoja pitkin jännittäviä! Kanjonien
laitojen kapuaminen ylös ja alas
tuntui jaloissa vielä kotonakin.
Paluupäivänä torstaina poikkesimme Suomussalmella Hiljaisen
kansan niittykahvilassa lettukahveilla. Kuulimme Erkki Hyytisen
sanoittaman laulun Kainuunmaa
ja yhdessä lauloimme Nälkämaan laulun. Hiljaisen kansan
hahmot on taiteilija Reijo Kelan
tilataideteos, joka on ollut esillä
Helsingissä ja kiertänyt Saksassa,
Venäjällä ja Englannnissa. Jokainen voi tulkita itse, mitä kansa

haluaa kertoa. Kansaa käy ihmettelemässä noin 50 000 ihmistä 40
maasta vuosittain.
Me ihmettelimme miten hyvin
vaatetettuja nuo 900 turvepäätä
olivat: oli turkkia, nahkatakkia ja
merkkivaatetta. Suomussalmen
kunta huolehtii vaatteiden vaihdon, samoin kuin luurangotkin,
jotka oli viime vuonna jouduttu
osteoporoosin vuoksi uusimaan.
Vaatteet tulevat lahjoituksina paikalla vierailevilta ja ympäristön
asukkailta.
Matka Suomussalmelta jatkui
Kajaaniin, jossa opas kertoi Pietari Brahen kaupungin synnystä.
Poikkesimme Oulujärven rannalla sijaitsevalla Paltaniemen kylällä, jossa Eino Leino on syntynyt.
Talo, jonka porraspielestä tämä
tarina alkoi, on rakennettu Eino
Leinon syntymäkodin kaltaiseksi, mutta ainoastaan porraspielen
pilari on jäljellä syntymäkodista.
Ennen Leinoa talossa asui Elias
Lönnrot toimittaessaan Vanhan
Kalevalan.
Neljän päivän ruskamatka oli
täynnä mielenkiintoisia kohteita,
hyvää ruokaa, kaunista luontoa,
sään Irma oli tilannut juuri sopivaksi. Erkin laulu ja musiikki
lyhensi huomattavasti pitkiä ajopätkiä. Autokyyti oli tasaista ja
kuljettajan huumori ja jutut mukavia, niinkuin se hääkutsukin.
Sitä odotellessa...
Teksti Seija Lindholm
Kuvat Matti Vuoristo
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pieniä jonojakin ehti muodostua
vuoroa odotellessa. Onneksi keli
oli kuiva, niin kallioilla liukastelua ei tarvinnut pelätä. Mutta se
matka tuntui pitkältä. Koko ajan
oli ylämäkeä, paitsi yhden pienen lammen kohdalla oli vähän
matkaa tasaista. Mastosta näkyi
koko ajan vähän enemmän ja sitä
ajatteli, että tuon seuraavan töytäreen jälkeen näkyy jo huippu.
Vaan eipä näkynyt, eikä vielä sitäkään seuraavan. Mutta näkyi
komeita maisemia, varsinkin kun
katseli taaksepäin. Selän takana
hohtivat lumihuippuiset Norjan ja
Ruotsin korkeat tunturit. Ei ihme,
että meitä Saanan valloittajia on
niin paljon, vuosittain noin 25000
henkilöä.

Maanantai-aamuna
näkyikin
Saanasta vain alaosa, yläosa oli
sumun peitossa. Suuntana olikin nyt Mallan luonnonpuisto ja
siellä Pikku-Mallan huippu eli
autolla samalle tutulle P-paikalle
ja siitä polulle. Ja polulla piti pysyäkin. Luonnonpuiston opastaulussa kielletään mm. polulta poikkeaminen, pyöräily, metsästys ja
kalastus, jopa sienestys ja marjastus. Kyllä minä silti mustikoita
söin, niitä mihin polulla seisoen
yletyin. Pikku-Mallalle kiivetään kylältä katsoen takapuolelta
ja matkaa sinne tulee 3 – 4 km,
ja kiltisti takaisin samaa reittiä.
Maasto on helppokulkuista tunturikangasta ja katseltavaa sielläkin
on. Siilasjoki ylitettiin komeaa

KILPISJÄRVEN MAHTAVA SAANA…..
Kilpisjärvi on pieni kylä, joka
sijaitsee Enontekiön kunnassa,
Suomineidon peukalossa. Kylä
on monille tuttu läpiajopaikka
matkalla Norjaan. Joskus on poikettu siinä tankkaamassa, joka
kerta ihailtu komeaa maisemaa
ja ajateltu, että joskus vielä tullaan kiipeämään tuolle Saanalle.
Meillä se ”joskus” oli tänä vuonna elokuun puolivälissä.
Menomatka, 935 km onnistui
kolmen pysäyksen taktiikalla ja
aikaa kului lähes kellonympärys.
Majapaikkamme oli Salmivaaran
juurella ja koska ilta oli vielä valoisa, lähdimme notkistamaan istumisesta puutuneita jäseniämme
ulos. Salmivaaran leveä ulkoilureitti houkutteli vaaran rinteille
ja sieltä löytyi viitta polulle, joka
ohjasi vaaran huipulle. Olipahan
komeat maisemat. Edessä kirkas
Kilpisjärvi, takana ilta-auringon
valaisema Saanan uljas sivuprofiili. Niiden välissä tien molemmin puolin Kilpisjärven kylä,
jossa on vakituisia asukkaita
vähän toistasataa. Ensimmäiset
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vakituiset asukkaat tulivat Kilpisjärvelle vasta vuonna 1915 ja
valtakunnan sähköverkkoon kylä
liitettiin vuonna 1981. Mutta
kaikki tarpeellinen sieltä löytyy,
myös niille kymmenilletuhansille
matkailijoille, jotka siellä vuosittain käyvät. Mökkejä ja muita
loma-asuntoja siellä onkin paljon, majapaikkamme viereenkin
rakennetaan eräälle suomalaiselle Formulakuljettajalle hulppean
kokoista ”mökkiä”.
Sunnuntaiaamu valkeni kirkkaana, aurinko oli osittain pilvien
takana, mutta ei satanut ja lämpöäkin oli yli kymmenen astetta.
Saana näkyi kutsuvana makuuhuoneen ikkunasta. Siispä sinne
tänään. Nopea aamupala, autolla
kylän toiseen päähän, siellä vielä kahvit Retkeilykeskuksessa
ja auto parkkiin Mallan luonnonpuiston
pysäköintipaikalle
parin kilometrin päähän. Viitan
mukaan matkaa Saanan huipulle
on 4,3 km. Alkumatka on leveää hiekkapintaista baanaa, joka
kiemurtelee
tunturikoivikossa.

Ruohokanukan marjat olivat jo
punaisia ja kurjenkanervat loistivat vielä hempeän lilanvärisinä. Ennenkuin tunturikoivut
loppuivat polun/baanan vierestä,
oli vastassa ensimmäinen pätkä
uusia kiviportaita. Ja sen jälkeen
polun päässä oli uudehko kotalaavu, halkovarasto ja puucee.
Vieressä oli polku, joka tuli retkeilykeskuksesta. Tämä polku ja
kulkemamme uusi polku yhtyivät
ennen pitkiä kiviportaita. Vanhan
polun puuportaat on purettu ja
matkailijat ohjataan kulkemaan
vain yhtä polkua pitkin huipulle. Tunturin kasvisto on hyvin
hidasta uusiutumaan, joten sitä
varjellaan siellä, missä sitä vielä on. Kiviportaiden jälkeen alkoikin kivikkoinen ja kallioinen
reitin osuus. Reitti oli merkitty
oranssipäisillä mustilla kepeillä.
Kaukana tunturihorisontissa häämötti huipun vieressä oleva masto. Sitä kohti siis kulkemaan. Ja
meitä kulkijoita oli yllättävän paljon, lähes ruuhkaksi asti. Polku
kiemurteli välillä kalliolohkareiden ja isojen kivien välistä, joten

Saanan huiputus ei onnistunut
kolmen pysäyksen taktiikalla
– eikä sitä edes yritetty. Mehupullon ja suklaapatukan voimalla
päästiin huipulle ja kirjoitettiin
nimet vihkoon. (Siihenkin oli
jono). Huipulta kannattaa laskeutua vielä pari sataa metriä eteenpäin, Saanan ”otsalle”. Sieltä
on parhaat näköalat kylälle, Salmivaaralle ja Tsahkal-järvelle.
Paluumatkalla ehti katsella maisemia paljon enemmän kuin ylöspäin mennessä. Ja retken jälkeen
ajoimme suoraan kylän keskustaan Kilpis-ravintolaan. Black
Angus Burger maistui hyvältä ja
tuntui ansaitulta.

lankkusiltaa pitkin. Kumpuilevan tunturikoivikon jälkeen oli
avonaisempi rinne, jossa noin
kymmenen poron tokka eteni
omia teitään polkusäännöstä piittaamatta. Siellä on myös Lapin
sodan aikaisia saksalaisten kaivamia puolustuspoteroita ja aaltopeltilevyistä kivikkoon kyhättyjä
väijytyspaikkoja,
samanlaisia
kuin Saanankin rinteellä näkyi.
Pikku-Mallan huipulta olikin mukava kuvata eilistä reittiä Saanan
huipulle. Vanha ja uusi reitti erottui hyvin tunturin rinteessä.

tä. Kilpisjärven luontokeskuksen
pysäköintipaikalta lähtee hiekkapintainen, esteetön polku kohti
Tsahkaljärveä, ylämäkeen siis,
vain kilometrin mittainen. Järven rannassa on kaikille avoin
laavu puuvarastoineen ja vuokrattava, lukittu mökkitupa. Polku ja rakennukset ovat kyläläisten talkootyönä tekemiä, tosin
EU:ltakin on saatu jonkinlainen
avustus.
Sitten siltaa pitkin
Tsahkaljoen toiselle puolelle ja
alaspäin. Pian näkyy ja kuuluukin putoukset. Putousta on noin
kymmenen metriä sadan metrin matkalla. Kirkasta vettä oli
nytkin, vaan millaisia olisikaan
kuohut alkukesällä. Polku jatkuu
yhtä leveänä Kilpis-hallin takapihalle asti ja siitä sitten kylän
raittia pitkin takaisin P-paikalle,
yhteensä vain kolmen kilometrin
lenkki.
Paljon ehti parissa päivässä näkemään ja kokemaan, mutta paljon
jäi vielä näkemättäkin. Jospa sitten seuraavalla kerralla tekisimme retken kolmen valtakunnan
rajapyykille; menomatka laivalla
ja paluu kävellen Kitsi-putouksen
kautta. Nyt oli kuitenkin aika
”laskeutua” Leville loppuviikoksi.
Teksti Anne Makkula
Kuvat: Seppo Makkula

Maanantaina ehdittiin vielä ihastelemaan Tsahkalputouksia. Ne
löytyy Saanatunturin eteläpääs19

SYKSYN MARJAMATKA 21.9.2021
lään päin Muuramen Shellille ja
siitä edelleen kohti Paasivuorta.

annettu tehtäväksi etsiä sopiva
paikka. Ja paikkojahan Heikillä
oli tiedossa, mutta kun yksi oli
hakattu avoimeksi, toisen olivat
valloittaneet hirvikärpäset ja kolmannesta oli marjat jo poimittu,
niin eihän se mikään helppo homma ollut. Jotain kuitenkin oli tiedossa, koska autot ohjattiin ete-

istahtaa kiven päälle ja ihailla
kauniita maisemia. Maisema olikin lähes täydellinen. Ei puuttunut kuin ylilentävä iso kurkiaura
- ja ehkä sinne metsän reunaan
olisi voimut sijoittaaa ison lapiosarvisen hirven. Puolukoitakin
löytyi riittävästi, ja olisi löytynyt
vielä enemmänkin, jos olisi malt-
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Killerin parkkipaikalle kokoontui
viileänä syyskuun tiistai-aamuna
kymmenkunta
kumisaapasjalkaista eläkeläistä. Tarkoitus oli
lähteä viettämään reipasta ulkoilu-päivää jonnekin keskisuomalaiseen metsään, ja siinä sivussa
kerätä vähän puolukoitakin, jos
niitä on tyrkyllä. Heikille oli

Perillä olikin komea maaruskan
värittämä iso rinne, jonne väki
hajaantui nopeasti. Paluuaika
sovittiin 1,5 tunnin päähän. Aurinkokin tuli pilvien takaa esiin ja
lämmitti mukavasti. Oli ihanaa

tanut kuunnella Heikin ja Rauhan
ohjeita parhaille marjapaikoille
menevistä poluista.
Marjasangot autoihin ja matka
jatkui pari kilometriä eteenpäin
pienen järven rannalle. Eväät
ja klapit mukaan ja pitkospuille, kohti toisella rannalla olevaa
laavua. Kahviveden kiehumista
odotellessa Mikko piti hauskat
arpajaiset. Jokainen sai paperilapun, jossa oli oma nimi. Se piti
rypistää ja pudottaa Mikon lakkiin. Sieltä sitten jokainen nosti
vuorollaan lapun ja se, jonka lappu jäi lakkin viimeiseksi, voitti
Ruska-aiheisen palkinnon. Eilaa
onnisti tällä kertaa. Heikki oli
antanut Sepolle niin hyvät ohjeet,
että kahvista tuli oikein hyvää, ei
mitään ”tulvaveteen keitettyä”.
Makkarat vielä hiillokselle ja parit mukavat tarinat kyytipojaksi,
niin oltiin valmiita kotimatkalle.
Iso kiitos Mikolle ja Heikille hienosta päivästä!
Teksti ja kuvat: Anne Makkula
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Vietä jouluinen iltapäivä ystävien ja hyvän ruoan parissa

Joululounas Priimuksessa torstaina
16.12.2021 klo 12.30-14.30
Tarkemmat tiedot löydät kotisivuiltamme www.jyval.fi
Ilmoittautuminen Pentti Jääskeläinen 040 588 6316,
pentti.k.jaaskelainen@gmail.com

22

23

– ei siis sinne. Ohitimme Mikkelin – ei siis sinne. Olisikohan Visulahti? Ei sinne. Tertin kartona!
Hienoa!!!

KESÄRETKI UMPIMÄHKÄÄN
Kesäkuun viimeisen päivän aamuna joukko aamuvirkkuja eläkeläisiä odotteli Pohjolan matkan
busseja Killerillä (osa tilausajolaiturilla). Matka umpimähkään
oli alkamassa.
Matkalaiset jakautuivat kahteen
bussiin. Olihan meitä mukaan
lähtijöitä lähes 80. Itse ”pääsin”
ykkösbussiin, joten matkakertomukseni kertyivät osittain ko
bussikyydin kokemuksista.
”Minulla on huonoja uutisia. Monet kohteistamme ovat peruneet
ja yön aikana työntekijät ovat kovasti ponnistelleet, että pääsemme
edes johonkin paikkaan syömään
ja tutustumaan. Aluksi ajamme
Petäjävedelle Kyläseppään aamukahville.” Näin aloitti matkamme
juonikas bussikuskimme. Lähdimme siis kohti länttä, pyörimme liikenneympyrässä, kunnes
jossakin vaiheessa bussi suuntasikin vastakkaiseen suuntaan. Vaajakoskella sitten arvuuttelimme ;
Kuopioon vai Helsinkiin? Ahaa,
Kuski valitsi Helsingin kaistan.
Mutta bussi pyörähtikin ABC:een
kautta Kuopioon menevälle tielle.
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”Täällä on sitten aamukahvit.”
Seisoimme Lievestuoreella huoltoaseman pihalla. Ulos emme ehtineet, vaan taas kuitenkin matka
jatkui. ” Taisivat ehtiä laittamaan
runsaasti lisää kahvia, kun näkivät bussin ajavan pihaan. Nyt joutuvat myymään sitä pari viikkoa,
kun ei mentykään sisälle.” Bussissa alkoi olla yhä iloisempi ja
rennompi tunnelma. Kuskimme
kuljetti meitä todella umpimähkään.
Muutaman lisäympyrän jälkeen
pääsimme viimein aamukahvipaikkaan. Tunnelmallinen Taulun
kartano tarjosi meille kahvit suolaisen painikkeen kera.
Aamukahvin ja muutaman har-

hautuspyörähdyksen jälkeen löysimme itsemme Toivakan kirkolta.
Kirkossa ihailimme ja/tai ihmettelimme toivakkalaisen kuvataitelija Pellervo Lukumiehen
kattomaalauksia. Onneksi meillä
oli opas, joka kertoi maalausten
aiheista ja sisällöistä. Näin maalausten merkitys tuli, ainakin
minulle, hieman selvemmäksi.
Samalla kuulimme myös kirkon
historiaa, taustoja ja merkitystä
keskisuomalaisena seurakuntana.
Esittelyn jälkeen kuulimme komeasti esitetyn virren matkalla
mukana olleelta jäseneltämme
Tapio Kunnelalta.
Matka jatkui kohti itää tai kaakkoa. Ohitimme Kangasniemen

Tertin kartanossa söimme seisovasta pöydästä maittavan lounaan. Osa lounaan aineksista oli
Tertin omasta puutarhasta kerättyä. Leivän juurikin oli vanhaa ja
siitäpä syystä mielestämme maistuvaa.
Kyytipojaksi sai ostaa Marskin
ryyppyjä sekä tilan omia viinejä,
kenelle vain maistui.
Meille oli järjestetty opastettu
kierros kartanon ympäristössä.
Kartanon navetasta jäljelle jääneiden kivisten raunioiden keskeltä näimme entisen lampolan,
navetan ja sikalan. Lampolassa
sammakkomorsian odotteli kukkien ja kasvien keskellä ”sulhasta” eli hääparia vihittäväksi. Navetan puolelle oli jätetty lehmien
juotto- ja sontakourut. Nyt siellä
kasvoi yrttejä ja muuta ihmeteltävää. Sikala täyttyi ruusuista ja
tuoksui ruusuille – hieno oivallus
vastakohtana vanhoille hajuille.
Maanantai menee maatessa
Tiistai siinä sivussa
Keskiviikko ei ole työpäivä kellekkään
Torstain töillä ei ole eletty ennenkään
Perjantai on saunapäivän aatto
Joka pyhäpäivän pyhittää. ei
launtainakaan töitä tee
Elämän viisaus on kuulemani
mukaan erään Tertin kartanon
emännän tekemä sikalan isolle,
laiskana maassa löhnöttelevälle
karjulle. Jotenkin tuntui omalle
ja tutulle, näin eäkkeellä elämästä
nauttivalle matkalaiselle.
Nautimme myös Tertin ruusuista
pihapiirissä sekä ihmettelimme
puistossa vanhoja, todella paksuiksi kasvaneita puita.

Olimme ohittaneet vasta puolen
päivän ja siirtyneet iltapäivän
puolelle. Nyt jo kokemuksia ja
nähtävää pää täynnä sekä ruokaa
massu pullollaan. Mihinkäs sitten?
Mentiinhän me Mikkeliin!
Bussi nousi osan matkaa Naisvuorelle. Itse kapusimme kesäheltteessä loppumatkan Mikkelin
teatterin kesäteatteriin.
Sellaista elämä on.
Sanat ovat Junnu Vainion laulusta
ja näytelmän nimenäkin niin oikeaan osuvat. Näytelmän teksti
ja siihen valitut laulut kertoivat
Junnun vaiherikkaasta, luovasta ja tuotteliaasta, muta lyhyestä

elämästä. Näyttelijät saavat kiitokseni roolisuoritusistaan. Lähes
jokaisella oli esityksessä useampi
rooli. He eläytyivät loisteliaasti
niin Toivo Kärjen, Anita Hirvosen kuin muidenkin meille ikääntyneille tutuiksi tulleitten julkkisten rooleihin. Myös laulajina he
mielestäni onnistuivat hyvin. Orkesteri jaksoi hyvin pitää tunnelmaa yllä koko kaksinäytöksisen
näytöksen ajan.
Väliajalla saimme helteen lisäksi
nauttia kahvista ja pullasta, jonka matkamme järjestäjät olivat
meille luvanneet. (Hellettä eivät
luvanneet. Se tuli ihan kaupan
päällisenä.)
Mikkelin historia nykypäivän
kaupungiksi tuli tutummaksi
opastetulla kaupunkikierroksella.

Samalla saimme tietoa sota-ajan
päälliköstämme Mannerheimista,
päämajan tiloista ja toiminnasta
Mikkelissä.
Iltapäivä oli jo pitkällä, kun lähdimme ajelemaan Etelä- Savosta
pohjoiseen päin. Pieksämäki?
Mitähän täällä? Maisema muuttui aina vain kauniimmaksi.
Partaharju! Paikka, jonka aina
olen halunnut nähdä. Lapsena ja
nuorena,, Kuopiossa kasvaneena
kuuntelin kateellisena ikätovereita (ja yhtä veljeäni), jotka olivat
päässet leirille Partaharjulle. Nyt
lähes 60 vuotta myöhemmin sain
nauttia iltakahvista suolaisen painikkeen kanssa tuossa kauniissa,

minulle tarunhohtoisessa maisemassa. Umpimähkä tuo uusien
kokemusten lisänä myös monenlaisia muistoja pitkän elämän varrelta.
Loppumatka sujuikin sitten haitarimusiikkia ja lauluja kuunnellen
ja maisemia katsellen.
Kiitos Irma ja Sirpa, te matkanjärjestäjät ja -johtajat. Sirpalle
erityiskiitos matkaamme viihdyttäneistä runoista. Oli jälleen
kerran turvallista, joustavaa, monipuolista ja helppoa matkustamista mukavien ihmisten kanssa.
Lopuksi kiitän myös Pohjolan
matkoja ja kuljettajia. Ykkösbussin kuljettaja on todella kuljettaja
UMPIMÄHKÄÄN !!!
Teksti: Aila Viinikainen
Kuvat: Matti Vuoristo
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Jyväskylän Valmetin Eläkeläiset ry:n
hallituksen ja toiminnantarkastajien yhteystiedot

Hallitus 2021
Istumassa vasemmalta:
			

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

Seisomassa vasemmalta: Martti Kivikangas, Pentti Jääskeläinen, Risto Kihlström, Seppo Makkula,
			
Heikki Vauhkonen, Mikko Hiekkanen, Matti Salminen, Matti Vuoristo ja
			
Riitta Ojala.
Puheenjohtaja
Pekka Niemi: puh. 040 721 4831, niemipk@gmail.com
Varsinaiset jäsenet
Mikko Hiekkanen: Pörriäiset ja kokkikurssi, puh. 040 731 55 83, mikko.t.a.hiekkanen@gmail.com
Martti Kivikangas: varapuheenjohtaja, puh. 0400 590 965, mara45kgas@gmail.com
Jukka Koistinen: Hetkinen / kotisivut, puh. 040 77 88 230, jukkakoistinen0@gmail.com
Sirpa Koponen: jäsensihteeri, puh. 050 366 5311, jasenasiat@jyval.fi
Seppo Makkula: valokuvaus, puh. 040 5456294, seppo.makkula@kotikone.fi
Markku Mustamäki: logistiikka, puh. 040 572 2714, markku.mustamaki@gmail.com
Matti Salminen: Kk-kokoukset, puh. 050 372 1896, masa.salm@gmail.com
Heikki Vauhkonen: kuntolomat, puh. 040 5231 547, heikki.vauhkonen73@gmail.com
Seppo Viinikainen: matkat, puh. 040 744 1119, seppo.viinikainen@gmail.com
Varajäsenet
Pentti Jääskeläinen: rahastonhoitaja ja vuokratilat, puh. 040 588 6316 pentti.k.jaaskelainen@gmail.com
Irma Nieminen: Sihteeri, puh. 040 742 1954, irma.nieminen@hotmail.fi
Riitta Ojala: Keittiö, puh. 050 352 8384, r.ojala@outlook.com
Matti Vuoristo: Hetkinen / Kotisivut ja nettikerho, puh. 0400 344619, matti.o.vuoristo@elisanet.fi
Kotisivuoikeudet: Hallitus
Valmetin neuvottelukunnan jäsenet Sirpa Koponen, Irma Nieminen
Kk-kokouksien vakioesiintyjät Liisa Mansikkaviita, Sirpa Koponen, Pörriäiset
Toiminnantarkastajat
Kimmo Lehto puh. 040 528 1480
kimmovj.lehto@gmail.com

Toiminnantarkastajien varahenkilöt

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

Pentti Nupponen puh. 0400 354 969

Markku Virtanen puh. 040 583 4693

J Y V Ä S K Y L Ä N V A L M E T I N E L Ä K E L Ä I S E T R Y (J V E)
J Ä S E N T I E T O L O M A K E

päivitys
Ero yhdistyksestä
Jäsenrekisteristä poisto
___________________________________________________________________
Jyväskylän Valmetin eläkeläiset ry:n
Yhdistyksen sääntöjen 3.§:n mukaan
uutena hallituksen jäsenenä vuoden
sääntöjä
2021 alusta aloitti Jukka Koistinen.
Sääntöjen 5.§:ssä todetaan mm. ” Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi jos hänen jäsenmaksunsa
Hänen vastuualueenaan on Hetkinen
lehti ja www.jyval.fi kotisivut.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------JÄSEN TAI JÄSENEKSI HALUAVA TÄYTTÄÄ:
Sukunimi: _____________________________________________________
J Y V Ä S K Y L Ä N V A L M E T I N E L Ä K E L Ä I S E T ___________
R Y (J V E)
_________________________________________
Etunimet
J Ä S E N T I E T O L O M A K E
Lähiosoite:________________________________________________________________
päivitys
J Y V Ä S K Y L Ä N V ip.____________________________________
A L M E T I N E L Ä K E L Ä I S E T R Y (J V E)
N:o:_________________
Ero yhdistyksestä
Jäsenrekisteristä poisto
(kirjoilla): ________________________________________________________
J
Ä S E N T I E T O L O M A K E
___________________________________________________________________
Syntymäaika:
_________________
Lankapuhelin:
________________________________
päivitys
Yhdistyksen sääntöjen 3.§:n mukaan
Matkapuhelin: _____________________________________________________________
Ero
yhdistyksestä
Jäsenrekisteristä poisto
_____________________________________________________________
__
sääntöjä

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

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

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

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

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

MUISTUTETTU ____________________

40250 JYVÄSKYLÄ

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

PERHELASKUTETTAVA ____ JÄSENM. VIITE: _____________ LAKUTUS PVM : ______________
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Palautusosoite:
Sirpa Koponen
PL 170
40101 Jyväskylä

KOKOUSKUTSU
Jyväskylän Valmetin Eläkeläiset ry:n
Sääntömääräinen syyskokous
Aika keskiviikkona 17.11.2021 klo 12.15
Paikka Sepänkeskus, Reaktori-sali, Kyllikinkatu 1
Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat.
Kokouksessa esiintyvät:
laulukuoro Pörriäiset harmonikkataiteilija Erkki Aution johdolla
Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoiminnan palvelut
- Vapari, jonka edustaja kertoo vapaaehtoistoiminnasta.
Kahvitarjoilu
- Hallitus
Kaikki joukolla mukaan - tervetuloa!
Ota Hetkinen-lehti mukaan kokoukseen.
Hetkinen - Jyväskylän Valmetin Eläkeläiset ry:n jäsentiedote.

