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PUHEENJOHTAJALTA

Hyvä Jytyseniori, viime vuonna rahastonhoitajan vaihtumisen myötä vaihtui myös yhdistyksen 
pankki. Useilta jäseniltä tilitietojen vaihtuminen on jäänyt huomioimatta ja he ovat maksaneet 
vuoden 2016 jäsenmaksunsa entisen pankin, Nordean, tilille. Pyydänkin ystävällisesti, että 
tarkistaisit karhukirjeen saatuasi, mille tilille jäsenmaksusi on mennyt ja ilmoittaisit siitä rahaston-
hoitajalle tai jäsenasiainhoitajalle.

Aluekerhot pitävät vuosikokouksiaan ja jäsenien osallistuminen on tärkeää. Osallistumalla voit olla 
vaikuttamassa aluekerhon toimintaan, tavata kokouksessa uusia ja tuttuja ystäviä.

Seuraavan Jytysenioreiden vuosikokouksen järjestelyistä vastaa Lapin aluekerho ja toivon, että 
tapaamme Rovaniemellä.   

Jäsenkampanja jatkuu edelleen, ja toivottavasti se toisi monia uusia jäseniä joukkoomme. 
Jäsenhankkija saa lahjakortin ja kampanjaan osallistuvien kesken arvotaan 100 euron lahjakortti.
Piipahda jytyseniorit.jytyliitto.net -sivuilla. Sivuilta löytyy tietoa toiminnasta, organisaatiosta ja 
yhteystiedot.

Satu Tulosmaa
puheenjohtaja

Ystävyys ei ole trendi,
se ei seuraa muotia,
siitä ei saa korkoa,

eikä eläkettä.
Silti se on elämän paras sijoitus.
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Heikki Luodon muistolle

Sain suru-uutisen, ystäväni Heikki on poistunut keskuudestamme. 
Se kosketti, sillä olimme Heikin kanssa olleet ystäviä ja ammattijärjestön puitteissa toimineet yh-
dessä vuosikymmeniä. 
Meillä oli tapaamisia monesti vuosien saatossa. Tapasimme 
Saariselällä keväthangilla ja syksyisin ruska-aikana. Heikki oli luontoihminen, hän halusi vaeltaa 
luonnossa ja nautti sen 
hiljaisuudesta. Seurallisena Heikki nautti myös niistä pienistä juhallisuuksista, joissa me joskus 
olimme. Kävimme myös lahden toisella puolella tutustumassa veljeskansaan. Heikin kielitaito ja 
kohtelias käytös toi meille paljon iloa matkoillamme.

Ammattijärjestötyö, jota me molemmat teimme, toi tyydytystä, 
kun sai seurata mitä kaikkea näiden vuosikymmenien aikana on tapahtunut. 
Sen kruunasi, kun perustettiin KVL:n seniorit. 

Oli itsestään selvää, että perustamiskokouksessa 
puheenjohtajaksi valittiin Heikki. Tehtäväänsä hän hoiti koko sydämellä seitsemän vuotta ja senkin 
jälkeen taustalla mukana. Vuonna 2005 Heikki valittiin seniorien kunniapuheenjohtajaksi. Koska 
olimme energisiä kävimme myös syyspäivillä ja siellä tapasimme ystäviä. 

Näin se aika on mennyt ja nyt ovat muistot jäljellä. Muistot, jotka ovat mieleenpainuvia ja niitä 
muistellessa Heikin muisto säilyy sydämessäni. Enää emme tapaa Heikin kanssa, mutta pidän 
mielessä kuinka hyvän elämän Heikki sai elää.

Hyvää ja rauhaisaa matkaa, Heikki, sinne toiseen tasoon, joka meitä kaikkia odottaa.

Ystäväsi
Olavi Lampela

Heikki Luoto 
1932-2016

IN MEMORIAM
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Jytyseniorit ry:n vuoden 2016 vuosikokouksen päätöksiä

Vuosikokous päätti pitää jäsenmaksun 16 eurona, josta aluekerhoille palautetaan 7 euroa. 
Kannatusjäsenmaksu on 20 euroa ja yhteisöjäsenmaksu100 euroa. Näistä maksuista alueille 
palautetaan puolet.

Yhdistyksen hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Pirjo Andrejeff Pohjanmaan aluekerhosta. 
Hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät edellisestä jäsenkirjeestä ja yhdistyksen nettisivuilta. 

Vuosikokous hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2017, jossa mm. päätettiin jatkaa yhdistyksen 
ja aluekerhojen toiminnan ja nettisivujen kehittämistä sekä järjestää jäsenille joko matka tai 
tapahtuma. Hallitus kaipaa vinkkejä jäseniltä, mitä ja miten toimintasuunnitelmaa näiltä osin 
voidaan toteuttaa.

Jäsenhoitajan terveiset

Oletko muuttanut, onko sähköpostiosoite tai puhelinnumero vaihtunut? 
Yhteystietojen oikeellisuus varmistaa postin perilletulon. 

Ilmoita muuttuneet tiedot: saarsir@gmail.com tai 040 059 1424

Terveisin
Sirkka Saarinen

Rahastonhoitajan terveiset
 
Yhdistys vaihtoi pankkia viime vuoden lokakuussa Nordeasta Osuuspankkiin
alkaessani hoitamaan rahastonhoitajan tehtäviä.
 
Vuoden 2016 jäsenmaksuja on maksettu epähuomiossa myös lakkautetulle tilille.
Olen ollut Nordeaan yhteydessä ja keskustelussa selvisi, että jäsenmaksut
menevät pankin koontitilille.
Pankki palauttaa rahat koontitililtä ja maksaa tilille 4-7 päivän kuluessa.
 
Toivoisin, että laskua maksaessasi käyttäisit aina laskussa olevaa viitenumeroa.
 
Jytyseniorit ry:n pankki on Länsi-Uudenmaan Osuuspankki ja tilinumero FI47 5297 0020 1441 44
 
Hyvää syksyä ja joulun odotusta!
Aila Parikka

http://saarsir@gmail.com


Jytyseniorien vuosikokous 2017 Lapissa

Alustavien suunnitelmien mukaan Jytyseniorit ry pitää sääntömääräisen kaksipäiväisen vuosiko-
kouksensa Rovaniemellä 9.-10.5. 2017. Ensimmäinen päivä 9.5. on kulttuuriin painottuva ja toinen 
10.5. vuosikokouspäivä. Kenties pääsemme vierailemaan Rovaniemellä sijaitsevaan  Kampsuher-
ran Valtakuntaankin, jonka hallitsijana on Lapin saagoja kirjoittanut Oiva Arvola. Kuulemme ehkä 
muutaman saagankin hänen kertomanaan. Aika näyttää. 

Todennäköisesti ajankohtaan sattuu myös maamme kahden mahtijoen, Kemijoen ja Ounasjoen  
jäänlähtö. Jokien yhtymäkohta on keskellä Rovaniemen kaupunkia, Ounasvaaran juurella. 
Tulvavesi virtaa vauhdilla ja jäälautat saavat kovaa kyytiä kohti Perämerta. 

Rovaniemelle on hyvät kulkuyhteydet. Tänne pääsee autolla, junalla ja lentokoneella. Lentämällä 
Helsingistä matka kestää reilun tunnin ja kun hyvissä ajoin ostaa lipun, pääsee halvemmalla kuin 
junalla. Rovaniemelle lentää kaksi lentoyhtiötä Finnair ja Norwegian. Halvimmillaan 25 euroa sivu. 
Lento on vaihtoehtona hyvä etelästä tuleville (Uusimaa ja Kymi sekä Lounais-Suomen eteläosa).
Jytyseniorit, tervetuloa Rovaniemelle vuosikokoukseemme. Täällä on mahdollisuus tutustua ark-
tiseen keskukseen Arktikumiin, taidekeskus Korundiin, Metsähallituksen Pilke-taloon, Joulupukin 
Pajakylään ja Joulupukkiin sekä erilaisiin luontokohteisiin. Vikakönkäällä ja Vaattunki-könkäällä 
on mahtavat kuohut komeimmillaan. Ottakaa ”omaa aikaa” ennen ja jälkeen virallisen kokousoh-
jelman tutustuaksenne sellaisiin kohteisiin, jotka eivät ole muuten ohjelmassamme. Tarvittaessa 
meiltä löytyy oppaitakin. 

Terveisin
Erkki Jääskeläinen
Lapin aluekerhon puheenjohtaja



7

Willkommen in Berlin!

Matkamme Berliiniin toteutuu marras-joulukuun vaihteessa. Mukaan lähtee yhteensä 20 henkilöä 
seuraavilta paikkakunnilta: Espoo, Vantaa, Helsinki, Rusko, Karjaa, Porvoo, Rajamäki ja Oulu. 
Matkalle lähtijöille lähetämme lisätietoja myöhemmin.

Tehkäämme matkasta ikimuistoinen! 
Airi ja Sinikka

Katutaidetta Berliinissä

Jytyseniorin jäsenenä saat etuja

• Jyty-lehden
• Jäsenkortin
• Polttoainealennuksen Teboilista
• Edulliseen hintaan mökkejä suosituissa lomakohteissa (Ruka, Tahko, Levi ja Rönnäs)
• Osallistumisoikeuden Jytyliitto ry:n järjestämiin vapaa-ajan tapahtumiin
• Suomen Retkeilymajajärjestön – SRM:n jäsenyyden
• VVO-yhtymän asuntopalvelua mm tulorajattomia vuokra-asuntoja
• Tuettuja kuntolomia
• Alennuksia hotelli-, kylpylä- ja lomakohteista
• If:n vakuutukset
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Katri Helenan joulukonsertti Sydämeeni joulun teen

Tulkoon joulu, Kirkossa ja Taas kaikki kauniit muistot, Niin on aina ollut, Siivet, Taivas, Hiljaisuus, 
Rumpalipoika ja Hiljainen kiitos ovat uusia lauluja, joiden tunnelmissa voi kuulla saman kaipuun 
joulun rauhaan, kuin aiempien vuosikymmenien joulusuosikeissakin.

Temppeliaukion kirkossa pe 9.12.20016 klo 18.00. Lippujen hinta jäsenille ja kannatusjäsenille 
30 € ja muille 35 €. Varaukset ja samoin maksut Aluekerhon tilille FI44 1026 3000 4048 40 
viitteellä 1724. Varaukset 27.11. mennessä Airi Lindbergille, lindberg.Airi@gmail.com, 
puh. 040 022 0006 tai Paula Velakoskelle, paula.velakoski@kolumbus.fi, puh. 040 074 8139.

Pieni eläin - Seela Sella 80 vuotta

Pienen eläimen kotimetsä on pienentynyt kovasti. Metsät vähenevät koko ajan, eivätkä kaikki 
eläimet − etenkään isot − enää tahdo mahtua niihin. Mahtuuko maailmaan ollenkaan metsiä, 
saati eläimiä? Pieni eläin pohtii elämän menoa, vanhenemista ja maailman muuttumista 
– ihmettelee ennen kaikkea ihmisen toimintaa. 

Kansallisteatteri Suuri näyttämö, Lippuvaraukset 30.11. 2016 mennessä Paula Velakoskelle. 
Lipun hinta jäsenille ja kannatusjäsenille 20 €, muille 26 € Rakastettu näyttelijä Seela Sella juhlii 
syntymäpäiviään monologiteoksella Pieni eläin, jossa maailmaa katsotaan pienen eläimen silmin. 
Eläimen esikuvana on Nasu, joka on aina ollut Seelan suosikki – ja onhan heissä paljon samaa-
kin! Maksut aluekerhon tilille FI44 1026 3000 4048 40 viitteellä 1737.


