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Puheenjohtajan tervehdys      

 

”Valonsäde halkaisee pimeyden.   
Kulkee ajasta toiseen. 
Taittaa talven ja meidät kohti valoa. 
Kirj.Seija Mustaneva 

Luonto on ollut nyt tammikuun loppupuolella todella kaunista. Valonsäteen osuessa huurteisiin puihin, 
tuhannet kiteet loistavat kuin pienet timantit.  

Vuosi on vaihtunut ja olemme valmistelemassa vuosikokousta. Asialistalla on myös puheenjohtajan valinta. 
Olen ollut kymmenen vuotta puheenjohtajana, vaikka lupasin kymmenen vuoden takaisessa Kajaanin 
vuosikokouksessa olla vain yhden kauden. Tämä aika kuitenkin on ollut hyvin mielenkiintoista ja haastavaa. 
Olen toiminut järjestöllisissä vapaaehtoistöissä lähes koko elämäni ajan, mutta tässä yhdistyksessä on 
erikoishaasteita. Toimimme Oulun alueella aluekerhona ja jäsenet ovat alueellamme hajallaan ja välimatkat 
ovat pitkiä, minkä vuoksi jatkuvaa säännönmukaista toimintaa on ollut vaikea järjestää. Viime vuonna 
aloitimme kuitenkin Oulussa Jytyn kokoustilassa kerhotoiminnan, mikä otettiin hyvin vastaan. Olemme 
saaneet jo perinteiseksi kahden aluekerhon yhteistoiminnan. Lapin aluekerho ja Oulun aluekerho ovat 
vuosittain järjestäneet vuoro vuosina yhteisen retken/tilaisuuden. Olemme patikoineet Lapin tuntureilla, 
kiertäneet Saana-tunturia, olleet Jytyn talvipäivien aikaan Lapin aluekerhon vieraana, käyneet 
Vikakönkäällä, upeassa lentonäytöksessä, Hailuodossa, Kalajoella, Suomussalmella Ilmari Kiannon 
maisemissa, suositussa kesäteatterissa jne. Myös teatteritapaamiset on otettu ohjelmaan aluekerhon 
alueella. 

Oulun aluekerho on jäsenmäärältään toiseksi suurin alue Jytyseniorit ry:ssä. Mielestäni uudella 
puheenjohtajalla on hyvä pohja aloittaa toimintaansa. Henkilövaihdos poikii aina uusia ideoita ja uusia 
toimintamalleja. 

Nöyrimmät kiitokset teille kaikille tuestanne ja avusta puheenjohtajuuteni aikana! 

Toivotan uudelle, vuosikokouksessa valittavalle, puheenjohtajalle onnea ja menestystä tehtävässä sekä 
paljon uusia virikkeitä! 

Maija Karjalainen 

 

************** 

Jytyseniorit ry Oulun aluekerhon Vuosikokous  

torstaina 28.2.2019 klo 11.30  

Ravintola Perla, Lyötynkatu 7, 90100 Oulu 

Ylitarkastaja, julkinen notaari Elina Hämäläisen luento edunvalvonnasta.  

Luennoitsijalle tarkoitetut kysymykset osoitteeseen: tuula.kurttila@gmail.com  

Ilmoittaudu kokoukseen 22.2. mennessä marja-leena.korhonen@oja.fi tai p. 0505493363 

Tervetuloa!  Oulun aluekerhon hallitus  
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Tervehdys Arvoisat Jytyseniorit     

Uusi vuosi, mitä se tuonee tullessaan. Vuosi 2019 on Jytysenioreiden 20. toimintavuosi, Juhlavuosi siis.  
Viime vuonna jäsenille oli tarjolla monta tapahtumaa, kesäteatteria, konserttia ja syysretkeä, jotka 
keräsivät jonkin verran aktiivijäseniä mukaan. Olisiko tämän vuoden uusi kuje se, että tarjontaa ei ehkä ole 
niin paljon.. mutta jotain sentään on suunnitteilla.  

Ensimmäinen ja varmaan tärkein tapahtuma on Oulun aluekerhon vuosikokous Ravintola Perlassa 
torstaina 28.2. Juhlavuoden kunniaksi tarjoamme jäsenille lounaan sekä täytekakkukahvit. 
Olemme myös saaneet mukaan luennoitsijan Oulun Maistraatista, ylitarkastaja, julkinen notaari 
Elina Hämäläinen tulee kertomaan meille erittäin tärkeää asiaan edunvalvonnasta, 
edunvalvonvaltuutus on noussut esiin monissa keskusteluissa ja nyt saamme siihen asiantuntevaa 
tietoa ja opastustakin. Voit myös kysyä itseäsi askarruttavista asioista ja varmimmin saat 
vastauksen lähettämällä kysymyksesi etukäteen sähköpostilla tuula.kurttila@gmail.com. Tuula 
toimittaa kysymykset luennoitsijalla. Tervetuloa ruokailemaan sekä kuulemaan ja kyselemään 
tärkeistä asioista.  
Ravintola Perlan läheisyydessä on rajallisesti pysäköintipaikkoja, mutta Pohajankartanon koulun pihassa on 
jonkinverran 4 tunnin kiekkopaikkoja, saman Madetojankadun läheisyydessä huonekaluliikkeiden 
pysäköintitilaa voi käyttää. Koulun kohdalta lähtee Madetojan raitti radan alitse ja Ravintola Perla on heti 
kohta radan jälkeen.  

Lapin aluekerho tekee päiväretken Kemin Lumilinnaan 20.3. ja kutsuu meitä mukaansa sinne. 
Merihovin Cafe bar Akkurin herkullinen lounas klo 10:30-14:00, hinta 9,90 €, minkä jälkeen 
tutusminen Lumilinnaan. Pääsymaksu  29€/hlö, S-etukortilla 26€/hlö. Matka tehdään 
kimppakyydein h-autolla tai vaihtoehtoisesti junalla  Oulu-Kemi klo 8.30-9.32 (12,00€) paluu 
Kemi-Oulu klo 16,39-17,36 (6,00). Ilmoittaudu marja-leena.korhonen@oja.fi tai puh. 050 
5493363 viimeistään 1.3.  

Elmo Teatteri Riossa pe. 5.4. klo 19.00, Elmon roolissa Ilkka Heiskanen.  
Ilkka Heiskasen mukaan Elmo käsittelee suomalaista urheilusankaruutta 
ja siihen liittyvää yksinäisyyttä. Onnellisen lapsuuden, merellä seilaamisen 
ja monen sattumuksen kautta Elmosta kehkeytyy kaikkien urheilulajien  
superlahjakkuus, joka päihittää Anderssonit, Svenssonit ja Karlssonit sekä  
yksilö- että joukkuelajeissa. Elmo kaatuu sadan metrin juoksussa,  
mutta tekee silti maailmanennätyksen.. Esityksessä on paljon lempeää huumoria, mutta se kertoo myös 
ikävästä ja rakkauden puutteesta. Elmon esittämien niin, etteivät silmän kostu, on yksinkertaisesti 
mahdotonta.  
Olemme varanneet  15 kpl lippuja Teatteri Rion esitykseen Elmo pe 5.4. klo 19.00, hinta 30,50€. 
Ilmoittautuminen 1.3.  mennessä tuula.kurttila@gmail.com. tai puh. 040 5661095. Maksa lipun hinta 
aluekerhon tilille FI98 5741 3620 4523 31 niin olet varmistanut paikkasi.  

Jyty-seniorikerho on saanut hyvän vastaanoton ja jatkaa toimintaansa. Aila Väisänen kerhon vetäjänä on 
löytänyt kerhoon mielenkiintoisia vieraita ja mukava on ollut tavata jytyläisiä myös leppoisan rupattelun 
merkeissä. Helmikuun tapaaminen sattuu vuosikokouksen kanssa samalle päivälle, joten silloin 
seniorikerhoa ei ole vaan osallistumme vuosikokoukseen aluekerhon Ravintola Perlassa. Seniorikerhon 
seuraava kokoontuminen on torstaina 28.3.  

Tällaista on tarjolla juhlavuoden kevätkaudella. Syyskaudelle on suunnitteilla ainakin syksyinen kylpyläretki 
Rokualle, siitä enemmän seuraavassa  jäsenkirjeessä, joka  ilmestyy touko-kesäkuun vaihteessa.  

Nautitaan pitenevistä päivistä ja keväthangista. Toivotan kaikille Jytysenioireille virkeää kevättalvea  
ja tietenkin runsasta osanottoa vuosikokoukseen ja muihin tapahtumiin. 
 

                                                                                                                               Marja-Leena Korhonen        
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