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Tässä lehdessä 
> puheenjohtajan kirjoitus 
> vuosikokouskutsu 
> Jytykerho Oulun alueella 
> rahastonhoitajaa haetaan
> juhlavuoden arpajaiset
> Gdanskin matkatiedot
> Megaristeily



TERVEHDYS JYTYSENIORI!

Tätä kirjoittaessani maa on lunta tulvillaan, mutta nyt 
säätiedotus lupailee pitkään räntä- ja vesisadetta, että 
kyllä nuo kinokset siitä pian häviää.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun rohke-
at seniorit perustivat liiton avustuksella yhdistyksemme 
ja sitä kautta myös aluekerhot. Sanon liiton avustuksella, 
koska ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajana 
toimi silloinen liiton puheenjohtaja Katriina Perkka-Jor-
tikka ja sihteerinä Sakari Muilu ja Teuvo Siikaluoma, eli 
yhdistyksemme perustettiin hyvässä yhteisyössä liiton 
kanssa, joka yhteistyö jatkuu edelleen. Syksyllä olimme 
mukana viimeisillä syyspäivillä ja nyt olemme osallis-
tumassa Jyty:n Mega-risteilylle toukokuussa. Oletteko 
huomanneet, että risteilyn hintaan kuuluvat myös liitty-
mäkuljetukset, joten kysykää reittejä matkan järjestäjältä, 
Jyty:n aluetoimistoilta tai -yhdistyksiltä.

Aluekerhojen tapahtumista pyytäisin ilmoittamaan tiedot-
tajallemme, jotta hän voisi laittaa tapahtumat sivuillemme 
ja näin ollen halukkaat muualtakin voisivat osallistua 
niihin. Joku saattaa lomailla lähettyvillä tai olla ohikulku-
matkalla tai vaikkapa järjestää matkansa sen mukaan, 
jos on kiinnostava tapahtuma.

Vuosikokouksemme pitopaikka on kiertävä ja nyt tänä 
vuonna se on Porissa. Ohjelma ja kutsu ovat tässä 
lehdessä kokonaisuutena, joten siitä ei sen enempää. 

Myös avec on tervetullut mukaan osallistumaan muuhun 
ohjelmaan, mutta ei varsinaiseen kokoukseen ja erillisis-
tä osallistumishinnoista, esim illalliselle, voi tiedustella 
allekirjoittaneelta.

Tervetuloa Poriin! 
Pirkko

Jytyseniorit Porissa
14.-15.5.2019

Hyvät Jytyseniorit! 

Jytyseniorien vuosikokouksen pitopaikka määräytyy kier-
tävän järjestyksen mukaan ja tänä vuonna iloksemme se 
on meillä Lounais-Suomen alueella.

Täällä kokouspaikaksi valikoitui Satakunta ja Pori. Pori 
on Kokemäenjoen halkoma, vehreä puistojen kaupunki. 
Kivi-Porissa eli vanhassa kaupungissa, on säilynyt 
rakennuksia ajalta ennen Porin paloa 1852. 

Alueen rakennukset muodostavat tyylillisesti uusklas-
sisen ja uusrenessanssityylisen kokonaisuuden ja 
myös sisäpihat ovat säilyttäneet alkuperäisen ilmeensä 
piharakennuksineen. Joen pohjoisrannalla entinen Porin 
Puuvillatehdas 1898-1974 on saanut uuden sisällön 
Yliopisto-, palvelu- ja kauppakeskuksena. 

Uskomme, että tarjoamme teille mieliin painuvan sekä 
onnistuneen kokouksen. Olet sydämellisesti tervetullut 
Poriin! 

Tapaamisiin 
Lounais-Suomen aluekerho

jytyseniorit.jytyliitto.net
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2019 

ESITYSLISTA

AIKA:  15.5.2019, kello 10.00

PAIKKA: Sokos Hotelli Vaakuna,  
 Gallen-Kallelankatu 7, Pori 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 
1.  Kokouksen avaus 
2.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi  
 pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa  
3.  Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja  
 päätösvaltaisuus 
4.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
5.  Esitellään toimintakertomus 2018, tilinpäätös 2018 ja  
 toiminnnatarkastajien lausunto 
6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja  
 vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
 muille tilivelvollisille 
7.  Jäsenmaksusta ja kannatusjäsenmaksusta vuodelle  
 2020 päättäminen  
  Hallitus esittää vuosikokoukselle, että   
  jäsenmaksua vuodelle 2020 peritään 18 euroa/ 
  jäsen, josta aluekerhoille palautetaan 7 euroa/ 
  jäsen.   
  Kannatusjäsenmaksuksi esitetään 25 euroa,  
  josta alueille palautetaan 10 euroa. Kannatus- 
  jäsenmaksuksi yhteisöille esitetään 100 euroa,  
  josta alueille palautetaan 50 euroa. 

8.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio  
 vuodelle 2020 
9.  Todetaan hallituksen toimikausi ja jäsenten  
 lukumäärä  
  JYTYSENIORIT ry:n säännön 6§:n mukaan  
  hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdek- 
  san varsinaista jäsentä sekä heille valitut  
  henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen  
  jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja se alkaa  
  vuosikokouksessa tapahtuvan valinnan jälkeen.

10. Puheenjohtajan valinta vuosille 2019-2021 
11. Todetaan erovuorossa olevat hallituksen jäsenet  
 ja varajäsenet 
12. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuosille  
 2019-2021 
13. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan  
 valinta vuodelle 2019 
14. Valitaan edustajat Jyty ry:n kokouksiin sekä muihin  
 järjestötilaisuuksiin 
15. Aloitteet 
16. Kokouksen päättäminen

7.2.2019 Hallitus

Kokous- ja majoitushotelli 
Sokos hotelli Vaakuna

Gallen-Kallelankatu 7, 28100 Pori, p. 029 004 2001 

Ilmoittaudu maksamalla ilmoittautumismaksun 110 ¤ 
Lounais-Suomen aluekerhon tilille FI30 4456 0010 
1005 69  2.5.2019 mennessä. Ilmoittautumismaksu sis. 
brunssin, kiertoajelun, illallisen ja lounaan.

Jokainen varaa majoituksensa suoraan hotellista, 
p. 029 004 2001 merkillä ”Jytyseniorit” 
Majoitusvaraukset 2.5. mennessä. 

Hinta 160 €/2 hengen huoneessa, sis. aamupalan, sau-
nan ja kuntosalin. Majoittuja maksaa itse majoituksensa 
suoraan hotelliin.

OHJELMA

Tiistai 14.5.

12.30 Brunssi, Jyty Pori ry:n toimisto
 Eteläpuisto 9 E 4-5 28100 Pori
14.15  Kiertoajelu
 tutustumiset Porin Teatteriin ja    
 kaupungintaloon 
 (katso video Porin kaupungitalosta)
19.00  Illallinen, Odd Fellow juhlatila    
 Hallituskatu 1

Keskiviikko 15.5.

9.30 Rakkaus pitkässä parisuhteessa Rovasti,   
 perheneuvoja Marjatta Kaartinen 
10.00 Porin kaupungin tervehdys 
 Jyty seniorit ry:n sääntömääräinen 
 vuosikokous 
12.00 Lounas

https://www.youtube.com/watch?v=_eK0kNGvIq4
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Hyvä jäsen
Säästetään postituskuluja ja jäsenlehtikin kulkee 
nopeammin, ilmoita siis sähköpostiosoitteesi 
jäsenasiainhoitajalle.

Oletko kiinnostunut yhteisten asioiden 
hoitamisesta? 
Jytyseniorit ry hakee rahastonhoitajaa.Tarkemmat tiedot 
tehtävästä voit kysyä Aila Parikalta, 
aila.parikka@gmail.com

Pohjanmaan aluekerho etsii edelleen taloudenhoi-
tajaa. Yhteydenotot rohkeasti puheenjohtajaan Pirjo 
Andrejeffiin, p. 050 560 2124 tai pirjo.andrejeff@vaasa.fi.
Vuosikokous pidetään 6.3 klo 14 
Seinäjoella Hotelli-Ravintola Almassa. Tervetuloa!

Lapin aluekerho järjestää yhteistapaamisen Oulun 
aluekerhon kanssa 20.3.2019 Kemin Lumilinnassa. 
Vuosikokous pidetään 27.2. klo 13. Anna-Liisa Peterin 
luona, Peterintie 6, Rovaniemi. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Aluekerhon jäsenet tervetuloa 
runsaslukuisena kokoukseen mukaan.   
Tarkemmat tiedot Lapin aluekerhon sivulla

Seniorienergiaa Oulussa 
Oulun aluekerhon hallitus perusti viime vuoden syksyllä 
seniorikerhon, jossa kokoonnumme kerran kuukau-
dessa. Kerhossa kahvitellaan ja vaihdetaan ajatuksia 
ajankohtaisista ja päivänpolttavista aiheista. Vierailijoita 
on kerhossa käynyt jokaisessa kerhopäivässä mm. 
Muistiliitosta, Marttaliitosta, Unicef-lähettiläät ja viimeksi 
Monetran Jytyn pääluottamusmies.
Moni meistä kerholaisista on vaikuttanut työelämän 
aikana hyvinkin osallistuvasti järjestöelämään ja niinpä 
kerhotoiminta paikkaa tyhjäksi jäänyttä osaa tästä 
aktiviteetista. Kerhon ohjelma on rajaton, kaikki toiveet 
otetaan hyödynnettäväksi, ja kerholaiset ovat hyvin 
vastaanottavaisia, aloitteellisia ja iloisen reippaita, 
kuten jytyläiset yleensä ovat. Osallistujat saavat paljon 
ajateltavaa ja joukkoon kuulumisen tunteen. Aika moni 
meistä on tehnyt työelämässä kovaa työtä jytyläisen me-
nestymisen eteen ja nyt on aikaa puntaroida mennyttä ja 
kuulla nykyhetkestä.Jytyseniorien arvokas tietopääoma 
ja kokemus on hyödynnettävissä. Seniorin olkapää on 
paras tuki sitä tarvitseville! 
Aurinkoisia kevätpäiviä ja olet tervetullut kerhoon! 
Aila Väisänen  

jytyseniorit.jytyliitto.net

Jytyn Megaristeily 3.-5.5.2019
Helsinki - Tukholma - Helsinki 
Jytyseniorit ry on mukana tapahtumassa,astu sinäkin 
laivaan!
Lue lisää tapahtumasivustolta: 
http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/megaristeily/

Uudenmaan aluekerho järjestää kaikille Jytysenio-
rien jäsenille tarkoitetun matkan  
Gdanskin joulutoreille 2.-5.12.2019.  
Matkan hinta 383 €, Uudenmaan alueen jäsenille 358 € 
viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.8.2019. Lisätietoja 
Airi Lindbergiltä, p. 0400 220 006  
Vuosikokous pidetään 19.3. klo 15—17.30 Kampin 
Palvelutalon Fade-salissa.   
Uutisvuodon nauhoitus 12.4. Maikkarilla klo 10.30. 
Tankki täyteen Krapin kesäteatterissa 13.6. klo 19. 
 
Tarkemmat tiedot ja ohjeet kaikkiin tapahtumiin löydät            
Uudenmaan aluekerhon sivulla. 

Kymen aluekerhon vuosikokous pidetään ke 14.3. 
klo 13 Jyty ry:n Kouvolan aluetoimistossa, Keskikatu 4, 
Kouvola. Tarkemmin aluekerhon sivulla.

Usein kysyttyä: 
Eläkkeelle siirtyvän jytyläisen vakuutusedut jatkuvat 
entisellään, paitsi vapaa-ajan tapaturma- ja matkustaja-
vakuutus edellyttäen, että jäsenyys jatkuu. 

Juhlavuoden arpajaiset 
Päävoitto mökkiviikko jollakin Jytyn mökillä saatavuuden 
mukaan. Mökkiviikon on lahjoittanut Jyty ry. Lisäksi  
arvotaan muita palkintoja. Arpajaisiin osallistumisesta 
saat lisää tietoa oman aluekerhosi puheenjohtajalta. 
Arvan hinta on 5 euroa. 
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