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Puheenjohtajan tervehdys! 

Aloitimme vuoden 2019 uudella hallituskokoonpanolla ja uuden  puheenjohtajan johdolla. Ent. pj. 

Maija Karjalainen jäi rivijäseneksi hallitukseen ja hyvä niin, koska hänen kokemustaan tarvitaan 

jatkossakin. Vuosikokouksessa oli todella runsas jytyläisten osanotto ja Perlassa hyvä ruoka. Hyvä 

ja asiallinen oli myös luennnoitsija, ylitarkastaja Elina Hämäläinen kertoessaan edunvalvonnasta. 

 

Ongelmana meidän toiminnalle on tietysti pitkät matkat joten yhteisten toimintojen järjestäminen on 

haasteellista. Toivoisin, että ainakin isommilla paikkakunnilla löytyisi seniorikerhon vetäjä, kuten 

itse olen täällä Oulussa ollut. Tosin asun Muhoksella, mutta matka ei minulla ole pitkä.  

Toinen ongelma on jäsenten löytäminen, koska meillä ei ole mitään jäsenrekisteriä käytössä, että 

voisimme lähestyä ja kaikki eivät eläkkeelle lähtiessä ole jääneet eläkeläisjäseneksi. Haluankin nyt 

haastaa kaikki nykyiset hallituksen jäsenet ja –varajäsenet sekä aluekerhon jäsenet tuomaan 

jokainen yhden uuden jäsenen jytysenioreihin syyskaudella. Kun tämä tavoite on saavutettu, 

laitetaan sitten taas uudenlainen tavoite jäsenten saamiseksi. 

Löysin vanhasta Kotiliesi lehdestä mukavan runonpätkän tähän, joka sopii meille sopuisille 

jytyläisille erittäin hyvin: 

”Kuihtuu ruusut, neilikat, 

harmaantuvat päämme. 

Vaikka vuodet vierivät, 

ystäviksi jäämme”. 

Paljon mukavaa ohjelmaa on taas tänäkin vuonna tulossa esim. retkeilyä  Rokualla ja teatteri 

Kajaaniin Laila-musikaaliin(kertoo siis Laila Kinnusen elämästä ja 60-luvusta) kokousten ja kerhon 

lisäksi. Jytyläisten seura on aina mukavaa ja kotoista. 

Laittakaa myös sihteerillemme marja-leena.korhonen@oja.fi sähköpostiosoitteenne, jos se ei vielä 

ole,  jotta voimme vähitellen siirtyä sähköiseen postin jakeluun jäsenkirjeiden ja muiden ilmoitusten 

suhteen. 

Kiitän kaikkia toimijoitamme jytysenioreissa ja toivotan kaikille jäsenillemme lämmintä kesää ja 

aktiivista osallistumista mielenkiintoisiin tilaisuuksiimme! 

Aila Väisänen 

Puheenjohtaja  
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Tervehdys Arvoisa Jytyseniori 
 
Korjaus: Jytyseniorien jäsenmaksu on 18€/vuosi myös v. 2020, ei 20€ niin kuin  
Jytyseniorit ry:n jäsenkirjeessä virheellisesti kerrottiin. Kannatusjäsenmaksu sensijaan 
nousee 22 euroon v. 2020.  

Sitten Oulun aluekerhon uutisiin:  

Jytyseniorit 20-juhlavuosi jatkuu. Kiitos juhlavuoden tapahtumiin jo osallistuneille, toivottavasti 
näemme teidät vielä uudelleen ja tervetuloa mukaan kaikki muutkin jäsenet,   

Aluekerhon Vuosikokous Perlassa kokosi ennätysmäärän jäseniä kuulemaan mielenkiintoista 
luentoa edunvalvonnasta, mutta varmasti myös Perlan tunnetusti maistuva lounas houkutteli 
mukaan 26 jäsentä. Vuosikokous valitsi aluekerholle puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet. Haluan 
vielä tässä yhteydessä meidän kaikkien puolesta kiittää Maija Karjalaista, pitkästä ja uutterasta 
työstä aluekerhon puheenjohtajana. Maija jatkaa vielä hallituksen jäsenenä vähän helpommassa 
pestissä. Samalla toivotan tervetulleeksi uuden puheenjohtajamme, Aila Väisäsen. Ailalla on pitkä 
ura takanaan järjestötoiminnassa Jytyssä ja myös muissa järjestöissä. Luottavaisin mielin voimme 
jatkaa työtä jäsentemme hyväksi. 

Alakuvuoden aikana järjesetyt tapahtumat on otetty hyvin vastaan ja kehitteillä on myös uusia 
juttuja ja toimintatapöoja. Esimerkiksi Kajaanin Laila musikaaliin 5.10. menemme yhdessä 
työssäkäyvine jytyläisten ja muiden järjestöjen kanssa yhdessä. Toivomme, ettänäin saisimme 
mukaan isomman porukan ja voisimme matkata bussilla. Ailan vetämä Jyty-seniorikerho on otettu 
myönteisesti vastaan ja sitä jatkamme kesätauon jälkeen syksyllä. Tervetuloa sinne myös uudet 
kävijät. Voit myös esittää toiveita Ailalle, kiintoisista aiheista käsiteltäväksi Seniorikerhossa. 
Toivomme, että seniorikerhoja perustettaisiin myös muille paikkakunnille.  
 
Teatteri Rion Elmo-esitys kiinosti myös ja meillä, jotka olimme mukana oli todella hauska ilta. 
Kemin Lumilinnan retken osallistujat olivat tyytyväisiä päiväretkeen. Lapin aluekerho toimi siellä 
isäntänä todella mallikkaasti, tulokahvit tarjottiin tunnelmallisessa Cafe-Hertassa aivan 
rautatieaseman tuntumassa ja Lapin pojat kuskasivat meitä leidejä paikasta toiseen kuin 
kuninkaallisia ikään.  
 
Tälle vuodelle olemme suunnitelleet vielä yhteisiä tapahtumia teatteria ja yhteinen retki lappilaisten 
kanssa suuntautuu Rokualle lokakuussa. Tutustu tarjontaan tässä kirjeessä ja ilmoittaudu mukaan.  

Jos sinulla on toiveita ja ideoita Jytysenioireiden toimintaan ota yhteyttä kehenkä aluekerhon 
toimijaan tahansa ja tule mukaan toimintaan.  

Toivotan Sinulle oikein rentouttavaa ja nautinnollista kesäaikaa. Tavataan aluekerhon 
tapahtumissa.  

Iloisin  kesäterveisin   

sihteerikkö Marja-Leena  

 

 

su 11.8. AAVAN MEREN TÄLLÄ PUOLEN – 
Kotimaisen kaihon hilpeä historia  
 
Miksi suru on meille suomalaisille pyhä tunne ja ilo syntiä? 
Miksi soi molli korvaamme duuria kauniimmin ja syvemmin? 
Miksi ruoho on meren takana vihreämpää?  



 
Näihinkin kysymyksiin etsi ja antaa vastauksia uusi koskettavan 
hauska musiikkinäytelmä Aavan meren tällä puolen.  

Kolme Suomea ja suomalaisia paljon nähnyttä taiteilijaa -   
Jussi Lampi, Timo Rautiainen ja Puntti Valtonen -  
asettuvat Unto Monosen nahkoihin tällä ilkikurisella musiikillisella tutkimusmatkalla 
suomalaisuuteen.  
38-vuotiaana traagisesti kuollut Satumaan säveltäjä toimii näytelmän kaikupohjana. Hänen 
teostensa ja elämänsä kautta tutkitaan kotimaisen kaihon historiaa Sibeliuksesta Sanniin ja 
Kalevalasta Kaihon karavaaniin.  
Kaikki taiteilijat näyttelevät, laulavat ja soittavat esityksessä. Suomalainen mies ei tanssi - paitsi 
ehkä tässä näytelmässä.  
Olemme varanneet lippuja su 11.8. klo 14.00. Näytöksen väliajalla aluekerho tarjoaa  pullakahvit.  
Ilmoittautuminen 1.7.  mennessä tuula.kurttila@gmail.com  tai puh. 040 5661095- Varmista 
paikkasi maksamalla 29,50€  aluekerhon tilille FI98 5741 3620 4523 31.  

 

Musiikkinäytelmä Laila. Kajaanin kaupunginteatterissa 

Rakastettujen laulujen siivittämä musiikkinäytelmä laulajalegenda 
Laila Kinnusen elämästä. Draamaa, epookkia ja loistavaa musiikkia 
60-luvun hengessä Kajaanin kaupunginteatteri la 5.10. klo 13.00.  
Ilmoittautuminen 12.9.  mennessä aila.vaisanen@dnainternet.net  
puh. 0400520131. 
Maksa 24€ aluekerhon tilille FI98 5741 3620 4523 31 niin olet 
varmistanut paikkasi. Lisäksi tulee bussimatka n.20-30 euroa/hlö  
lähtijöiden määrästä riippuen, kyytimaksu kerätään bussissa.  

Aluekerhon tarjoamat väliaikakahvit on teatterilla valmiiksi  
katettuna. 
 

Syysretki Rokualle tehdään yhdessä Lapin aluekerhon kanssa 15-16.10.  

RUSKAA ROKUALLA – RYHMÄLOMA 

Ajankohta; 15.-16.10.19 

Hintaan sisältyy; 

- majoitus 2 hengen huoneessa, 1 hengen huonelisä 35 eur/vrk 

- puolihoito (aamiainen ja 1 x ruokailu hotellin noutopöydästä) 

- kylpylän ja kuntosalin käyttö 

- sisäänpääsy ravintolaan karaoke-, levy- ja orkesteritansseihin (TähtiTansseissa lippu 10 eur/hlö) 

- tulokahvi ja kahvileipä ravintolasalissa 

Hinta 80 eur/hlö/vrk 2 hengen huoneessa 

Mikäli haluatte ruokailun noutopöydästä myös lähtöpäivälle, lisätään hintaan 16 eur/hlö, eli 96 eur/hlö. 

Ryhmän minimikoko 10 henkilöä. 

 

Ilmoittautumiset  15.9. mennessä  marja-leena.korhonen@oja.fi  tai puh 050 5493363. Ilmoita  

ruokavaliot ja mahdollinen huonetoveri. Nimilista majoittujista toimitetaan Rokualle 7 vrk. ennen 

majoittumista. Majoitus maksetaan paikan päällä. Ilmoittautuminen on sitova, maksutta 

majoituksen voi perua 24.9. saakka.  
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Oulun aluekerhon toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet 2019: 
 
Puheenjohtaja: Aila Väisänen, Paneliuksentie 20,91410 Jokirinne, p. 0400520131 
aila.vaisanen@dnainternet.net 
Sihteeri:Marja-Leena Korhonen, Katajaojankatu 1, 84100 Ylivieska, p. 0505493363 
marja-leena.korhonen@oja.fi 
Varapuheenjohtaja: Raili Heikkinen, Kasarminkatu 30B14, 87400 Kajaani p. 0400169883 
railipmheikkinen@gmail.com 
Taloudenhoitaja:Tuula Kurttila, Kaislatie 3Q15, 90150 Oulu, p. 040 
5661095,tuula.kurttila@gmail.com 
 
Hallituksen jäsenet:  
Maija Karjalainen, Vuolijoki,p.044 3046040 maija.karjalainen47@gmail.com 
Tuula Kurttila, Oulu p.040 5661095 tuula.kurttila@gmail.com  
Marja Auvinen, Oulu puh. 0407618258  mrjauvinen@gmail.com 
Raili Heikkinen, Kajaani p0400169883, railipmheikkinen@gmail.com  
Tuula Kaan-Toropainen, Oulu,  p.044 2604050  tkaantoropainen@gmail.com  
Ritva Jokela, Oulu p. 040 0373849, puroritva@gmail.com  
Varajäsenet:  
Pentti Korkala,Liminka, p. 040 514 4151, pentti.korkala@gmail.com  
Marja-Leena Korhonen, Ylivieska, marja-leena.korhonen@oja.fi  
Kaisu Jokela, Haukipudas, p.040 7024085, kaisuj85@gmail.com 
Vappu Sirviö, Kiiminki, puh. 040 8226549, vappusir@gmail.com 
Anneli Tirkkonen, Oulu, p.0403508529, anneli.tirkkonen@pp3.inet.fi  
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