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Istuin eilen aamulla lähes tunnin ikkunan ääressä 
kahvikuppi kädessäni ja ihailin kauniita lumen kuuraisia 
puita ja valkoista ihanaa maisemaa, NAUTIN! Maailma 
ympärilläni muuttui paljon valoisammaksi pitkän ja 
pimeän sadekauden jälkeen. Tänään kuitenkin tuuli on 
jo tehtävänsä tehnyt ja lumi puiden oksilta on liihotellut 
maahan. 

Yhdistyksen hallitus on käsitellyt mm niin yhdistykselle 
kuin aluekerhoille Tulorekisterin mukanaan tuomia uusia 
käytäntöjä ja joidenkin pankkien aluekerhoilta vaativia 
muutoksia pankkitilin käyttöoikeuksiin. Molempia asioita 
selvitellään ja seuraavan kokouksen jälkeen näistä 
tiedotetaan ja annetaan ohjeistusta aluekerhoille. 

Ensi kevään vuosikokouksen järjestelyvuorossa on Hä-
me-Keski-Suomen aluekerho. Tarkemmat tiedot ajasta ja 
paikasta tulevat alku keväästä, toukokuu kuitenkin lienee 
kuukausi, mihin ajankohta tarkentuu. 

Muutama päivä sitten kuulin Satakunnan radiosta, että 
muutamassa Euroopan maassa on kuusi vuoden aikaa. 
Meillähän niitä on virallisesti neljä, mutta luonto-ohjel-
massa sanottiin, että meille sopisi aivan hyvin näiden 
lisäksi myös alkutalvi ja alkukesä ja ne perusteltiin hyvin 
luonnon kiertokulun mukaan. Oli niin hyvin perusteltu, 
että minulle, varsinkin tämän vuoden säätilojen jälkeen, 
asia saatiin ”myytyä”. Googletimpa tätä asiaa ja sain 

selville, että vanhat lappilaiset ja saamelaiset eivät he-
kään tyytyneet neljään vaan heillä olikin jopa kahdeksan 
vuodenaikaa. Ei huono, varsinkin kun luki perustelut! 
Nyt on kuitenkin aika nauttia talvesta ja sen mukanaan 
tuomista riemuista. Ulkoillaan, nautitaan takka- tai mui-
den tulien lämmöstä ja loistosta, perheestä, ystävistä ym.
Rauhoitutaan joulun odotukseen ja viettoon.

Sydämen lämpöä ja tunnelmallista joulun aikaa! 

Pirkko Karttunen 
puheenjohtaja

Talvinen tervehdys jytyseniori!



Hyvä jäsen!
Nykyeläkeläiset ovat varsin aktiivisia ja ”kilpailu” eri 
yhdistysten ja harrastusten välillä näkyy myös meidän 
toiminnassamme. Jäsenmäärämme on viime vuodet ollut 
hienoisessa laskussa ja se johtuu varmaan suurelta osin 
niin suurten ikäluokkien poismenosta, kuin myös niihin 
toisiin aktiviteetteihin siirtymisestäkin.

Kaikilla aluekerhoillamme on tarjolla toimintaa jäsenis-
tölleen ja mitä aktiivisempia aluekerholaiset ovat, sitä 
mukavampi on myös matkojen, teatterireissujen yms. 
yhdessäolon järjestäminenkin.

Haastan siis jäseniämme aktivoitumaan ja tulemaan 
mukaan toimintaan. Alkuvuoden vuosikokouksissakin on 
taas tarjolla mm. aluekerhojen hallituspaikkoja.

Tiedottaminen on suurelta osin siirtynyt sähköiseen muo-
toon (sähköposti- ja netti-ilmoittelu). Toki myös kirjeposti 
kulkee. Säästetään postituskuluja ja jäsenlehti ja muu 
tieto kulkee nopeammin. Ilmoita siis sähköpostiosoitteesi 
ja muuttuneet osoitetietosi jäsenasiainhoitajalle 
liisa.jouppi@gmail.com 
Emme anna tai myy sähköpostiosoitteita ulkopuolisille, 
vaan sitä käytetään ainoastaan Jytysenioreiden asioista 
tiedottamiseen.

Eläkkeelle siirtyvän jytyläisen vakuutusedut jatkuvat 
entisellään, paitsi vapaa-ajan tapaturma- ja matkustaja-
vakuutus. Pidäthän siis jäsenyytesi voimassa.

Jäsenmaksu on edullinen; 18 € (aikaisempi JYTY:n 
jäsenyys oltava) ja kannatusjäsenmaksu on 25 € vuo-
dessa. Suosittelethan eläköityvän kaverisikin liittymään 
jäseneksi.

Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta 2020!

Liisa Jouppi
jäsenasiainhoitaja

Aluekerhoissa 
tapahtuu:
Oulun aluekerho

” Kohta loppuu kiire, lento alkaa Joulun aika rento. 
Hiljaisuutta kuulostele, nuku, syö ja nautiskele. 
Kunnossa on silloin kuosi, Kun alkaa uusi vuosi.” 

Oulun aluekerhon hallitus kiittää jäseniään kuluneesta 
vuodesta, kiitos kun osallistuitte yhteisiin tapahtumiin.  
Nyt rauhotumme kotiaskareisiin ja joulun viettoon, 
tavataan sitten taas tammikuussa Jyty Seniorikerhossa 
tuttuun tapaan 30.1.2020. Oulun alueen tapahtumista 
kerromme lisää jäsenkirjeessä alkuvuodesta.  

Toivotamme kaikille Jytysenioreille rauhallista joulunai-
kaa ja aktiivista uutta vuotta 2020!

Häme-Keski-Suomen aluekerho

Jytyseniorit ry:n vuosikokous on 13.-14.5.2020. Alue-
kerhon sääntömääräinen vuosikokous on Jyväskylässä 
26.2.2020, kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin. 
Keväällä teatteri- tai konserttikäynti. Syksyllä ruska-
kävely Aulangolla ja konsertti esim. Verkatehtaalla                                   
Joulukuussa aluekerhon tarjoamat joulukahvit.

Vuokralle on tarjolla lomaosake Vuokatissa viikolla 
38/2020. Mökissä on makuutilat kuudelle hengelle. 
Vuokra on 300 € viikko. Varaus viim. 30.6.2020.
 Lisätietoja Anneli Mollberg, sähköposti 
mollberganneli@gmail.com.

Kymen  aluekerho

Vuosikokous pidetään Kouvolan Jyty -toimistolla, 
myöhemmin ilmoitettavana päivänä, maaliskuussa 2020.
Tilinpäätösasioiden lisäksi kokouksessa on aiheena mm. 
kesäretki Kotkaan.  Aluekerho tarjoaa lounaan. 
Toivottavasti pääset osallistumaan, haluamme uusia 
ajatuksia toimintamme kehittämiseksi.
Tapaamisiin Kouvolassa! 
Aluekerhon hallitus.
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Pinta-alaltaan suurien alueiden kerhot voisivat 
muodostaa pienryhmiä lähikuntien kesken. 
Aluekerhon toimihenkilöt voisivat tehdä maakunta-
kierroksia ja tavata jäsenistöä informoiden senio-
reiden toiminnasta alueellaan. Jytyseniorit ry voisi 
järjestää yhteisiä kulttuuri-, virkistys- ja retkitapahtu-
mia eri puolilla maatamme. 

Kaikkien aluekerhojen yhteystiedot löytyvät
https://jytyseniorit.jytyliitto.net -sivuilta

Rahastonhoitaja
vaihtuu
Espoolainen Liisa Paavola 
on nimetty yhdistyksen 
rahastonhoitajaksi. 
Liisan viimeinen 
työrupeama on yli 20 
vuotta toimiminen 
talousasiantuntijana 
Espoon kaupungilla.

Liisa harrastaa ulkoilua, lukemista, erilaisia sanaristi-
koita ja lastenlasten kanssa hengailua. 

Juuriltaan hän on Karjalan evakoiden jälkeläisiä ja 
sieltä onkin kotoisin Liisan iloisuus. Liisa toimi Jyty 
Espoon rahastonhoitajana kymmenisen vuotta sekä 
monissa tehtävissa mm hallituksen jäsenenä, eri toi-
mikuntien jäsenenä. Taakse jäi kaikkiaan 40 työvuotta 
kahdessa eri kaupungissa Espoossa ja Kouvolassa. 

Tervetuloa Liisa seniorijoukkoon!

Itä-Suomen aluekerho

Vuosikokous pidetään viikkolla 10 tai 11 Joensuussa 
Puna Musta Median Oy:n tiloissa. Aika ja ohjelma 
tarkentuvat tammikuun alussa. Kokouspäivä sisältää 
ruokailun, kokouksen sekä talon esittelyn.

Lapin aluekerho

Pitkän kokemuksen omaavalla ja aktiviisella otteella 
toimivalla Lapin aluekerhon puheenjohtaja 
Erkki Jääskeläisellä on puheenvuoro.

Mikä tai mitkä asiat hou-
kuttelivat sinut mukaan 
senioreihin? 

Eläkkeelle siirtymisen jäl-
keen muutto Rovaniemelle 
2003 uuteen ympäristöön 
ja halu pitää yhteyksiä 
jytyläisiin. Siksipä rupesin 
Lapin Kansasta päivittäin katselemaan seuratoimin-
tapalstaa. Sieltä löytyi ilmoitus Lapin aluekerhon 
vuosikokouksesta, jonne saapastelin. Minut valittiin 
heti uutena jäsenenä luottamushommiin. Tämä antoi 
mahdollisuuden tavata eläkkeellä olevia senioreita 
ympäri maan. 

Mitkä ovat olleet sinun puheenjohtajakautesi 
kohokohtia?

Kahden Jytysenioreiden vuosikokouksen järjestämi-
nen 2009 ja 2017, joista 2009 oli senioreiden 10-vuo-
tis- juhlakokous. Jytyn talvipäivien 2013 yhteydessä 
Lapin aluekerhon senioreille järjestämä tapaaminen. 
Kilpisjärvelle järjestämäni retki kesäkuussa 2014. 
Vuosittaiset yhteistapaamiset  Oulun aluekerhon 
kanssa. Oman alueen kulttuuri- ja luontoretket.

Minkälaisia toiveita ja ideoita sinulla on alueker-
hon ja yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi?

Yhdistyksemme jäsenistön aktiivisempi osallistumi-
nen yhteisiin tapahtumiin ja toimintoihin. Enemmän 
yhteistä toimintaa toisten aluekerhojen kanssa. 

https://jytyseniorit.jytyliitto.net


Vuosi 2019 on ollut 
meidän Jytysenioreiden 
20-vuotisjuhlavuosi 

Porissa pidetty vuosikokous avasi juhlavuoden.
Kokouksen jälkeen juhlistettiin 20-vuotta jatkunutta toimintaa 
yhteisellä illallisella ja paikallisten taiteilijoiden esityksillä. 
Myös aluekerhot ovat järjestäneet jäsenilleen ohjelmaa juhlavuoden 
merkeissä kuten teatteria sekä risteilyn.

Vuosikokouksessa luovutettiin Meeri Lammiselle Lounais-Suomen
aluekerhosta yhdistyksen kunniakirja ja Erkki Jääskeläiselle Lapin 
aluekerhosta standaari heidän yhdistyksen hyväksi tekemästään 
ansiokkaasta työstä ja toiminnasta. 

Elvi Vuorisalolle Lounais-Suomen aluekerhosta luovutettiin 
aluekerhon kunniakirja hänen aluekerhon hyväksi tekemästään 
ansiokkaasta työstä ja toiminnasta.

Onnittelumme vielä kerran heille!

Yhdistyksen 20-vuotisesta toiminnasta valmistui katsaus,
joka on luettavissa nettisivuilla.  

Rauhallista joulunaikaa!
Sirkka Saarinen
tiedottaja


