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Heleätä helmikuuta arvoisat jytyeniorit! 

Uusi vuosi ja vuosikymmen on jälleen alkanut. Hyvää alkanutta vuotta teille jokaiselle! 

Viime vuodesta jäi erityisesti mieleen Laila-musikaali Kajaanissa, jonne matkasimme suurella 

joukolla ystävinemme ja tunnelma oli korkealla! Esitys oli hyvä, kertoen Laila Kinnusen elämästä 

iloineen ja suruineen. 

Vaikka meillä eläkeläisillä on tarjolla monia liittoja ja kerhoja, kuitenkin Jyty ammattiliiton väestä 

koostuva eläkeläisten valtakunnallinen jytysenioriyhdistys  ja sen aluekerhot, ovat sellaisia 

yhdyssiteitä, että siinä joukossa on kotonaan. 

Jyty-senioreilla on 8  aluekerhoa eri puolilla maata. Työvoimajäsenistä koostuva Jyty-liitto, josta me 

eläkeläisetkin olemme lähtöisin, on kunta-alan vanhin liitto, täytti viime vuonna 100 vuotta. 

Kunnioitettava ikä ammattiliitolle, joka edelleenkin vaikuttaa työikäisten keskuudessa ja kouluttaa 

luottamusmiehiä hoitamaan työpaikkojen ja työntekijöiden asioita yhdessä työnantajan kanssa ajan 

hengen mukaisesti. 

Oulun senioreiden aluekerho on muuttanut Jytyn Oulun aluetoimiston tiloista klubitalolta 

toistaiseksi Kumppanuuskeskukseen, Kansankatu 53, pitämään seniorikerhoa ja kokouksiakin. 

Kumppanuuskeskuksessa toimii 40 eri järjestöä eli se on oikea järjestökeskus. Talossa on vipinää, 

järjestöjen palkollisia, opiskelijaharjoittelijoita ja paljon vapaaehtoistyöntekijöitä. Tervetuloa jyty-

seniorikerhon ja tulevan Oulun aluekerhon vuosikokouksen kautta tutustumaan taloon! 

Tänä vuonna valtakunnallinen jytyseniorien vuosikokous on kesän korvalla Hämeenlinnassa ja 

ensi vuonna on Oulun aluekerhon vuoro järjestää valtakunnallinen vuosikokous. 

Nautitaan puuhastelusta jytysenioreissa, pyydetään ystäviä jäseniksi samaan aluekerhoon ja 

keksitään yhdessä, uutta, virkistävää tekemistä! 

Järjestöhengessä Eino Leinon sanoin meille kaikille: 

”Työs olkoon se suurta tai pientä vaan, kun vaan se työtä on oikeaa, ja kun sitä palkan et tähden 

tee, työ riemulla palkitsee!” 

 

Aila Väisänen 

Oulun aluekerhon puheenjohtaja 

  

                                       



KOKOUSKUTSU 

Jytyseniorit ry Oulun aluekerhon vuosikokous ti 25.2. klo 12.00  

Oulun Kumppanuuskeskuksessa, Kansankatu 53, kokoustila Pysäkki.  

Kumppanuuskeskuksen esittely 

Tarjolla kahvia ja pientä purtavaa  

Tervetuloa! 

Ilmoittaudu sihteerille viim. 18.2. puh. 050 5493363 tai email marja-leena.korhonen@oja.fi 

 

Tervehdys ja Hyvää Ystävänpäivää Ystävät    

Tätä kirjoittaessani on täällä ”läänin” eteläosassakin viimein kunnon talvipäivä, pakkasta  

-17 ja aurinko paistaa täydeltä terältä, luntakin satoi parin päivän aikana 20-30 senttiä. Ihanat 

postikorttimaisemat.  

  

Viime vuosi oli Oulun aluekerholla hyvin toiminnantäyteinen, 20 vuotis-juhlavuoden aikana 

järjestettyihin tilaisuuksiin osallistuttiin ahkerasti. Ennätysmäärä osallistujia oli Laila musikaalissa 

Kajaanissa, teatterimatkalla oli mukana 15 jytysenioiria ystävineen, yhteensä 31 henkilöä. Kiitos 

teille kaikille osallistumisesta eri tilaisuuksiin. Osallistuminen on hallituksen toimijoille paras kiitos, 

emme ole turhaan touhunneet.  

Jytyliitto on myynyt Oulun aluetoimiston kokoustilat, joten mekin jouduimme etsimään uuden 

kokoontumistilan ja helpoimmin sellainen löytyi Oulun kumppanuuskeskuksesta, tilat maksavat 

5€/tunti, mikä lienee kaupungin edullisin hinta. Puheenjohtamme Aila, joka työskentelee siellä 

muutaman päivän viikossa, osaa kertoa talon toiminnasta. Kuulemme tämän sitten 

vuosikokouksen yhteydessä tiistaina 25.2.  

Vuosikokouksesta käynnistyy myös ensi vuoden valtakunnallisen kokouksen suunnittelu, mitä 

haluamme Oulusta kertoa ja näyttää muille jytysenioireille. Tästä otamme mielellään vinkkejä ja 

olet myös tervetullut mukaan järjstelyihin. Vuosikokouksen yhteydessä keskustelemme tästäkin 

asiasta.  

Valtakunnan huippuesiintyjiä saapuu Oulun kaupunginteatteriin sekä Toppilan 

kesäteatterille. Toivottavasti Seela Sellan ja Esko Roineen ”Rakkauskirjeet” ja vanha 

klassikko Kaunis Veera Toppilassa kiinnostavat teitä, näistä esittelyt ohessa.   

Tapaamisiin. Aurinkoisia kevättalven päiviä toivottaen    Marja-Leena  

Oulun aluekerhon sihteeri 

 

   

On iältään vanha tai sitten nuori,luonteeltaan vakaa tai tulivuori. 
Ikuinen sinkku tai lapsia viisi,herkkua pihvi tai keitetty riisi. 

 
Viinin hän ehkä juomatta jättää,joskus taas kaksikin saattaa mättää. 

Väliä ei sillä miltä hän näyttää,täysin harmaa tai värejä käyttää. 
 

Kooltaan pieni tai xx-ällä, aitoa kultaa sydän on hällä. 
 

mailto:marja-leena.korhonen@oja.fi


Rakkauskirjeitä Oulun kaupunginteatterissa  

la 18.4. klo 13.00.  

Andrew ja Melissa ovat lapsuudenystäviä,  

jotka pitävät toisiinsa yhteyttä läpi vuosikymmenten 

 kirjoittamalla kirjeitä. He elävät tahoillaan elämäänsä, 

 rakentavat uraa ja parisuhteita, keski-ikäistyvät ja  

vanhenevat. Toisinaan jompikumpi ehdottaa tapaamista. 

Rakkauskirjeitä on kahden hengen näytelmä, jonka rooleissa nähdään nyt yhdet Suomen 
rakastetuimmista näyttelijöistä, Seela Sella ja Esko Roine. Tätä näytelmää ovat maailmalla 
aiemmin esittäneet lukuisat toinen toistaan kuuluisammat näyttelijät, mm. Elizabeth Taylor, 
Gerard Depardieu, Mia Farrow, Tom Hanks ja Mel Gibson. 

Näytelmän luonteeseen kuuluu, että sitä ei missään nimessä saa opetella ulkoa, vaan esitys 
tapahtuu hetkessä, tässä ja nyt. Luvassa ei ole pikkusievää muistelua tai kaihoisaa nostalgiaa, vaan 
kirjeenvaihto on aitoa ja elämänmakuista, räävitöntä ja hauskaa. 
 

Aluekerho tarjoaa väliaikakahvit (muista ilmoittaa ruoka-ainerajoitukset). Ilmoittautumiset 
Tuulalle 11.3. mennessä tuula.kurttila@gmail.com  tai puh. 040 5661095.  
Varmista paikkasi maksamalla 28,00€  aluekerhon tilille FI98 5741 3620 4523 31. 

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

 

 

Klassikkoteos  Toppilan kesäteatterissa to 25.6. klo 14.00 
Huumoria, verbaalista ilottelua, hyvää musiikkia, taidokasta tanssia! Kaunis Veera tarjoaa yleisölle 
nautinnollisen teatterielämyksen, josta ei puutu vauhtia ja yllätyksiä. Näyttävät musiikkinumerot 
tanssin ja laulun kera rytmittävät riemastuttavaa tarinaa. Orkesterina toimii Suomen bilebändien 
kunkku Jean S. 
Kauniina Veerana nähdään nuori musikaalilahjakkuus, myös Salatuista elämistä tuttu Sofia 
Arasola. Esitystä tähdittävät Sinikka Sokka, Jussi Lampi, Puntti Valtonen, Mikko Rantaniva, Sanna 
Kemppainen ja Konsta Reuter. Tanssijoina nähdään mm. Tanssii Tähtien Kanssa -
tähdet Sami ja Jutta Helenius sekä Emil Hallberg ja Helinä Kareinen. 

Aluekerho tarjoaa väliaikakahvit (muista ilmoittaa ruoka-ainerajoitukset). Ilmoittautumiset 
Tuulalle 15.5. mennessä tuula.kurttila@gmail.com  tai puh. 040 5661095.   
Varmista paikkasi maksamalla 34,00€  aluekerhon tilille FI98 5741 3620 4523 31. 
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