
 
 

  

 

Hyvät Helsingin Jyryn jäsenet, 

tämä on vuoden 2014 ensimmäinen jäsenkirje. Se sisältää vuosikokouskutsun, lyhyen esittelyn 

johtokunnasta, kehotuksen osallistua TUL:n liittojuhliin Seinäjoella, ennakkotietoa tulevista tapahtumista. 

Lisäksi lopussa on hyvin lyhyt uuden puheenjohtajan esittely. Vuosikokouksessa voi kysellä lisää; 

toivottavasti mahdollisimman moni pääsee vuosikokoukseen 19.3.   

 

Kokouskutsu Helsingin Jyry ry:n vuosikokoukseen 19.3.2014 klo 18.00 

Helsingin Jyry ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 19.3.2014 klo 18 alkaen. Paikkana on 
Palvelualojen ammattiliitto PAMin kokoustila, Paasivuorenkatu 4-6 A, toinen kerros, 00530 Helsinki 
(Hakaniemi). (Tarvittaessa voi soittaa puhelinnumeroon 050-3550537.) 

Kokouksessa käsitellään Helsingin Jyry ry:n sääntöjen 6 §:n mukaiset vuosikokousasiat. Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa! 

Helsingin Jyryn johtokunta 

* 

Kutsussa mainitussa sääntöjen kuudennessa pykälässä sanotaan näin: 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt; 
2) valitaan pöytäkirjan tarkastajat; 
3) esitetään johtokunnan kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta; 
4) esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto; 
5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; 
6) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin; 
7) käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille; 
8) päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla; sekä 
9) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat. 

Helsingin Jyry 
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Kohdassa 8 mainitun sääntöjen 9 §:n mukaan 

”[j]ohtokunnan on toimitettava kutsu seuran kokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta 
edellisen vuosikokouksen päätöksen mukaan joko 1) kirjetse tai 2) ilmoituksena Suomen Työväen 
Urheiluliitto TUL ry:n äänenkannattajassa taikka 3) ilmoituksena seuran kotipaikkakunnalla yleisesti 
leviävässä sanomalehdessä. ” 
 
* 
 
Koska johtokuntaan on tullut uusia jäseniä ja puheenjohtajakin on vaihtunut, niin kokouksen jälkeen 

jäsenillä on mahdollisuus kysyä uudelta puheenjohtajalta ja johtokunnalta vapaamuotoisessa keskustelussa 

mitä mieleen tulee ja esittää ajatuksiaan seuran toiminnasta ja kehittämisestä.  Näin voimme yhdessä 

kehittää seuraa aina parempaan suuntaan. 

 

Vuoden 2014 johtokunta 

Vuoden 2013 syyskokouksessa valittiin seuraava johtokunta: Urpo Nikanne (puheenjohtaja), Juhani 

Meskanen (varapuheenjohtaja), Eira Myllärinen (sihteeri),  Markku Sundell (taloudenhoitaja), Risto Ahonen,  

Outi Havia, Hanna Mäki-Karjalainen, Sirke Piirainen, Eeva Reiman ja Lasse Tynkkynen.  

Niinpä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat uusia. Sihteeri ja taloudenhoitaja jatkavat. Hanna-Mari, 

Sirke ja Juhani tulivat uusina jäseninä johtokuntaan. Johtokunta on siis hyvä yhdistelmä nuoruutta ja 

kokemusta. Se antaa hyvät lähtökohdat kehittää seuraa.  

Johtokunta on ottanut tavoitteekseen seuran talouden saamisen tasapainoon sekä seuran eri lajien välisen 

yhteistoiminnan kehittämisen. Tavoitteiden edistämisessä tarvitaan tietenkin seuran kaikkia jäseniä. 

 

Lakeus kutsuu Seinäjoelle! 

TUL:n liittojuhlat pidetään tänä vuonna Seinäjoella 6.– 8. 6.2014 nimellä Lakeuden kisat. 

Innokas joukko Jyryläisiä on aloittanut kenttäohjelmien harjoittelun TUL:n liittojuhlien Areena-näytökseen. 

Naisten ohjelmaan saimme kokoon 18 naista, joka on mukavasti kaksi kokonaista kuviollista. Kunto-

ohjelman harjoituksissa on mukavasti käynyt jyryläisten lisäksi myös Toukolan Teräksen ja Jakomäen Pyryn 

väkeä. Naisten ohjelman harjoitukset jatkuvat 13.3. klo 18.45–20 Vallilan ala-asteella. 

Näytöksen lisäksi tapahtumassa on lukuisia eri lajien kilpailuja. TUL:n ryhmätanssien mestaruuskilpailuihin 

osallistuvat ainakin Lipstikka ja Ihanaiset -tanssiryhmät. Tsemppiä valmistautumiseen! 

Matkavalmistelut ovat hyvässä hoidossa kiitos Outin: loistava junalipputarjous on saatu ja hotellihuoneita 

varattu lisää. Näistä tiedotamme lähtijöitä erikseen. Kisapasseja on vielä jäljellä muutama edullisimpaan 

hintaan (80 e, sis. ruokailut ja koulumajoituksen). Tiedustelut: minna.narva@gmail.com tai 044-3334455. 

Vielä ehdit siis mukaan turistiksi!  

Lisää tietoa Lakeuden kisoista on verkkosivulla http://lakeudenkisat.fi/.   
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Tuftsin yliopiston 10 mailin juoksu 17.11.2013 

 

Kevään tulevia tapahtumia 

Viimevuotiseen tapaan järjestetään loppukeväästä tai alkukesästä kaikkien jaostojen yhteinen tempaus 

Vanhankaupungin koskella. Myös melojien uutta, komeaa vajaa käydään yhdessä katsomassa. Näistä 

tapahtumista tulee lisätietoa myöhemmin.  

Lisäksi eri jaostot järjestävät kilpailuja ja muita tapahtumia, joista on tietoa jaostojen omilla sivuilla: 

Melontajaosto: https://sites.google.com/site/jyrymelojat/  

Naisosasto: http://hejyvoimistelu.sporttisaitti.com/  

Rasti-Jyry: http://www.helsinginjyry.fi/vanha/suunnistus/rastijyry.html  

Yleisurheilu: http://helsinginjyry.com/  

Kannattaa seurata sivuja ja osallistua myös muiden kuin ”oman” jaoston järjestämiin tapahtumiin. 

 

Lyhyt esittely puheenjohtajasta 

Olen ollut Jyryn jäsen vuodesta 2007 ja 

toiminut siitä alkaen yleisurheilujaostossa. 

Johtokunnan jäsen olen ollut vuodesta 

2012 alkaen. Jyryssä harrastan 

juoksemista lähinnä veteraanisarjoissa. 

Olen 52-vuotias, ja siviilissä toimin Åbo 

Akademin suomen kielen professorina. 

Sähköpostiosoitteeni on 

urponikanne@gmail.com. Muihin 

kysymyksiin vastaan mielelläni 

vuosikokouksessa ja muissa yhteyksissä. 

 

Urpo Nikanne 
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