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 Helsingin Jyry 

 Jäsenkirje 2/2014 (20.10.2014)  

Hyvät jyryläiset, 

Tämä on Helsingin Jyryn vuoden 2014 toinen jäsenkirje.  Se sisältää kutsun seuran syyskokoukseen 

sekä tiedon joulujuhlasta ja muista kaikkia jyryläisiä kiinnostavista tilaisuuksista. 

Kevään, kesän ja syksyn aikana jyryläiset ovat järjestäneet ansiokkaasti liikuntaa niin jäsenilleen 

kuin muillekin. Lisäksi seuran urheilijat ovat edustaneet seuraa kunniakkaasti eri lajeissa. 

Menestystäkin on tullut, mistä näytteeksi pari tuoretta poimintaa:  Jyryn Anne-Mari Hyryläinen 

voitti upeasti maratonin naisten Suomen mestaruuden 20.9.2014 Joutsenossa. Viime 

viikonloppuna Jyryn Ihanaiset-ryhmä saavutti hopeaa yli 18-vuotiaiden sarjassa TUL:n 

showtanssien mestaruuskilpailuissa Turussa charleston-tyylisellä tanssillaan "Hilma villiintyy". 

Onnea! 

Jyryn  jaostojen toiminnasta ja saavutusista pääsee parhaiten selville käymällä jaostojen 

kotisivuilla. Jaostojen sivuille pääsee kätevästi Helsingin Jyryn uusilta kotisivuilta osoitteesta 

www.helsinginjyry.fi ja seuraamalla siellä olevia linkkejä. Yleisurheilujaoston kotisivujen osoite on 

www.helsinginjyry.com.  

 

Kokouskutsu: syyskokous 5.11.2014 

Helsingin Jyryn syyskokous pidetään keskiviikkona 5.11.2014 klo 18.00. Kokouspaikka on 

palvelualojen ammattiliitto PAMin kokoustila  Paasivuorenkatu 4-6 A, toinen kerros, 00530 

Helsinki.  Kokouksessa käsitellään sääntöjen 6 §:ssä määrätyt asiat.  

Seuran säännöt määräävät syyskokouksessa käsiteltävistä asioista seuraavasti: 

”6 § Seuran sääntömääräiset kokoukset 
- - 
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt; 
2) valitaan pöytäkirjan tarkistajat; 
3) vahvistetaan toimintasuunntilma ja talousarvio seuraavalle vuodelle; 
4) vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta seuraavalle 
kalenterivuodelle; 
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5) vahvistetaan johtokunnan ja jaostojen jäsenien palkkiot; 
6) valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut 
johtokunnan jäsenet; 
7) valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat; 
8) päätetään johtokunnan avuksi asetettavista ja johtokunnan alaisuudessa toimivista jaostoista 
sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan johtokunnalle valtuudet jäsenten valitsemiseen; 
9) valitaan seuran edustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin; sekä 
10) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.” 
  
Toivottavasti mahdollisimman moni seuran jäsen pääsee paikalle! 

Syyskokouksessa on mahdollisuus tavata seuran eri jaostojen jäseniä ja keskustella keskustella 

Jyryn toiminnasta sekä virallisesti että epävirallisemmin. 

 

Joulujuhla Kinaporissa 12.12.2014 

Helsingin Jyryn perinteinen joulujuhla pidetään 12.12. klo 18-20. Kinaporissa (Kinaporinkatu 7-9). 

Epäilemättä myös Joulupukki on paikalla, joten kannattaa tulla! Samalla juhlistetaan naisosaston 

105-vuotista taivalta. 

 

Helsinki Test Run -juoksut Eläintarhassa 

Viime vuonna aloitettu Helsinki Test Run -juoksusarja (HTR) jatkuu myös talvikaudella 2014-2015. 

HTR- Juoksumatkoina ovat tänä vuonna 2 km, 6 km ja 10 km. Reitti on virallisesti mitattu.  

juoksuihin osallistuminen on Jyryn jäsenille ilmaista, jos on ennakkoilmoittautunut kisaan kahta 

päivää ennen tapahtumaa. Enakkoon voi ilmoittautua helsinginjyry@hotmail.com  

HTR järjestetään kerran kuussa seuraavina lauantaipäivinä: 

25.10.2014 
29.11.2014 
20.12.2014 
24.1.2015 
7.3.2015  
4.4.2015 
 

Reitti kiertää noin  kahden kilometrin lenkkiä, joka lähtee Vauhtitieltä Eläintarhan urheilukentän 

vierestä. 2 km juoksun startti on kello 14.35 ja 6 km ja 10 km juoksujen startti kello 15.15. 

Kilpailunumero pyydetään hakemaan kilpailukansliasta Jyryn kopista viimeistään 30 minuuttia 

ennen omaa starttia. Lisätietoja HTR- juoksutapahtumista on yleisurheilujaoston kotisivulla: 

http://www.helsinginjyry.com/helsinkitestrun.htm 
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Kuntopiiri Aleksis Kiven koululla 

 

Kaikille Jyryn liikkujille tarkoitettu kuntopiiri pidetään tiistaisin klo 17-18.30 Aleksis Kiven koululla. 

Tervetuloa huolehtimaan lihaskunnosta ja nauttimaan hyvästä seurasta. Suunnistusjaoston sivuilla 

(www.rasti-jyry.fi) on lisää tietoja kuntopiiristä. 

 

Suunnistusta kaikille 

Suunnistusjaosto järjestää suunnistusta kaiken ikäisille ja joka makuun:  

- Kahden tunnin pistesuunnistus Nuuksiossa lauantaina 8.11. klo 10.  

- Lamppusuunnistus lapsille maanantaina 10.11. klo 18 Salpausselän leikkipuistossa Pihlajiston 
koulun vieressä.  

- Tonttusuunnistus lapsille itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 13 Vanhankaupunginkoskella. Aikuisille 
samaan aikaan samassa paikassa sprinttisuunnistus. Lisätietoja suunnistusjaoston sivuilta 
www.rasti-jyry.fi.  

 
Jyryläistä joukkuevoimistelua voimistelugaalassa 
 
Lipstikka-ryhmä valmistautuu voimisteluliiton Gaalaan, joka pidetään 15.11.2014 Helsingin 

Jäähallissa klo 18. Tanssi ”Ota tämä valssi” tulee varmasti valloittamaan monituhatpäisen yleisön. 

Lippuja saa Lippupisteestä. (Lisätietoja gaalasta, ks. 

http://www.voimistelu.fi/tapahtumat/voimistelugaala-2014/.)  

 

 

 

Hyviä syksyisiä 
liikuntahetkiä kaikille 
jyryläisille! 
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