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     Helsingin Jyry 

    Jäsenkirje 1/2017  

    27. helmikuuta 2017   

Hyvät Helsingin Jyryn jäsenet: 

Tämä on vuoden 2017 ensimmäinen jäsenkirje.  

Kirje sisältää kutsun vuosikokoukseen ja ajankohtaista tietoa jaostojen toiminnasta. 

Kokouskutsu Helsingin Jyry ry:n vuosikokoukseen 15.3.2017 klo 18.00 
 
Helsingin Jyry ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 15.3.2017 klo 18 alkaen. Paikkana on Jyryn 
kerhohuoneisto, Viides Linja 3 00530 Helsinki. (Tarvittaessa voi soittaa puhelinnumeroon 
0400400234.)  Kokouksessa käsitellään Helsingin Jyry ry:n sääntöjen 6 §:n mukaiset 
vuosikokousasiat. 
Tervetuloa! 
 
Helsingin Jyryn johtokunta 
 

 
Kutsussa mainitussa sääntöjen 6 §:n vuosikokousta koskeva kohta 
on seuraava: 
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 
toiminnantarkastajien 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. 
 
  

*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. ” 
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Suunnistus 

 
 
 
Maanantaina 27.2. vietettiin Jyryn hiihtoiltaa Keimolan Kaiun majalla, Kirkantie 15, kello 17 alkaen. 
Hiihtää saattoi joko kilpaillen tai omaan tahtiin nautiskellen. Sarjoja  naisille, miehille, nuorille, vapaan ja 
perinteisen tyylin mukaan.  
 
 
Sunnuntain korttelirastit jatkuvat 2.4. saakka, lähtöaika 10-11.30.  
Keskiviikon aluerastit alkavat 5.4. ja jatkuvat lokakuun alkuun, lähtöaika klo 16.30-18.30. Molempiin 
tapahtumiin jyryläiset pääsevät kuittaamalla. 
 
 
 
Kaupunkisuunnistusta 8.-9.4. Eteläisessä Helsingissä. Lauantaina on sprinttikilpailu väliaikalähdöin ja 
sunnuntaina klo 10 Hietalahden torilta Helsinki City Orieteering HCO yhteislähdöllä. Sunnuntain tapahtuma 
on kuntosuunnistus, jossa matkat ovat 5 km, 10 km ja 15 km.  
Naisille ja miehille on omat sarjansa. Aikaa vapaassa järjestyksessä kierrettävien rastien etsimiseen on 
maksimissaan 4 tuntia. Voi mennä yhdessä kaverinkin  kanssa ja sopii hyvin kaikille kestävyysurheilijoille. 
Lisätietoja www.helsinkicityo.fi. 

 
 
Muusta Rasti-Jyryn toiminnasta saat tietoja www.rasti-jyry.fi. 

 

http://www.helsinkicityo.fi/
http://www.rasti-jyry.fi/
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Melonta  

 

  

Melojien kausi on jatkunut pääosin 

uimahalliharjoittelun merkeissä, 

avoveteen pääsyä saadaan odottaa 

vielä tovi.  Kauden ensimmäisille 

kursseille, jotka pidämme normaaliin 

tapaan touko/kesäkuun vaihteessa, 

on tullut jo paljon alustavia varauksia 

vaikka aikataulut ovat auki. 

 

Tärkeänä asiana kuluvan vuoden aikana melojilla on saada Helsingin kaupungilta lupa rakentaa 

toinen melontavaja. Uutta melontavajaa on suunniteltu Pornaistenniemeen jo useamman vuoden 

ajan. Asioiden eteneminen Helsingin kaupungin eri päätöksentekijöillä vie näköjään aikaa. 

Melontajaoston kotisivulla www.jyrymelojat.fi on paljon lisää tietoa melojien toiminnasta. 

 

 

  

 

http://www.jyrymelojat.fi/
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Naisosasto 

 

Naisosaston erilaiset jumpat ja ryhmät harjoittelevat säännöllisesti osaavien ohjaajien johdolla. 

 

Ihanaiset saavuttivat helmikuun alussa pronssitilan 

LUMO-tapahtumassa Vantaalla.  

 

 

 

 

 

 

Jyrystä on lähdöstä iso joukko voimistelemaan ensi kesänä Berliiniin. Siellä esitetään kenttäohjelma ”Valkea 

lintu” koreografi Riikka Virkajärvi-Johnsson. 

 

Tule rohkeasti tunneillemme, vielä on tilaa monessa ryhmässä! 

 

 

Tarkempaa tietoa naisosaston toiminnasta on jaoston kotisivulla 

Helsingin Jyry - Voimistelu- ja tanssiliikunta 

 

 

 

 

 

 

https://hejyvoimistelu.sporttisaitti.com/
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Yleisurheilu 

Yleisurheilijat järjestävät 23.4.2017 sunnuntaina Helsinki 

Spring Marathon HSM juoksutapahtuman Pukinmäen urheilupuistossa 

ja Koillis-Helsingin alueella.  HSM:n juoksumatkoja ovat marathon, puolimarathon ja 10km juoksut. 

Tapahtumaan on ilmoittautunut satoja juoksijoita eri maista ja ympäri Suomea. Yleisurheilijoille 

tapahtuman järjestelyt ovat iso urakka ja tarvitsemme runsaasti toimitsijoita auttamaan 

tapahtuman järjestelyissä. Tapahtuma on osa virallista Suomi 100v. tapahtumien sarjaa 

Valtioneuvoston tekemällä päätöksellä. Lisäinfoa löydät HSM nettisivuilta  

http://www.helsinkispringmarathon.net  

 
Lasten ja nuorten harjoitukset toimivat 3 kertaa viikossa junioripäällikkö Heikki Kemppaisen johdolla 

liikuntamyllyssä maanantaisin, torstai ja sunnuntaisin. 

 

Sisäurheilukaudella aikuisurheiluliiton sm kisoissa m50 sarjassa Helsingin Jyry Jari Kinnunen 

saavutti sm kultaa. Katariina Skräddar on juossut erinomaisia tuloksia talven maantiejuoksuissa 

mm. 10km 36.51 aikaan.  Yleisurheilijoiden harjoitukset jatkuvat maantaisin, torstaisin ja 

sunnuntaisin Liikuntamyllyssä sekä torstaisin eläintarhan putkessa. Tiistaisin jatkuu kevätkaudella 

Aleksis Kiven kadun jumppa. 

 

helsinginjyry@hotmail.com 

http://www.helsinginjyry.com/ 

puh. 044 5648713 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.helsinkispringmarathon.net/
mailto:helsinginjyry@hotmail.com
http://www.helsinginjyry.com/

