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Kuva: Suunnistuskauden päätös 2018 (Jorma Helin)

KUTSU

Helsingin Jyryn syyskokoukseen
Aika: 20.11.2019 kello 18
Paikka: Jyryn kerho, Viides linja 3 A
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkistajat;
3) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle;
4) vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta
seuraavalle kalenterivuodelle;
5) vahvistetaan johtokunnan ja jaostojen jäsenten 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
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toimivista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan
johtokunnalle valtuudet jäsenten valitsemiseen;
9) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen
kokouksiin; sekä
10) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.
Vuosi- tai syyskokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena johtokunnalle
viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on
mainittava kokouskutsussa, esitys on jätettävä johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että johtokunta
ehtii
sisällyttää asian kokouskutsuun. Vuosi- tai syyskokoukselle tehdyistä esityksistä on seuran
johtokunnan annettava kirjallinen lausunto.
Johtokunta

Vuotta 2019 juhlitaan liikkuen
Vuosi 2019 on juhlien vuosi. Jyryn naisosasto täyttää 110 vuotta. Suomen Työväen Urheiluliitto TUL juhlii
100-vuotista taivaltaan. Helsingin Jyry kuuluu sen perustajajäseniin.
TUL100-juhlavuoden tapahtumat keskittyvät kesäkuun 14-16. päiville. Tapahtumia järjestetään eri puolilla
Suomea vuoden 2019 ajan. Juhlavuoden aloitus pidetään 26.1.2019 Koiton salissa. 14.6. Helsingin
kaupunginteatterissa on nähtävillä upea Teatterigaalanäytös liiton huippuryhmien esittämänä. Esiintyvien
ryhmien haku on käynnissä. Helsingin Jäähallissa lauantaina 15.6.2019 nähdään historiasta nykypäivään
kulkeva ohjelmakokonaisuus "Joukkojen juhla". Sunnuntaina 16.6. kilpaillaan Show Competitionissa.
Ohjelmatarjontaa voi seurata https://tul.fi/tul100/
TUL100 Teatterigaalan liput ovat myynnissä 5.11 alkaen alla olevasta linkistä pääset lipunmyyntiin:
https://www.lippu.fi/tickets.html?fun=erdetail&affiliate=adv&doc=erdetaila&erid=2328432
Joukkojen juhla lipunmyynti aloitetaan 7.11 klo 10:00 jonka jälkeen alla oleva linkki ohjaa
lippukauppaan: https://www.lippu.fi/Lippuja.html?doc=artistPages/tickets&fun=artist&action=tickets&lan
guage=fi&erid=2321998
Lyhyen linkin takaa löydät molemmat esitykset: www.lippu.fi/tul
Helsingin Jyry on mukana monin tavoin:
-

Pornaistenniemen perheen liikuntatempaus järjestetään torstaina 13.6. kello 18-20 Vanhankaupungin
lahdella
Teatterigaalan järjestelyissä ja ohjelman rakentamisessa (Helsingin Kaupunginteatteri)
Jyryn voimistelun ja tanssin ohjaajat ovat olleet opiskelemassa 15.6. järjestettävän pääjuhlan
koreografioita (Helsingin Jäähalli). Esiintyjiä haetaan.
Puistojumppaa on tarjolla tapahtumapäivinä kaupungin puistoissa
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TULE MUKAAN JOUKKOJEN JUHLAN ESITYKSEEN
Jokaisella jaostojen jäsenellä on mahdollisuus osallistua "Joukkojen juhlan" esityksiin. Tässä
ohjelmanumerot sekä Jyryn ohjaajat. Ohjelman osien harjoittelu alkaa alkuvuodesta 2019.
Aikuinen-Lapsi ohjelma (lapsi osaa kävellä): Merit Sylman
Lasten 6-12-vuotiaiden ohjelma: Julia Mäntylä ja Anna-Mari Mykkänen
Nuorten ohjelma: Julia Mäntylä ja Anna-Mari Mykkänen
Naisten historialliset ohjelmat (1927 ja 1946): Minna Närvä
Miesten historia ohjelma: Marja Sylman
Naisten ja miesten kunto-ohjelma: Maire Ikonen
Kaikille aikuisille sopivia ohjelmia ovat miesten historiaohjelma sekä kunto-ohjelmat. Naisten vuoden 1946
ohjelma on marssi, mutta siinä pidetään erittäin paljon käsiä pään yläpuolella, joten ei se ei sovi kovin
iäkkäille tai sydänvaivoista kärsiville. Lisäksi 1946 ohjelman puku on hyvin "tyttömäinen".
Tapahtumaan ei tarvitse ostaa kisapassia, joten pääkaupunkiseutulaisille tapahtuma on edullinen, kun ei
tule matka- tai majoituskuluja. Esiintymispuvusta tulee joitakin kuluja.
Joukolla mukaan!

Voimistelu ja tanssi –
Naisosasto
Lipstikka-ryhmä esiintyi Pesarossa kahdella
areenalla Golden Age Festival GYMfestivaaleilla Tanja Elorannan koreografialla
"Broadway mielessäin" ja hänen
ohjauksessaan. Tanja loi viihdyttävän,
hivenen juhlavan ja näyttävän lopun tanssin
kokonaisuudelle.

Moninaiset Turun Gymnaestradassa
kesäkuussa
Riikka Virkajärvi-Johsonin Elämän Voimaesityksessä.

Helsingin Jyryn jäsentiedote 3/2018

Joulujuhla maanantaina 3.12. kello 18.
Kinaporin Palvelukeskuksessa. Voimistelu- ja
tanssiryhmämme esiintyvät. Arpajaiset.
Kinaporinkatu 7-9.

Rasti-Jyry

Kuva: Helsingin Jyryn järjestämästä Uudenmaan mestaruusviestistä (Jorma Helin)

Suunnistusharjoituksia on tarjolla marrasjoulukuussa.
Helsingin Night Challengen suositut yösprintit
jatkuvat https://helsinkinightchallenge.fi/
keskiviikkoisin marraskuun loppuun asti. Niihin
voi lähteä klo 18–19.30. Radat 1,5-3,5 km.
Seuracupin (AJS) viimeinen kisa on Espoosprintin yhteydessä tiistaina 6.11. Jyryläiset
pääsevät mukaan ilmaiseksi ja lähtevät klo 17.30
alkaen. Kisa-alue itäinen Leppävaara. Tarkemmat
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tiedot löytyvät Akilleksen sivuilta.
Rasti-Jyryn lamppusuunnistus nuorille ja
aikuisille Annalan puistossa
maanantaina 12.11. klo 18. Lähtöpaikka,
Kaironkatu 20. Aikuisille on oma
yösprintti samassa paikassa. Maastossa pärjää
käsilampulla, mutta pieni päälamppu on
kätevämpi.

Tonttusuunnistus nuorille ja aikuisille tontuille
Eläintarhassa lauantaina 1.12. klo 11–12.
Kokoontuminen kentällä Jyryn kopilla.
Eläintarhan kentän osoite on Vauhtitie 6.
Aikuisille 2,5 km sprinttirata. Punainen pipo
päähän. Yleisurheilijanuoria on tulossa myös
mukaan.
Sunnuntaiset korttelirastit alkavat 2.12.
Espoosta ja jatkuvat maaliskuun loppuun.
Rastit järjestetään entiseen tapaan Espoon
Akilleksen, Pihkaniskojen ja Rasti-Jyryn
yhteistyönä. Rasteille voi lähteä klo 10–11.30.
Matkat ovat 3, 6, 9 ja 12 km ja rasteilla on vain
pikkuliput. Joillakin rasteilla on myös sprinttirata
ja kaikilla noin kilometrin rata nuorille. Vain
lähdössä ja maalissa on emit-leimasimet ajan
saamiseksi, mutta radalle voi lähteä ilman
korttiakin. Kauden kalenteri löytyy lähiaikoina
Rasti-Jyryn sivuilta. Jyryläiset pääsevät mukaan
kuittaamalla järjestäjän vihkoon.

vaellussuunnistus kovakuntoisille. Vaellusaika klo
11-19 ja kartat saa klo 10. Tietenkin ajan voi
lyhentää itselleen sopivaksi 2 tai 4 tuntiin. Pimeää
alkaa olla klo 15 jälkeen. Jyryläiset
mukaan ilmaiseksi.

Roope Suoniemi, Helsingin Jyryn menestynein
nuori suunnistaja.

6.1.2019 Loppiaisrogaining SiuntioKirkkonummella sunnuntaina 6.1. eli 8 tunnin

Yleisurheilu
Jyryläiset yleisurheilijat ovat menestyneet hyvin
vuonna 2018. Katariina Skräddar mm. juoksi
upeasti Kalevan Kisoissa pronssitilalle naisten 10
km juoksussa. Kisa oli jännä ja se televisioitiin.
Helsingin Jyryn yleisurheilu tarjoaa monenlaista
toimintaa eri ikäisille ihmisille:
Helsingin Jyryn junioreiden juoksukoulu 8-13vuotiaat harjoittelevat talviaikaan maanantaisin
ja torstaisin Liikuntamyllyssä Myllypurossa.
Lisätietoja
http://www.helsinginjyry.com/juniori.htm
Helsinki Spring Marathon HSM 2019 tapahtuma
järjestetään lauantaina 13.4.2019. Tervetuloa
auttamaan järjestelyissä tai juoksemaan HSM 10
km, HSM puolimaraton, HSM maraton tai HSM
Lapset 1 km. Lisää infoa löydät sivustolta
www.helsinkispringmarathon.net
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Lisätietoja Helsingin Jyryn yleisurheilusta:
www.helsinginjyry.com tai
helsinginjyry@hotmail.com tai puh. 044 564
8713

Melonta
Melojien kausi on ollut taas vilkas.

Olemme saaneet retkeillä ja kilpailla poikkeuksellisen lämpimissä olosuhteissa. Jyrymelojiin on tullut yli 40
uutta jäsentä, tämä on taas kerran suurin luku seuran historiassa.
Kuva: Pasi, Eki ja Saija meloivat seuran kesäretken itäisessä Suomessa. Kuvassa Naarajärven rannalla.

Lähialueen merellä päiväretkiä on vetänyt lähinnä Eki. Mainittakoon seuran tapa käydä aina täydenkuun
iltoina melomassa Vantaanjoella!
Suomen Cup osakilpailuihin ja SM-kilpailuihin olemme osallistuneet kohtuullisella menestyksellä Masters-ja juniorisarjoissa.
Innokkaimpien melojien kausi jatkuu jäiden tuloon asti Vantaanjoessa ja merellä. Jatkamme kauttamme
uimahalliharjoittelulla, jonka alkaa tammikuussa Pirkkolan uimahallissa.
Merkittävä asia melojille on saada Helsingin kaupungilta lupa rakentaa kajakkivaja Pornaistenniemeen
Vanhankaupunginlahdelle. Vaikka asia ei ole viime aikoina juurikaan edennyt, haemme viimeisenä vaiheena
rakennuslupaa vajallemme. Olemme toiveikkaita, että vajan pystytys voitaisiin aloittaa ensi vuonna.
Melontajaoston kotisivulla www.jyrymelojat.fi löytyy lisää tietoa melojien toiminnasta.
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