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Helsingin Jyryn vuoden 2017 vuosikertomus osoitti, että Jyryn kaikki jaostot ovat hyvin aktiivisia. Sama linja
jatkuu kevät- ja syksykaudella 2018. Jaostoilla on paljon tarjottavaa jäsenistölleen.
Tiedotteen yläreunassa on seuralogomme sekä Helsingin Jyryn Marja Sylmanin äidin Meeri Kylmälän
tyttärensä jumppapukuun kirjoma seuramerkki. 1970-luvun alussa jyryläiset voimistelijat käyttivät merkkiä
jumppapuvun rinnassa. Tämä on ikioma ja hyvässä tallessa.

Voimistelu ja tanssi –
Naisosasto
Lipstikka-ryhmä sai TUL:n ryhmätanssien
mestaruuskilpailuissa hopeaa yli 50vuotiaiden sarjassa ohjelmalla "Broadway
mielessäin". Ohjauksesta ja koreografiasta
vastasi Tanja Eloranta.
Koreografialtaan täydennetty ”Broadway
mielessäin” esitetään myös syyskuussa
Golden Age +50 -festivaalilla Pesarossa,
Italiassa syyskuussa. Sinne on lähdössä 15
jyryläistä.

Jumppakärpänen pörrää innoissaan! Lasten
Liikkis-ryhmä Kalasatamassa sekä
joukkuevoimistelun/ rytmisen
alkeisryhmämme 7-8 -vuotiaille ovat täynnä.
Aikuisten Kondis ja Hikijumppa pullistelevat
liikkujien paljoudesta. Esiintyvissä
ryhmissämme Moninaiset ja Lipstikka on
kummassakin yli 15 tanssijaa.
Suomi Gymnaestrada järjestetään Turussa 7.
- 10.6.2018. Tanssiryhmä Moninaiset
osallistuu kenttäohjelmaan, esiintyy
kaupunkilavalla sekä nähdään LUMOtanssitapahtuman valtakunnallisessa
finaalissa.

Kevätjuhla maanantaina 14.5. kello 18.
Vallilan koululla. Voimistelu- ja
tanssiryhmämme esiintyvät. Vanhemmat ja
sukulaiset tervetuloa!

Kuva (Minna Närvä): Saimme uudet treenitakit.

Kansainvälinen joukkuevoimistelun
tuomarimme Outi Havia on jälleen valittu
Suomen tuomariedustajaksi
joukkuevoimistelun MM-kilpailuihin
Budapestiin.
Kuva: Kalasataman iloiset Liikkis-ryhmäläiset
(kuva: Marja Sylman)

Kuva: Lipstikan miehet ”Broadway mielessäin”
tanssissa Jyryn Pornaisten niemellä järjestämässä
Suomi 100 - yleisötapahtumassa (Kuva: Maarit
Ahola)

Rasti-Jyry
Rasti-Jyryn suunnistajat ovat olleet voitokkaita
niin kotimaassa kuin Yhdysvalloissakin.
Veteraanien MM-hiihtosuunnistuskisoissa
Yhdysvalloissa Vermontin Craftsburyssa
(WMSOC) maaliskuun alussa Virpi Komulainen
sai hopeaa sarjassa D35 ja Paavo Inkinen
pronssia sarjassa H70.
Hiihtosuunnistuksen SM-keskimatkalla
Sotkamossa Paavo Inkinen voitti sarjan H70.
Samassa paikassa hiihdetyssä SM-viestissä Virpi

Komulainen, Päivi Taponen ja Sonja Päivinen
saivat pronssia D110-sarjassa.
Keravalla hiihtosuunnistetuissa parisprinteissä
Juhani Nippala ja Paavo Inkinen olivat pronssilla
H140 sarjassa. Naisten pääsarjassa Virpi
Komulainen ja Päivi Taponen olivat seitsemänsiä.
Keskiviikkoiset aluerastit alkoivat 4.4.2018 ja
jatkuvat lokakuun alkuun.
Kansallinen Stadin Tuplasprintti ja HCO
järjestetään Meilahdessa 7.-8.4.2018

Aikuisten kolmi-iltainen suunnistuskurssi
pidetään 7.-9.5.2018
Nuorten maanantaiharjoitukset alkavat
16.4.2018 Kumpulasta.

Yleisurheilu
Perinteinen Helsinki Spring Marathon juoksutapahtuma järjestetään kolmatta kertaa
sunnuntaina 22.4.2018. Juoksuun lähdetään
Pukinmäen urheilukentältä. Helsinki Spring
Marathon starttaa kello 11, 10 km:n juoksu kello
11.30, puolimaraton kello 14. HSM Lasten juoksu
starttaa kello 11.05.
Helsingin kevään ensimmäinen juoksutapahtuma
HSM City Marathon on ollut suosittu
juoksukauden avaus monelle juoksijalle. Tänä
vuonna uutuutena on HSM lasten 1 km:n juoksu.
Ilmoittautumaan pääset
www.helsinkicitymarathon.net -sivustolta.
Sivuilta löydät tietoa reiteistä,
osallistumismaksuista jne.
Ennakkoilmoittautuminen sulkeutuu 16.4.2018
kello 23.00.
Kuvat vuoden 2017 HSM:stä (Kuvat Maarit Ahola)

Rasti-Jyryllä on tapahtumia lähes viikoittain –
seuraa verkkosivua http://www.rasti-jyry.fi/

Helsingin Jyryn Melonta

Melojien talvi on kulunut uimahalliharjoituksissa sekä perinteisten talvilajien harrastamisessa. Odotamme
innokkaasti avovesikauden alkamista. Edellisinä vuosina olemme päässeet aloittamaan kauden
helmimaaliskuussa, tänä vuonna jäiden lähtö taitaa venyä poikkeuksellisen pitkälle. Kevätkokouksen
pidämme huhtikuussa.
Pidämme kesällä kolme melonnan alkeiskurssia, toukokuun lopulla, kesäkuun alussa ja elokuussa.
Alkukesän kurssit täyttyvät vauhdilla.
Muuten tuleva kausi menee perinteiseen tapaan kuntomelontaa harrastaessa ja retkeillessä, seuran
edustajat osallistuvat myös kansallisen tason kilpailuihin rata ja maratonmelonnassa.
Tärkeä asia melojilla on saada Helsingin kaupungilta lupa rakentaa kajakkivaja Pornaistenniemeen,
Vanhankaupunginlahdelle. Asia on edennyt niin, että meillä on jo tontti vuokrattuna rakennusvirastolta,
poikkeuslupa on hyväksytty ja viimeisenä vaiheena haemme rakennuslupaa.
Melontajaoston kotisivulla www.jyrymelojat.fi on paljon lisää tietoa melojien toiminnasta.

