Jyryn jäsentiedote maaliskuu/2011

Jyryn vuosi oli täynnä iloa, terveyttä ja tasa-arvoa
Viime vuotemme oli liikunnallisesti täyteläinen. Naisilla oli paljon harjoituksia, kilpailuja, leirejä ja
esiintymisiä. Yleisurheilijoilla runsaasti kisoja, harjoituksia, maratonkoulu ja uutena tapahtumana
Helsinki Spring ½ maraton. Suunnistajilla oli puolestaan monia kisoja, viikoittaiset kuntorastit, retkiä ja
syksyn suurponnistuksena SM-viesti. Melojien kausi alkoi hyvin, mutta heinäkuun alussa tuli katastrofi,
kun melontavaja poltettiin. Pienen tuumailun jälkeen melojat nousivat innolla järjestämään uutta vajaa
ja siihen kalustoa. Onneksi vakuutus korvasi osan menetyksestä. Lauantaikoripalloilijatkin ovat
kahdesti viikossa pelailleet ja mukana taitaa olla jo kolme sukupolvea.
Kiitos jälleen kaikille ohjaajille, valmentajille, toimitsijoille ja toiminnan pyörittäjille. Ilman teitä ei ole
Jyryä.
Jyryn joulujuhlassa palkittiin ansioituneita
Koko Jyryn joulujuhlaa vietettiin tällä kertaa Kirjan talolla, mikä osoittautui mukavaksi ja
tunnelmalliseksi paikaksi. Näimme hienoja liikuntaesityksiä, kuulimme komeaa mieskuoroa ja
palkitsimme parhaimpia urheilijoitamme ja ahkeria valmentajiamme. Joulukinkkukin arvottiin. Tietysti
joulupukkikin kävi meitä ilahduttamassa, laulattamassa ja lahjoja jakamassa. Lopuksi maistuvat kahvit,
ja mehut. Lämpimät kiitokset vaivaa nähneille.

Kirjan esiintymisalue oli vähän ahdas, mutta silti nauhat ja tytöt pyörivät upeasti

Joulujuhlassa Jyryyn kutsuttiin kaksi uutta kunniajäsentä, joita Jyryssä tämän jälkeen on
kaikkiaan 28. Ensimmäinen kunniajäsenemme on muuten Hannes Kolehmainen.
Molemmat uudet kunniajäsenemme täyttivät viime vuonna 75 vuotta.
Teuvo Meskanen on ollut vuodesta 1957 Jyryn jäsen ja tuli tunnetuksi ylipitkien matkojen juoksijana,
vaikka hän harrasti montaa muutakin lajia nuoruudessaan. Muurarin raskas työ ei estänyt kovaa
harjoitusintoa. Huippuvuosina valmennuksesta vastasi mm. Arvo Olkkonen. Teuvon itsensä mukaan
harjoittelu oli usein niin kovaa, että seurauksena oli pitkä ylikunto. Menestystä tuli TUL:n kilpailuissa
sekä maasto-, tie- ja ratajuoksuissa. TUL:n mestaruuden Teuvo juoksi 25 km:n matkalla vuosina
1961–1965. Hänen paras urheilusaavutuksensa on varmasti hopea SM-maratonilla ajalla 2.26.12,8,
millä ajalla pärjäisi vieläkin SM-kisoissa. Jyryn parhaaksi urheilijaksi Teuvo valittiin 1961. Aktiiviuran
jälkeen Teuvo on ollut ahkera valmentaja, toimitsija ja omatoimiliikkuja yleisurheilun parissa tähän
päivään asti.
Pentti Haapalahti liittyi Jyryyn jo 11-vuotiaana vuonna 1946. Stadin kundiksi tituleerattu Pena aloitti
yleisurheilijana, mutta siirtyi 50-luvun alussa enemmän suunnistajaksi. Rakennuksilta Penakin sai
elantonsa ja samanlaisia ylikunto-ongelmia oli kuin Teuvolla. Suunnistus hiipui Jyryssä moneksi
vuodeksi ja sinä aikana Pena edusti muita TUL:laisia seuroja: Eräkärppiä ja Matinkylän Akillesta,
mutta palasi Jyryyn takaisin vuonna 1981. Aktiiviaikoina hän menestyi TUL:n kisoissa ja liittootteluissa. Taitavana suunnistajana tunnettu Pena on osallistunut ikämiehenä kisoihin näihin päiviin.
Tiedämme Penan olevan aina valmis toimitsijatehtäviin. Erityisen arvokasta on ollut hänen
rakentamistaitonsa, mm. rastipukkien teossa.
Arvo ja Helmi Keskivälin toimitsijapalkinto ojennettiin Jarmo Niemenkarille, joka on ollut vuosia
naisosastomme kantavia voimia, pitkään johtokunnan jäsenenä ja nettisivujemme ylläpitäjänä.
Onnittelemme kaikkia palkittuja ja kiitämme antamastanne merkittävästä panoksesta seuratyössä.
Kunniajäsenemme Veikko Voutilainen on poissa
Helmikuussa Veikon voimat loppuivat ja hän kuoli 86 vuotiaana. Veikko liittyi 1946 Jyryyn 22
vuotiaana ja siitä alkaen oli intomielinen yleisurheilumies. Aluksi oma kilpaileminen oli pääasia ja
menestystä tuli lähinnä juoksuissa, mutta monessa muussakin hän oli mukana. Melko pian Veikko
alkoi ottaa vastuuta valmentajana. Siinä työssä hän olikin erinomainen ja kasvatti Jyryyn monia hyviä
urheilijoita. Seura tuskin arvasi, kuinka pitkäkantoisen päätöksen se teki, kun lähetti Veikon
Pajulahden kurssille valmennusoppiin 40-luvun lopussa. Veikko aloitti kurssiin jälkeen joka tiistaiiltaisen kuntovoimistelun Aleksis Kiven koululla. Veikko jatkoi jumpan vetämistä 50 vuotta ja hänet
vapautettiin tehtävästä vasta hänen 75 vuotispäivänään. Muutama vuosi ehkä olisi vielä mennyt
senkin päälle, sillä loppuun asti Veikko näytti itse, miten liikkeet tulee tehdä kunnolla. Monet Veikon
käyttämät osiot ovat edelleen käytössä, kun Kanerva Unto vetää samaista jumppaa. Näin Veikon
aloittama työ näkyy ja tuntuu meissä nykyisissä kuntopiiriläisissä. Kiitos Veikko, ainutlaatuisesta
panoksestasi Jyryn yleisurheilun hyväksi. Jäämme kaipaamaan iloista, myönteistä ja osaavaa
olemustasi. Lupaamme vaalia hyvin perintöäsi.

JYRY LIIKKEELLÄ
Naisosaston harjoitukset pyörivät koko kevään ja mukaan mahtuu vielä. Kundaliinijooga torstaisin klo
16.30-18 Vallilan koululla on hyvin suosittu. Samoin suosittuja ovat Justo Silveron vetämät Salsatunnit
Arabian peruskoululla perjantaisin klo 19-20 ja Malmin Helmi Centerissä sunnuntaisin klo 15-16.
Tuloksiahan saimme ihastella joulujuhlassa. Kevään kilpailut ovat pian edessä ja kevätjuhla.

Yleisurheilun harjoitukset Liikuntamyllyssä jatkuvat ja kevään kilpailukausi on edessä. Maraton- ja
juoksukoulut pyörivät myös. Yhteinen kuntopiiri suunnistajien kanssa jatkuu Aleksis Kiven koululla
tiistaisin 17-30-19.
Helsingin Jyryn yleisurheilun harjoitusajoista ja lastenharjoituksista saat lisätietoja
www.helsinginjyry.com internet sivuilta tai yleisurheilujaoston toimiston puhelimesta 044 564 8713 tai
email helsinginjyry@hotmail.com
Melojat harjoittelivat tänäkin talvena Rajamäen uimahallissa. Keväällä on jälleen odotettavissa pari
melontakurssia ja uuden vajan kunnostusta.
Koripallon XL-ryhmä jatkaa lauantaipelejään innolla 15 miehen voimin Kisahallissa.
Veteraanikerho kokoontuu säännöllisesti kuukauden toinen maanantai kello 10 Kinaporin korjauksen
aikana Käenkujalla. Petankkipelit alkanevat toukokuussa. TUL:n veteraanipäiviä vietetään Joensuussa
6.-7. päivä kesäkuuta.
Suunnistajia on toista talvea peräkkäin hemmoteltu lumella ja hiihtosuunnistuksissa on käyty
innokkaasti. Jyry oli mukana järjestämässä Uudenmaan mestaruuskilpailuja Vantaalla. Edellisestä
pääkaupunkiseudulla järjestetystä kisasta olikin jo 20 vuotta. Paavo Inkinen kävi voittamassa H65sarjan maailman mestaruuden Norjan Lillehammerissa. SM-kisoistakin tuli useita mitaleja. Jyry ja
Pihkaniskat ovat järjestäneet yhdessä talvisunnuntaisin korttelirasteja kaupunkiympäristössä ja
osallistujia on ollut 60–180. Jyryn järjestelyvuoro on Taivaskalliolla 20.3., jolloin maastoon pääsee klo
10–11. Aluerastit käynnistyvät huhtikuun alussa ja jatkuvat keskiviikkoisin lokakuulle. Kalenteri löytyy
Jyryn nettisivujen suunnistuskohdasta. Aluerastit niin kuin korttelirastitkin ovat kaikille jyryläisille
maksuttomia.

Korttelirasteilla on monenlaisia kävijöitä ja kulkutapa vaihtelee. Ilman aikaa saa mennä.

Jyryn vuosikokous keskiviikkona 23.3.2010 kello 18, Jyryn kerholla, Viides linja 3
Käsittelemme sääntömääräiset asiat eli viime vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
Mielessämme on myös ensi vuosi, sillä Jyry täyttää silloin 110 vuotta. Mutta suurempi juhlan aihe on,
että vuonna 2012 tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Hannes Kolehmainen juoksi Suomea
maailman kartalle Tukholman olympialaisissa. Siksi olemme alustavasti suunnitelleet Koko Jyryn
liikuntajuhlan järjestämistä syyskesällä 2012 Hanneksen harjoituskentälle Eläintarhaan. Siitä ja tämän
vuoden tapahtumista puhumme kokouksessa. Tervetuloa kuulemaan ja päättämään yhdessä Jyryn
asioista sekä keskustelemaan tulevista tapahtumista.
Ellei oven pielessä oleva soittonappi toimi, niin soittamalla Jorman puhelinnumeroon 040 507 0870,
pääset ulko-ovesta sisään. Kahvilla ja pullalla aloitetaan.
Jäsenmaksut kuntoon maaliskuussa ja saat liikkua koko vuoden Jyryssä!
Voit hoitaa omantuntosi heti kuntoon maksamalla tämän vuoden jäsenmaksusi joko jaostosi tilille tai
pääseuran tilille, Helsingin Jyry, Nordea 155530-101734.
Jäsenmaksut ovat yli 15 vuotiaille 25 euroa ja alle 15 vuotiaille 12 euroa.

Jaostojen tilinumerot ovat
Melonta, Nordea 102430-304737
Suunnistus, Nordea 122030-279113

Naisosasto, Sampo 800016-71263672
Yleisurheilu, Sampo 800013-1346624

Vapaajäsenien ei tarvitse maksaa jäsenmaksua, mutta he voivat halutessaan maksaa tukimaksun
samaiselle tilille. Jotkut jaostot keräävät lisäksi erillisiä toimintamaksuja ja ilmoittavat niistä jäsenilleen.
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