Jyryn jäsentiedote maaliskuu/2010

Naisosasto juhli näyttävästi 100 toimintavuottaan
Helsingin Jyryn naisosasto juhli marraskuussa Aleksanterin teatterissa upealla tavalla 100 vuotista toimintaansa.
Mukana olleille esiintyjille ja katsojille näytös oli suuri elämys.
Liikuntanäytöksellään jyryläisnaiset osoittivat, kuinka merkittävä rooli heillä on Jyryssä. Ilman naisia Jyry ei olisi
kokonainen. Seitsemän vuotta UkkoJyryltä meni tämän asian tajuamiseen, mutta kuluneet 100 vuotta ovat
todistaneet yhteiselämän tarpeellisuuden ja hyödyllisyyden.
Näytöksen onnistumisen takana oli kaikkien ikäryhmien panos vaativan tavoitteen toteuttamiseksi. Yhteistyöllä te
ylsitte huikeaan lopputulokseen. Kiitos kuuluu kaikille mukana olleille. Ohjelman kokonaisuus ja kaikki eri osa-alueet
oli luotu toimivaksi näytökseksi, josta ei tähtihetkiä puuttunut. Suunnittelussa oli kaikin puolin onnistuttu.
Outi Havia ja Minna Närvä sekä monet muut tekivät mittavan työn. Niin dramaturgimme Eero Enqvistin kuin
koreografimme Isto Turpeisen ammattimainen ohjaus näkyi suorituksissa ja nosti koko näytöksen ihmetyttävän
korkealle tasolle. Ystävämme Saarenmaalta olivat myös valmistautuneet juhlanäytökseen erinomaisesti ja heidän
yhteensä 24 tytön esitykset olivat iloista nähtävää ja sopivat mainiosti kokonaisuuteen.
Näytöksestä on saatavissa kuvakooste CD:lle tallennettuna ja DVD, joita voi kysellä naisosaston jäseniltä.
Jyryn joulujuhlassa palkittiin ansioituneita
Koko Jyryn joulujuhlaa vietettiin jälleen lämminhenkisesti ja liikunnallisesti Kinaporin salissa. Parhaimpia
urheilijoitamme ja ahkeria valmentajiamme palkittiin pokaalein ja kukkasin. Veteraanikerho jakoi Jyryn parhaan
urheilijan palkinnon Mikko Jokelalle, joka on vuoden aikana menestynyt mainiosti pitkien matkojen juoksuissa.
SM-maratonilla Mikon aika oli 2.34.09, mikä asiantuntijalle kertoo kuinka kovasta miehestä on kysymys.
Jyryn kultaiset ansiomerkit saivat naisosastosta Marja Mikkola, Onerva Rintala ja Sirpa Winter sekä
salibandyjoukkueemme kapteeni Panu Hänninen. Arvo ja Helmi Keskivälin toimitsijapalkinnon sai Jani Huhtimo,
joka ollut salibandyjoukkueemme kantavia voimia 90-luvun alusta lähtien. Onnittelemme kaikkia palkittuja ja kiitämme
antamastanne merkittävästä panoksesta seuratyössä.
Jyryn vuosikokous keskiviikkona 24.3.2010 kello 18, Jyryn kerholla, Viides linja 3
Käsittelemme sääntömääräiset asiat eli viime vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä valitsemme uuden
taloudenhoitajan. 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.
JYRY LIIKKEELLÄ
Naisosasto on selvinnyt juhlistaan ja toiminta jatkuu normaalisti harjoitusvuoroilla ja keväällä ovat edessä monet
kilpailut. Harjoitusvuoroista ja tapahtumista löydät tietoa naisosaston sivuilta. Naisosasto on siirtynyt uuden
jäsenrekisterin käyttöön, jonka kautta tapahtuu ilmoittautuminen tunneille ja jäsentietojen päivitykset. Naisosaston
sivuilta löytyvät käyttöohjeet.
Yleisurheilu ei ole pelkästään kesälaji. Yleisurheilujaostolla on talvi kulunut harjoituksissa Liikuntamyllyssä ja
Eläintarhan putkessa. Uuden juoksutapahtuman Helsinki Spring 1/2Marathon (HSM) järjestelyt ovat
pitäneet yleisurheilun puuhahenkilöt kiireisinä. HSM infoa saat www.helsinkispringmarathon.com Internet-sivustoilta.
Keväiseen tapahtumaan tarvitaan paljon iloista talkooväkeä. Tapahtuma kietoo myös muut Jyrylle tutut paikat
ympärilleen, kuten Jyryn melontavajan, suunnistajille ja naisjaostolle tutun Pikkukosken. Tapahtuma järjestetään
11.4.2010 sunnuntaina. Kisakeskuksena toimii Pirkkolan urheilupuisto.
Helsingin Jyry pääsi otsikoihin, kun Anne-Mari Hyryläinen juoksi upeasti oman ennätyksen naisten maratonilla
Dubaissa 2.52. kansainvälisellä suurmaratonilla. Sebastian Franssi voitti Helsyn piirinmestaruuden 800m juoksussa
poikien N17 sarjassa a-luokan ajalla. Hallikisoissa N17 sarjan seiväshypyssä Maija Linder niin ikään voitti
piirinmestaruuden a-luokan tuloksella.
Huomioitavaa on, että edellä mainitut urheilijat ovat Helsingin Jyryn yleisurheilun ansiokkaan ja pitkäjänteisen
yleisurheilun nuorisokasvatustoiminnan tulosta.
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, mutta pian Vantaanjoki vapautuu ja melontakausi
alkaa. Keväällä on jälleen odotettavissa pari melontakurssia.
Koripallon XL-ryhmä jatkaa lauantaipelejään innolla 15 miehen voimin Kisahallissa.
Salibandyn pelit ovat kulkeneet vaihtelevasti ja sarjapaikan säilyttäminen vaatii ponnistuksia.
Veteraanikerho kokoontuu säännöllisesti kuukauden toinen maanantai kello 10 Kinaporin palvelukeskuksessa.
Petankkipelit alkavat toukokuussa.
Suunnistajia on tänä talvena hemmoteltu lumella ja hiihtosuunnistuksia on järjestetty innokkaasti. Aluekisoissa
jyryläiset menestyivät hyvin. Parasta vauhtia ja taitoa on osoittanut Inkisen Paavo, jolla on jo kaksi SM-pronssia tältä
talvelta. Edessä ovat vielä parit SM-kisat.
Jyry ja Pihkaniskat ovat järjestäneet yhdessä talvisunnuntaisin korttelirasteja kaupunkiympäristössä. Niiden suosio on
vähän laskenut hyvän hiihtotalven ja pakkasen vuoksi, mutta silti osallistujia on ollut satakunta jokaisessa
tapahtumassa. Korttelirastit päättyvät Vanhankaupungin koskella 28.3., 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.
Kauden tärkein tapahtumamme on Jyryn yhdessä Mesikämmenien kanssa Nuuksiossa 19.9. järjestämä SM-viesti,
johon odotetaan noin 1200 suunnistajaa. Mukana ovat kaikki Suomen huippusuunnistajat ja parhaat seurajoukkueet.
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
Yleisurheilu, Sampo 800013-1346624
Naisosasto, Sampo 800016-71263672
Salibandy,
Nordea 124835-86073
Suunnistus, Sampo 800010-1531400
Vapaajäsenien ei tarvitse maksaa jäsenmaksua, mutta he voivat halutessaan maksaa tukimaksun samaiselle tilille.
Jotkut jaostot keräävät lisäksi erillisiä toimintamaksuja ja ilmoittavat niistä jäsenilleen.
Helsingin Jyry vuokraa liike-tai toimistotilaa Kalliosta, Viides linja 3
Vuokrattava tila sijaitsee keskeisellä paikalla Kalliossa, osoitteessa Viides linja 3. Käynti tilaan on suoraan kadulta.
Pinta-ala on noin 90 neliötä. Huoneistoon kuuluu keittiö, 2 huonetta ja aula sekä WC. Vuokrapyyntö on 1000 euroa ja
odotamme kahden kuukauden vuokratakuuta. Sijainti ja liikenneyhteydet ovat erinomaiset. Tilat sopivat
toimistokäyttöön tai liiketilaksi ja ne vuokrataan mieluimmin yhdelle yritykselle, järjestölle tai muulle yhteisölle.
Huoneisto on nyt vuokrattuna Lavakuljetus Heleniukselle, mutta vapautuu toukokuun alussa tai viimeistään
kesäkuussa. Vinkkaa Jorma Helinille 040 507 0870, jos tiedät kiinnostuneen vuokralaisehdokkaan. Ehdoista voidaan
keskustella.
Jyryn johtokunta 2010
Jorma Helin, puheenjohtaja
040 507 0870
jorma.helin@kotiportti.fi
Outi Havia, varapuheenjohtaja
050 341 5795
outi.havia@hel.fi
Eeva Reiman, taloudenhoitaja
050 582 4029
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Panu Hänninen
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LAJIYHTEYSHENKILÖT
Koripallo Esko-Olavi Seppälä 799626 koti
Melonta Eija Rahunen 040 751 8345
Naiset Outi Havia 050 341 5795
Salibandy Panu Hänninen 040 591 0691

Hilkka Kaukamo
040 510 2205
hili.kan@luukku.com
Markku Sundell
040 529 1557
markkusundell@gmail.com
Eira Myllärinen
041 546 2123
eira.myllarinen@hotmail.com
Jarmo Niemenkari
050 386 3304
jarmo.niemenkari@tilastokeskus.fi

Suunnistus Jorma Helin 040 507 0870
Veteraanit Eeva Reiman 050 582 4029
Yleisurheilu 044 564 8713

