Jyryn jäsentiedote maaliskuu/2012

Jyry 110 vuotta ja Hannes Kolehmaisen kultajuoksuista Tukholmassa 100 vuotta
Juhlimme vuotta liikkumalla ahkerasti. Järjestämme juhlakilpailuja: joukkuevoimistelukisat 31.3.–1.4.
Kisahallissa ja sprinttisuunnistuksen iltakilpailuna 13.6. Pikku-Huopalahdessa. Juhlavuosi huipentuu
13.9. Eläintarhan kentällä, putkessa ja ympäristössä järjestettävään olympiahenkiseen kaiken kansan
liikuntajuhlaan.
Jyryn joulujuhlassa palkittiin ansioituneita
Jyryn joulujuhlaa vietettiin toistamiseen tunnelmallisella Kirjan talolla. Muistimme seurassa
ahkeroineita kukkasin ja halauksin. Jyryn kultainen ansiomerkki luovutettiin Juhani Ahoselle, joka on
viime vuosina ahkeroinut naisosaston talkoissa. Jussilla on pitkä 54 vuoden historia Jyryssä.
Jalkapallo on kaiketi lähinnä Jussin sydäntä, mutta monessa muussakin hän on ehtinyt olla mukana,
vuosikausia mm veikkausten vastaanotossa. Onneksi olkoon ja suurkiitokset. Kiitos myös kaikille
muille vapaaehtoisille liikuttajille, ohjaajille, valmentajille, toimitsijoille ja toiminnan pyörittäjille. Teidän
ansiostanne meillä on paljon mielenkiintoista toimintaa ja vielä kohtuuhintaan. Kiitos meille
liikuttuneille, jotka saimme nauttia. Muistamme toistemme myönteisen kannustuksen. Iloinen liikkuja
kulkee nopeammin, voimakkaammin ja kauemmaksi.
JYRY LIIKKEELLÄ
Naisosaston harjoitukset pyörivät koko kevään
ja mukaan mahtuu vielä. Lisätietoja löytyy
naisosaston sivuilta.
Naisosaston suurponnistus on kuunvaihteessa
31.3.–1.4. Töölön Kisahallissa järjestettävät
Voimisteluliiton Etelä-Suomen alueen
mestaruuskilpailut. Mukaan on ilmoittautunut
112 joukkuetta, mikä tarkoittaa, että kilpailussa
on noin 1000 tyttöä. Varsinainen kilpailuosuus
alkaa sekä lauantaina että sunnuntaina klo 12
ja jatkuu iltakuuteen. Yleisö on tervetullutta
seuraamaan jännittävää kisaa. Pääsymaksu on
aikuisilta 10 euroa, 7-15 vuotiailta 7 euroa ja
alle 7 vuotiailleilmainen. Kannattaa lähteä
katsomaan hienoja esityksiä.

Kisan suojelijana on urheilu- ja
kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki.

Yleisurheilun harjoitukset Liikuntamyllyssä ja Eläintarhan putkessa jatkuvat. Maraton- ja juoksukoulut
pyörivät myös. Yhteinen kuntopiiri suunnistajien kanssa Aleksis Kiven koululla tiistaisin 17-18.30.
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
Koripallon XL-ryhmä jatkaa lauantaipelejään innolla 15 eri-ikäisen miehen voimin Kisahallissa.
Veteraanikerho kokoontuu säännöllisesti joka kuun kolmas maanantai klo 11 – 13 Käenkuja 1 B,
Västäräkissä 2 krs Kinaporin korjauksen aikana. Petankkipelit alkanevat toukokuussa. TUL:n
veteraanipäiviä vietetään Joensuussa 12.-13. päivä kesäkuuta. Kesästartti 15.5. klo 11 Annalan
kentällä

Melojien kausi jatkui ennätyspitkään Vantaan joella, sillä viimeinen suoritus kirjattiin 31.12. Harjoittelu
on jatkunut Rajamäen uimahallissa. Jäiden sulamista jo odotellaan malttamattomina. Uusi
kanoottivaja on saanut olla rauhassa – ehkä kameravalvonnan ansiosta. Keväällä on jälleen
odotettavissa pari melontakurssia ja uuden vajan kunnostusta.

Suunnistajia on hemmoteltu lumella ja
hiihtosuunnistuksissa on käyty innokkaasti.
SM-kilpailuista tähän mennessä 9 eri jyryläistä
on saanut mitalin. Unto Kanerva voitti
veteraanien hiihtosuunnistuksen
maailmanmestaruuden Ukrainassa H70sarjassa ja Paavo Inkinen ylsi pronssille H65sarjassa. Sunnuntaiset korttelirastit jatkuvat
vielä maaliskuun ajan. Jyryn järjestelyvuoro on
Taivaskalliolla 18.3., 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.

Kesäkuun 13. päivä Rasti-Jyry järjestää klo 18
kansallisen Iltasprintin Pikku-Huopalahdessa.
Kannattaa tulla seuraamaan sähäkkää kisaa
keskellä kaupunkia. Seuraavana viikonloppuna
on sitten Jukolan viesti Vantaan Hakunilassa.

Kuvassa maailmanmestari Unton leimaustyyliä

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 entiset eli 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.

Jyryn vuosikokous keskiviikkona 21.3.2010
kello 18, Urheilumuseossa
Vuosikokous pidetään juhlavuoden kunniaksi
juhlavammissa puitteissa Urheilumuseon
tiloissa, jonne pääsee sisään Stadionin tornin
juuresta. Kuka muuten sytytti tulen Stadionin
torniin Helsingin Olympialaisten avajaisissa?
Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla jo 17.45.
Varsinainen kokous alkaa klo 18.15
museonjohtaja Pekka Honkasen
tervehdyksellä.
Seuraavaksi kuulemme juhlaesitelmän
Hannes Kolehmaisesta, koska tänä vuonna
tulee kuluneeksi 100 vuotta noista Tukholman
voittoisista olympiajuoksuista. Esitelmän pitää
Hannes Kolehmaisesta väitellyt Ossi Viita,
jolla riittää varmasti paljon mielenkiintoista
kerrottavaa. Puolen tunnin esitelmän jälkeen
on varattu aikaa keskustelulle ja kysymyksille.
Lopuksi käsittelemme sääntömääräiset
vuosikokousasiat eli viime vuoden
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Jyryn liikuntajuhla Olympiamalliin ja Hanneksen hengessä Eläintarhan kentällä 13.9. klo 18
Kaikkien lajiemme ja kaiken kansan liikuntatapahtuma Eläintarhan kentällä, putkessa ja ympäristössä.
Paikkahan muistetaan paitsi monista Jyryn tapahtumista, myös Hanneksen harjoituskenttänä vuoden
1912 Olympialaisiin. Varaa jo nyt ilta kalenteristasi, sillä tilaisuutta ei kannata jättää väliin. Emme vain
katso liikuntaa, vaan liikumme itse ja asusteet sen mukaan. Luvassa on leikkimielisiä kilpailuja, Coopertestiä, puistosuunnistusta, yhteisvoimistelua ja paljon muuta. Liikunnan lisäksi Eläintarhan putkessa on eri
lajien valokuva-, urheiluväline- ja asustenäyttely. Yleisö voi siten tutustua lajien muuttumiseen
vuosikymmenien varrella.
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