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Hyvät Helsingin Jyryn jäsenet:
Hyvää alkanutta vuotta kaikille! Tämä on vuoden 2015 ensimmäinen jäsenkirje. Se sisältää kokouskutsun
11.3. pidettävään seuran vuosikokoukseen. Lisäksi kirjeessä on tietoa jaostojen järjestämästä toiminnasta,
joka kiinnostaa kaikkia jyryläisiä.

Kokouskutsu Helsingin Jyry ry:n vuosikokoukseen 11.3.2015 klo 18.00
Helsingin Jyry ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 11.3.2015 klo 18.00 alkaen. Paikkana on
Olympiastadionin monitoimitila (osoite Paavo Nurmen tie 1). (Tarvittaessa voi soittaa puhelinnumeroon
050-3550537.)
Kokouksessa käsitellään Helsingin Jyry ry:n sääntöjen 6 §:n mukaiset vuosikokousasiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Helsingin Jyryn johtokunta
*
Kutsussa mainitussa sääntöjen 6 §:n vuosikokousta koskeva kohta on seuraava:
”Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkastajat;
3) esitetään johtokunnan kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;
4) esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto;
5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
6) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;
7) käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille;
8) päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla; sekä
9) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.”
Kohdassa 8 mainitussa sääntöjen 9 §:ssä määrätään koollekutsumistavasta seuraavasti:
”Johtokunnan on toimitettava kutsu seuran kokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta
edellisen vuosikokouksen päätöksen mukaan joko 1) kirjetse tai 2) ilmoituksena Suomen Työväen
Urheiluliitto TUL ry:n äänenkannattajassa taikka 3) ilmoituksena seuran kotipaikkakunnalla yleisesti
leviävässä sanomalehdessä.”
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Anne-Mari Hyryläinen yleisurheilun MM-kisoihin
Helsingin Jyryn Anne-Mari Hyryläinen juoksi Dubain maratonilla 23.1.2015 ajan 2.35.17. Tulos alittaa lähes
kolmella minuutilla Suomen Urheiluliiton asettaman tulosrajan Pekingin MM-kilpailuihin. Anne-Marin
saavutusta korostaa, että tulos on paras suomalaisen naisen juoksema maratonaika 15 vuoteen. Näin meillä
jyryläisillä on erityistä jännitettävää yleisurheilun MM-kisoissa elokuussa. Onnea menestystä Anne-Marille
harjoitteluun ja kisoihin!

Jyryn naisosasto on aktiivinen World Gymnaestradassa 12.–19.7.
Valmistautuminen kesän kohokohtaan World
Gymnaestaradaan on alkanut. Jyrystä osallistuu
24 voimistelijaa tähän Helsingin kesän
suurimpaan urheilutapahtumaan 12.7. - 19.7.
Suomalaisia on mukana yli 4000 ja yhteensä
Helsinkiin odotetaan yli 25 000 osallistujaa
ympäri maailman.
Lipstikka-ryhmä on valittu esiintymään Nordic
evening -näytökseen ja tämän lisäksi 9 jyryläistä
naista osallistuu Suomen kenttäohjelmaan
Valkea lintu, joka esitetään sekä Midnight Sun
special -näytöksessä että tapahtuman
päättäjäisissä. Lisäksi Ihanaiset-ryhmän voi bongata kaupunkilavoilta. Lipunmyynti yleisölle on avattu ja
lisätietoja voi katsoa: www.gymnaestrada.fi.

Hiihtoilta maaliskuussa, jos lunta riittää
Jyryn hiihtoilta pidetään maaliskuussa, jos lunta tulee tapeeksi. Tarkempia tietoja saa suunnistusjaoston
verkkosivuilta http://www.rasti-jyry.fi/. (Joissain aiemmissa tiedoissa oli hiihtoillan ajankohdaksi annettu
keskiviikko 25.2. Valitettavasti lumenpuute esti tämän suunnitelman.)

Keväiset korttelirastit
Korttelirastit jatkuvat sunnuntaisin klo 10-11 maaliskuun loppuun. Jyryläiset pääsevät mukaan kuittaamalla
eli ilmaiseksi. Huhtikuun alusta käynnistyvät keskiviikon aluerastit.
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Helsinki Test Run
Helsinki Test Run -katujuoksutapahtuma
järjestetään Eläintarhan kentän ympäristössä kevään
aikana vielä kahdesti: 7.3. ja 5.4. Matkoina ovat 2
km, 6 km ja 10 km. Jyryläiset voivat osallistua
tapahtumaan ilmaiseksi, kun ilmoittautuvat
ennakkoon. Lisää tietoa Helsinki Test Runista ja
ennakkoilmoittautumiskaavake on sivulla
http://www.helsinginjyry.com/helsinkitestrun.htm.

Jaostojen kotisivut ja Facebook-sivut
Helsingin Jyry on vahvasti mukana digiajassa: Helsingin Jyryn jaostoilla on omia hienoja kotisivujaan ja
Facebook-sivujaan. Näitä kannattaa käydä katsomassa. Sivuille pääsee kätevästi seuran yhteisen kotisivun
kautta osoitteesta www.helsinginjyry.fi. Yleisurheilujaoston sivun osoite on www.helsinginjyry.com. Käykää
osallistumassa Jyryn tilaisuuksiin yli jaostorajojen, ja levittäkää sanaa Jyryn toiminnasta myös ystävillenne!
Niiden, jotka ovat aktiivisia Facebookissa, kannattaa seurata eri jaostojen Facebook-sivuja ja saada näin
seuran jäsenyydestä irti kaikki mahdollinen.

Hauskaa ja
liikunnallista
kevään odotusta
kaikille!
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