Jyryn naisosasto 110 vuotta 2019
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KUTSU Helsingin Jyryn syyskokoukseen

Aika: 27.11.2019 kello 18
Paikka: Jyryn kerho, Viides linja 3 A
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkistajat;
3) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle;
4) vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta
seuraavalle kalenterivuodelle;
5) vahvistetaan johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkiot;
6) valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja
taloudenhoitaja sekä muut johtokunnan jäsenet;
7) valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;
8) päätetään johtokunnan avuksi asetettavista ja johtokunnan alaisuudessa
toimivista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan
johtokunnalle valtuudet jäsenten valitsemiseen;
9) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen
kokouksiin; sekä
10) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.
Vuosi- tai syyskokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena
johtokunnalle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos esitys koskee asiaa,
josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on jätettävä johtokunnalle niin
hyvissä ajoin, että johtokunta ehtii
sisällyttää asian kokouskutsuun. Vuosi- tai syyskokoukselle tehdyistä esityksistä on seuran
johtokunnan annettava kirjallinen lausunto.
Johtokunta

Helsingin Jyry on urheilun yleisseura. Helsingin Jyry tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuden
korkeatasoiseen liikunta- ja urheiluharrastukseen. Matalan kynnyksen kuntoliikunta ja
huipputason kilpaurheilu liittyvät saumattomasti yhteen seuran toiminnassa. Jäseniä Jyryssä
oli 591 vuoden 2019 alussa. Jyry on perustettu vuonna 1902 ja sen naisosasto 1919. Seura
on Työväen Urheiluliiton ja Suomen Urheiluliiton perustajajäsen. Helsingin Jyryssä kaiken
ikäiset voivat harrastaa yleisurheilua, suunnistusta, melontaa, voimistelua ja tanssia sekä
koripalloa.
Kulunut vuosi 2019 on ollut tapahtumia täynnä. Työväen Urheiluliitto täytti 100 vuotta. Jyry
osallistui juhlavuosiohjelmaan mm. järjestämällä Pornaistenniemellä koko perheen
ulkoliikuntatapahtuman 13.6. Jyryn Naisosasto oli toteuttamassa useita TUL100
juhlavuoden tapahtumia: puistojumppaa, Helsingin Kaupungin teatterin Teatterigaalaa sekä
Joukkojen juhlan ohjelmia Helsingin jäähallilla. Monet jäsenet esiintyivät ohjelmissa
pikkulapsista aikuisiin. Joukkojen juhlassa Jyryn melojat kantoivat seuran lippua.
Melontajaoston koko toiminta on siirretty kolmeksi vuodeksi Pukinmäen rantapuistoon
Raide-Jokerin rakentamisen tieltä.
Rasti-Jyryn järjestämiin suunnistustapahtumiin on osallistunut jälleen ennätysmäärä
suunnistajia. Helsinki Spring Marathon juostiin huhtikuussa. Yleisurheilun lapset ja nuoret
ovat harjoitelleet Pukinmäen kentällä ja Liikuntamyllyssä. Jyryn urheilijat ovat osallistuneet
menestyksekkäästi kilpailuihin.
Syksyn 2019 ja alkutalven 2020 tapahtumat:
- 11.10.2019 juhlittiin Jyryn Naisosaston 110-vuotista olemassa oloa
- 16.12.2019 kello 18 Jyryn pikkujoulut Kinaporissa
- Kts. Rasti-Jyryn kilpailu- ja kuntorastipäivämäärät http://www.rasti-jyry.fi/
- Helsinki Spring Marathon 19.4.2020

Jyryn Naisosasto 110 vuotta

.
Kuvassa Lumenian ohjaajat Julia Mäntylä ja
Saila Nieminen.

Jyryn Naisosaston juhli 110-vuotista
taivaltaan 11.10.2019 lämminhenkisessä
tilaisuudessa Bistro K:ssa. Läsnä oli 53
henkilöä nykyisiä, entisiä nuoria ja vanhoja
jyryläisiä ja kutsuvieraita. Eero Enqvist
juonsi tilaisuuden. Outi Havia lausui
tervetulotervehdyksen ja jakoi TUL100vuotisjuhlien piiriohjaajien kukat Maire
Ikoselle, Minna Närvälle, Marja Sylmanille
ja Merit Sylmanille (Kuva). Anja Järvinen,
Jarmo Niemenkari ja Minna Närvä loivat
katsaukseen voimistelu- ja tanssiosaston
historiaan. Kunniavieraina olivat
Voimisteluliiton puheenjohtaja Kaisa
Vikkula, TUL:sta Henrik Nyholm ja Anna
Tammelin sekä Anne Lehto.
Kunniavieraiden tervehdyksissä naisosasto
kiiteltiin aktiivisuudesta
järjestötoiminnassa ja pidettiin hyvänä
esimerkkinä yhteisöllisestä
seuraperinteestä.
Minna Närvä kertoi juhlilla Naisosaston

2000-luvun toiminnasta. ”Olemme koko
2000-luvun olleet näkyvästi mukana
TUL:n ja Voimisteluliiton toiminnassa.
Olemme osallistuneet liittojuhliin ja
suurtapahtumiin Suomessa ja ulkomailla

Ryhmämme ovat osallistuneet eri lajien
kilpailuihin saavuttaen mitaleja sekä
osallistumisen riemua. Olemme pitäneet
tärkeänä suhteitamme Saarenmaan
yhteistyöseuraamme Gymnasticaan. Kiitos
Marja Sylmanin saimme sympaattisen
yhteistyökumppanin läheltä ja vierailuja
on ollut puolin ja toisin 2-3 vuoden
välein. Ulkomaanmatkat 2000-luvun
alussa Saksan Kieliin voimistelutapahtumaan sekä Saarenmaan leirit ja
esiintymiset ovat tuoneet hyvää
motivaatiota voimistelijoillemme. Vaikka
emme kilpaile tällä hetkellä mestaruustasolla, on meillä asiantuntemusta
joukkuevoimistelun huipuilta.
Kansainvälinen tuomarimme Outi Havia
on toiminut useissa MM-kisoissa sekä
ulkomaan CUP-kisoissa tuomarina. Outi
on myös pitkäaikainen TUL:n voimisteluja tanssijaoston jäsen. Naisosasto ja sen
upeat talkoolaiset ovat järjestäneet monia
hienoja tapahtumia kilpailuista näytöksiin.
Talkoolaisille lämmin kiitos tuestanne!
Liittomme TUL on lähellä sydäntämme,
olemmehan sen perustajaseuroja. TUL100
pääjuhlassa viime kesänä Helsingissä
osallistuimme sekä esityksiin että eri
tapahtumien järjestelytehtäviin. Olemme
ylpeitä perinteistämme, mutta
tiedostamme myös kehittymistarpeet.”

Jyryn yleisurheilu

Pukinmäen Urheilupuistosta on siirrytty harjoittelemaan Liikuntamyllyyn maanantaisin
torstaisin ja sunnuntaisin sekä torstaisin myös Eläintarhan kentän tunnelissa sisäjuoksuradalla. Ohjelmassa on monipuolisesti korkeus-, pituus- ja moniloikkaa, pika- ja aitajuoksua sekä juoksukoordinaatiota. Estejuoksua ja kiipeilyseinääkin kokeillaan. Jyryn
harjoituksissa maanantaisin ja keskiviikkoisin on käynyt 30 - 60 ihmistä. Uusia lapsia on
tullut mukaan toimintaan. Teineille on oma ohjaus treeneissä. Syksyn Juoksu- ja
maratonkoulut ovat käynnissä.
Helsingin Jyryssä vanhemmat osallistuvat junioreidensa harjoitteluun. Jyry tukee vanhempia
hankkimalla valmentajakortteja aktiivisesti lasten liikunnan valmentamiseen ja ohjaamiseen
osallistuville vanhemmille. Tavoitteena seuralla on järjestää Liikuntamyllyssä kolmet
jokapojan ja -tytön kisat. Niiden avulla voidaan seurata suorituskunnon kehittymistä.
Lajeiksi on pohdittu 60 m, 800 m (tai 1000 m) ja pituus.
Katariina Skräddar voitti Kalevan kisoissa Lappeenrannassa 5000 metrillä hopeaa ja 10000
metrillä pronssia. Katariina juoksi Suomi-Ruotsi -maaottelussa 5 km ja 10 km matkat.
Lapset ja nuoret osallistuivat menestyksekkäästi Pukinmäen Urheilupuistossa 31. 7.2019
Jyryn järjestämiin Ola Fogelberg-juoksuihin. Tulokset löytyvät
https://www.helsinginjyry.com/.
Helsingin Jyry sai Yleisurheilun seuraliigan kolmosliigan ensimmäisen sijan palkintona 2000
euroa tukea Suomen Urheiluliitolta. SUL:n toimitusjohtaja Harri Aalto onnitteli Jyryn
Yleisurheilua menestyksekkäästä kesästä ja osoitti lämpimän kiitoksen kaikille seuran
toimijoille suomalaisen yleisurheilun hyväksi tehdystä työstä. Menestyksen avaintekijöitä
ovat olleet lasten ja nuorten menestyminen kevään 2019 SM-maastossa, ja ennen kaikkea
Katariina Skräddarin loistavat juoksut pitkin kautta.
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Jyry Melonta
Melojien kausi on ollut jälleen kerran vilkas. Olemme saaneet retkeillä ja kilpailla elokuulle
asti normaaliin tahtiin. Jyrymelojiin on tullut 31 uutta jäsentä kauden aikana. Eri syistä
lopettaneitakin on, mutta jäsenmäärän kehitys on positiivinen.
Kävimme isommalla porukalla melomassa Gullö Runtin
Tammisaaressa kesäkuun lopussa. Kuvassa Tammisaaren
komeaa maisemaa. Pasin organisoima seuran kesäretki
melottiin Saimaalla Mikkelistä Lappeenrantaan. Maisemat
ja säät olivat täälläkin suosiollisia. Lähialueen meriretkiä
lähinnä Ekin johdolla on tehty entiseen tapaan,
mainittakoon myös seuran tapa käydä aina täydenkuun
aikana kuutamomelonnalla Vantaanjoella.
Suomen Cup osakilpailuihin ja SM-kilpailuihin olemme
osallistuneet kohtuullisella menestyksellä masterssarjoissa.
Innokkaimpien melojien kausi jatkuu jäiden tuloon asti
Vantaanjoessa ja merellä.
Loppukesästä on toimintaamme hallinnut Jokeri-Rata ja
sen siltatyömaa vajamme vieressä. Elokuun puolivälin
jälkeen saimme lopullisen vahvistuksen muutostamme
väistötiloihin Pukinmäen matopesupaikan viereen.
Tästä alkoi kiivas rupeama neuvotella ja rakentaa
tarpeisiimme sopivat tilat yhdessä YIT:n kanssa. Syyskuun
puolivälissä muutimme Oulunkylästä pois ainakin kolmeksi
vuodeksi ja koko toimintamme on nyt Pukinmäessä. Sähköt
saimme tästä kuukauden kuluttua, ja olosuhteita voi nyt
pitää toiminnallemme erittäin hyvinä.
Merkittävä asia melojille on saada Helsingin kaupungilta
lupa rakentaa kajakkivaja Pornaistenniemeen
Vanhankaupunginlahdelle. Pornaistenniemen melontavajan
arkkitehtipiirustukset valmistuvat lokakuussa
kaupunkikuntaneuvottelukunnan käsiteltäväksi.
Melontajaoston kotisivulla www.jyrymelojat.fi löytyy lisää
tietoa melojien toiminnasta.
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Rasti-Jyry

Rasti-Jyryn vuosi on ollut täynnä tapahtumia. Aluerasteille osallistui ennätysmäärä
suunnistajia – yli kuusi tuhatta kesän aikana. Kevään kaupunkisuunnistusviikonloppuna
kisailemaan lähti yli 2000 suunnistajaa. Nuorten harjoituksissa on käynyt mukavasti väkeä
– kaikkiaan 24 nuorta sai diplomin eli kävi vähintään kuusi kertaa harjoituksissa. Aikuiset
ovat suunnistaneet ahkerasti kisoissa: Jukolassa, rastiviikoilla, Suomen ja alueen
mestaruuskisoissa ja myös ulkomailla.
Syksyn suunnistuskausi oli myös antoisa: SM-viestissä H75 sarjassa Pentti Reinikainen,
Markku Vilenius ja Paavo Inkinen nappasivat hopeaa. SM-yössä Paavo Inkinen pinnisti
pronssille sarjassa H70. Pyöräsuunnistuksen SM-sprintissä puolestaan Beatrice Malmsten
oli D70-sarjan pronssilla. Helsingin seudun nuorten sarjakilpailuissa oli Eemeli Taponen
yhteispisteissä hienosti kolmas H10RR-sarjassa.
1940-luvulta alkaen Aleksis Kiven koululla pyörinyt Jyryn tiistainen kuntojumppa on vielä
ainakin tämän talvikauden koulun remontin vuoksi väistötiloissa Åshöjdens Gymnasiumissa,
Sturenkatu 6:ssa, Kulttuuritalon vieressä. Kaikki jyryläiset ovat tervetulleita tähän jumppaan
kello 18.30-20. Sopii vanhoille, nuorille, miehille, naisille ja kaiken kuntoisille. Timo
Herranen vetää.
Joulukuun alusta jatkuvat jälleen joka sunnuntaiset korttelirastit, joissa lähtöaika on klo 1011.30. Matkoja on yleensä 2-12 km ja radat kiertelevät Helsingin, Espoon ja Vantaan
kaupunkialueilla. Tapahtumiin voivat kaikki jyryläiset osallistua maksutta. Korttelirastit ovat
helpompia kuin metsäsuunnistukset ja soveltuvat juoksemisesta ja kävelystä kiinnostuneille.
Samalla tulee Helsingin seutu tutuksi. Tarkemmat tiedot www.rasti-jyry.fi . Huhtikuun 3.-5.
päivä on jälleen kaupunkisuunnistusviikonloppu Helsingissä, johon osallistuvat kunto- ja
kilpaurheilijat laajasti koko Etelä-Suomesta.

6

JYRYN Korisjaosto
Korisjaoston eli Jyry XL:n ryhmä palloilee
Kisahallissa lauantaisin.

Kuvassa Mikko, Viiltäjä ja Toma

Jyryn Veteraanikerho
Veteraanikerhon edustajia oli mukana
myös Jyryn naisosaston 110-vuotisjuhlissa.
Kuvassa Veteraanikerhon vetäjä Eeva
Reiman ja oman Jyry-tarinansa juhlissa
kertonut nykyisen Voimistelun ja tanssin
varapuheenjohtaja Anja Järvinen yhdessä
TUL:n Henrik Nyholmin kanssa. Anja
aloitti Jyryssä vuonna 1946 nuorena
tyttönä ja on luonut mittavan uran mm.
Suomen Olympia-Akatemian
puheenjohtajana.
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