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JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN  PÖYTÄKIRJA  
SENIORIYHDISTYS RY    3-2017 
     11.5.2017 
 
 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 
 
Aika  to 11.5.2017  klo 14.00 – 15.15 
 
Paikka  Priimus, Taulumäentie 45 
 
Osallistujat   
* paikalla  * Kastari Kalervo  
  * Kotamäki Saara, puheenjohtaja 

* Lepikko Eevi, sihteeri 
  * Niekka Pentti, varapuh.joht. 

* Nurmela Marja-Liisa 
* Pitkäjärvi Marja-Leena  

  * Salminen Raija 
  * Wacklin Risto  
     
ASIAT 

 
1 
KOKOUKSEN AVAUS 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet sekä uuden jäsenen 
Raija Salmisen tervetulleiksi.  

 
2 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3 
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN (2/2017)  
 

Hyväksyttiin kokouksen 2-2017 pöytäkirja.  
 
4 
SIHTEERIN VALINTA 
 

Sihteeriksi valittiin Eevi Lepikko. 
 

5 
VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 
 

Varapuheenjohtajaksi valittiin Pentti Niekka. 
 
 
6  
RAHASTONHOITAJAN VALINTA 
 

Rahastonhoitajaksi valittiin Kalervo Kastari. 
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7 
JÄSENASIAT 
 

Uudeksi senioriyhdistyksen jäseneksi hyväksyttiin Vuokko Kinnunen-
Kirjavainen. 

 
 
8 
PALAUTE KEVÄÄN TOIMINNASTA 
 

Keskusteltiin kevään 2017 toiminnasta ja todettiin seuraavaa: 
• keväälle 2017 suunniteltu toiminta: kerhot, teatterit, 

kauneuspäivä, sekä retket ovat toteutuneet suunnitellusti,  
paitsi, 
• leivontakurssi jouduttiin perumaan, vähäisen osallistujamäärän 

vuoksi, 
• käsityökerho on toiminut vähän vajaalla osallistujamäärällä. 

 
 
9 
SYKSYN TOIMINNAN PÄÄLINJAT  
 

Jumppakerhot ja kuntosali  
• jatkuu syksyllä, lisäksi toivottiin, että asahi jatkuu syksyllä 

valmistelijaksi nimettiin hallituksen uusi jäsen Raija Salminen 
Kirjapiiri  

• jatkuu syksyllä, Siiri Harju valmistelee 
Käsityöpiiri  

• Saara Kotamäki keskustelee Inkeri Virkkala-Järvisen kanssa 
• lisäksi Marja-Leena Pitkäjärvi valmistelee joulukorttiaskartelua 

Sinoperin kanssa 
Leivontakurssi  

• Marja-Leena Pitkäjärvi valmistelee  
Ruokakurssi 

• Marja-Leena Pekkala valmistelee  
Kauneudenhoito/hieronta 

• Marja-Leena Pitkäjärvi valmistelee 
Musiikki  

• Kalervo Kastari valmistelee   
Teatteri  

• Marja-Liisa Nurmela on valmistellut Jyväskylän 
kaupunginteatterin seuraaviin esityksiin; 19.10.2017 Kolme 
Sisarta ja 17.1.2018 Carmen - ooppera. Lisäksi hän on 
valmistellut Ilmajoelle 15.6.2018 Mannerheim - oopperaan 
osallistumista. 

Retket 
• Pentti Niekka ja Risto Wacklin valmistelevat syksyllä lähialueelle 

järjestettävää retkeä Suomi 100–vuotta merkeissä esim. 10.10. 
Aleksis Kiven päivänä. 

Perinteinen joulujuhla 
• Saara Kotamäki ilmoitti, että perinteinen joulujuhla on ti 

12.12.2017, hän valmistelee asiaa. 
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Valtuutettiin Marja-Liisa Nurmela valmistelemaan ja tiedustelemaan 
Kyllönmäen Terveystuvalta, olisiko heidän tiloissa mahdollisuus 
järjestää senioriyhdistyksen jäsenille Ensiapukurssi. 
  
Huomioitavaa, että ennen syksyn ensimmäistä hallituksen kokousta 
kerhojen/tapahtumien valmistelijat lähettävät tekstit aiheista 
puheenjohtajalle tai sihteerille syksyn tiedotetta varten. 
 

 
10 
SEURAAVA KOKOUS 
 

Seuraava kokous pidetään ma 4.9.2017 klo 14.00 Priimuksessa. 
 
11 
MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 

Muita asioita ei ollut. 
 
 

12 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15. 
 
_______ 
 
 
 
 
 
Saara Kotamäki  Eevi Lepikko 
puheenjohtaja  sihteeri 
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