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JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN  PÖYTÄKIRJA  
SENIORIYHDISTYS RY    5-2017 
     14.11.2017 
 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 
 
Aika  ma 13.11.2017 klo 14.00 – 15.30 
 
Paikka  Priimus, kokoushuone Pehtoori, Taulumäentie 45 
 
Osallistujat   
(*paikalla)  Kastari Kalervo, poissa 
  Kotamäki Saara, puheenjohtaja, poissa 

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

* Nurmela Marja-Liisa 
* Pitkäjärvi Marja-Leena  

  * Salminen Raija 
  * Wacklin Risto  
  
    
ASIAT 

 
1 
KOKOUKSEN AVAUS 
 

Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Pentti Niekka, joka avasi 
kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi. 
 

2 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3 
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN (4/2017)  
 

Hyväksyttiin kokouksen 4/2017 pöytäkirja. 
 

4 
JÄSENASIAT 
  Uudet jäsenet: 

• Alpo Vuori 8.9.2017  
• Jorma Sinkkonen 14.9.2017 
• Tuula Heikkilä 14.9.2017 
• Timo Korhonen 2.10.2017 

Hyväksyttiin ylläolevat uudet jäsenet. 
 
 
 
 
 
 
 



  2 (3) 
      

 
5 
SYKSYN TOIMINNAN TUNNELMIA 
 
 

Syksylle 2017 suunnitellut tapahtumat jotka ovat toteutuneet: 
• jumpat ja kuntosali, 
• kirjapiiri, 
• kauneudenhoito ja hieronta, 
• musiikkipiiri, 
• teatteri Kolme sisarta, 

 
Syksylle 2017 suunnitellut seuraavat tapahtumat eivät toteutuneet: 

• retki lähialueelle Hankasalmelle ja Pieksämäelle, 
• joulukortti- ja paketointipaja Sinooperissa, 
• ruokakurssi – kokkikoulu Priimuksessa, 
• ensiapukurssi Kyllönmäen koululla. 

 
 
6  
KEVÄÄN OHJELMA 
 

Keväälle 2018 suunnitellaan seuraavat tapahtumat: 
• jumpat ja kuntosali jatkuu, Raija Salminen valmistelee 
• kirjapiiri jatkuu, Siiri Harju valmistelee 
• kauneudenhoito ja hieronta jatkuu, Marja-Leena Pitkäjärvi 

valmistelee,  
• musiikkipiiri jatkuu, Kalervo Kastari valmistelee 
• teatterit:  Carmen-ooppera 17.1.2018 sekä Kun isoisä Suomeen 

hiihti 22.3.2018 klo 12.00, Marja-Liisa Nurmela valmistelee, 
• Ilmajoelle kesäkuussa suunniteltu Mannerheim-ooppera 

peruuntuu, 
• uutena tapahtumana valmistellaan kuntayhtymän 

senioriyhdistyksen jäsenille ”keskiviikkokerho”. Alustavasti 
sovittiin seuraavat kokoontumispäivät: 10.1., 14.2., 14.3., ja 
18.4.2018, alkaen aina klo 14.00 ja kokoonnutaan eri teeman 
merkeissä. Raija Salminen valmistelee. 

 
Vastuuhenkilöt valmistelevat kevään ohjelmansa mahdollisimman 
tarkkaan, niin että tiedote voidaan julkaista heti tammikuun kokouksen 
jälkeen. 

 
7 
JOULUJUHLAJÄRJESTELYT  
 

Perinteinen Joulujuhla vietetään Priimuksessa ti 12.12.2017 klo 15.00 
perinteisen joululounaan merkeissä. Lisäksi ohjelmassa mm. 
seuraavaa: 

• kuntayhtymän kuoro ja Kalervo Kastarin runoesitys, Pentti 
Niekka hoitaa, 

• pastori Heikki Korhosen joulutervehdys, Eevi Lepikko hoitaa, 
• arpajaiset, Marja-Leena Pitkäjärvi sekä Raija Salminen hoitaa 
• lisäksi yhteislaulua. 
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8 
MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 

Kuntayhtymän avustus senioriyhdistykselle sekä 
merkkipäivämuistamiset: 
 

• Merkittiin tiedoksi, että puheenjohtaja Saara Kotamäki on saanut 
tiedon kuntayhtymän hallintojohtaja Pekka Piriseltä, että 
kuntayhtymän vuoden 2018 budjettiin on varattu 500 euroa 
senioriyhdistykselle. 

 
• Päätettiin, että kuntayhtymän jäsenten merkkipäiviä ei muisteta 

kortein vuoden 2018 alusta lukien. 
 
9 
SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava kokous on Priimuksessa 2.1.2018 klo 14.00. 
 
10 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30. 
  _________ 
 
 
 

 
Pentti Niekka   Eevi Lepikko 
puheenjohtaja  sihteeri 


	HALLITUKSEN KOKOUS
	ASIAT
	1
	2
	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
	Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
	3
	EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN (4/2017)
	Hyväksyttiin kokouksen 4/2017 pöytäkirja.
	4
	JÄSENASIAT
	Uudet jäsenet:
	 Alpo Vuori 8.9.2017
	 Jorma Sinkkonen 14.9.2017
	 Tuula Heikkilä 14.9.2017
	 Timo Korhonen 2.10.2017
	Hyväksyttiin ylläolevat uudet jäsenet.
	5
	SYKSYN TOIMINNAN TUNNELMIA
	Syksylle 2017 suunnitellut tapahtumat jotka ovat toteutuneet:
	 jumpat ja kuntosali,
	 kirjapiiri,
	 kauneudenhoito ja hieronta,
	 musiikkipiiri,
	 teatteri Kolme sisarta,
	Syksylle 2017 suunnitellut seuraavat tapahtumat eivät toteutuneet:
	 retki lähialueelle Hankasalmelle ja Pieksämäelle,
	 joulukortti- ja paketointipaja Sinooperissa,
	 ruokakurssi – kokkikoulu Priimuksessa,
	 ensiapukurssi Kyllönmäen koululla.
	6
	KEVÄÄN OHJELMA
	Keväälle 2018 suunnitellaan seuraavat tapahtumat:
	 jumpat ja kuntosali jatkuu, Raija Salminen valmistelee
	 kirjapiiri jatkuu, Siiri Harju valmistelee
	 kauneudenhoito ja hieronta jatkuu, Marja-Leena Pitkäjärvi valmistelee,
	 musiikkipiiri jatkuu, Kalervo Kastari valmistelee
	 teatterit:  Carmen-ooppera 17.1.2018 sekä Kun isoisä Suomeen hiihti 22.3.2018 klo 12.00, Marja-Liisa Nurmela valmistelee,
	 Ilmajoelle kesäkuussa suunniteltu Mannerheim-ooppera peruuntuu,
	 uutena tapahtumana valmistellaan kuntayhtymän senioriyhdistyksen jäsenille ”keskiviikkokerho”. Alustavasti sovittiin seuraavat kokoontumispäivät: 10.1., 14.2., 14.3., ja 18.4.2018, alkaen aina klo 14.00 ja kokoonnutaan eri teeman merkeissä. Raija Sa...
	7
	JOULUJUHLAJÄRJESTELYT
	Perinteinen Joulujuhla vietetään Priimuksessa ti 12.12.2017 klo 15.00 perinteisen joululounaan merkeissä. Lisäksi ohjelmassa mm. seuraavaa:
	 kuntayhtymän kuoro ja Kalervo Kastarin runoesitys, Pentti Niekka hoitaa,
	 pastori Heikki Korhosen joulutervehdys, Eevi Lepikko hoitaa,
	 arpajaiset, Marja-Leena Pitkäjärvi sekä Raija Salminen hoitaa
	 lisäksi yhteislaulua.
	8
	MUUT MAHDOLLISET ASIAT
	Kuntayhtymän avustus senioriyhdistykselle sekä merkkipäivämuistamiset:
	 Merkittiin tiedoksi, että puheenjohtaja Saara Kotamäki on saanut tiedon kuntayhtymän hallintojohtaja Pekka Piriseltä, että kuntayhtymän vuoden 2018 budjettiin on varattu 500 euroa senioriyhdistykselle.
	 Päätettiin, että kuntayhtymän jäsenten merkkipäiviä ei muisteta kortein vuoden 2018 alusta lukien.
	9
	SEURAAVA KOKOUS
	Seuraava kokous on Priimuksessa 2.1.2018 klo 14.00.

