
 
 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän                                                       6.2.2021 

Senioriyhdistys ry 

     JÄSENTIEDOTE, KEVÄT 2021 
 

Helmikuussa pakkanen paukkuu, maaliskuu jo maata näyttää, huhtikuu purot 
täyttää…. Näin kuului vanha loru aikoinaan. Kevät tulee ja koronat toivottavasti 
menee menojaan.  Senioriyhdistys aloittaa kevätkauden 2021 suurin toivein päästä 
toteuttamaan suunnittelemiaan toimintoja meidän kaikkien hyväksi. 
 

VUOSIKOKOUS 27.4.2021   
Vuosikokous on suunniteltu pidettäväksi 27.4.2021 klo 14.00 Priimuksessa. Entiseen 
tapaan vuosikokoukseen yhdistetään lounas Priimuksen ravintolassa ja sen jälkeen 
kokous auditoriossa. Turvallisuustoimenpiteet huomioidaan. Ilmoittautumisesta 
tiedotetaan myöhemmin.  

 
TOUKOKUUSSA RETKELLE    
Vähiten koronasta on haittaa, kun tapahtumia järjestetään ulkona. Toukokuussa on 
tavoitteena lähteä kansallispuistoon, johonkin niistä lähellä olevista. Jokainen voi 
kulkea sellaisen matkan, kun kunto kestää. Luonnosta nauttimisen lisäksi meille 
Senioreille hyvin tärkeää ovat toistemme tapaamiset. Tulethan mukaan! 

MUU KEVÄÄN 2021 TOIMINTA 

Liikuntakerhot, kuntosali ja Asahi 
Liikunnalliset tilat otetaan käyttöön, kun korona sen suo. Koulutuskuntayhtymän 
alustavan tiedon mukaan, tilat päästäisiin avaamaan maaliskuun alusta. 

Musiikki Musiikkiharrastajat kokoontuvat Konservatoriolla. Jos soitat mitä tahansa 
instrumenttia huuliharpusta haitariin, tule soittamaan meidän kanssa; toivoo 
harrastusryhmä. 
Lukupiiri Katkolla toistaiseksi. 
 



 
 

Kauneudenhoito 
Kauneudenhoito ja hemmottelu pysyvät toiveissa mukana, vain olosuhteet 
estävät meiltä sen toistaiseksi. 

 
TEATTERIIN ELO-SYYSKUUSSA 
Suurin toivein odotamme teatterin toiminnan avautumista. Olemme valmiit 
varaamaan lippuja heti kun se on mahdollista.  

SENIORIYHDISTYS 10 VUOTTA! 
Juhlatilaisuus on suunniteltu pidettäväksi 10.10.2021. Järjestelyt ovat jo 
käynnissä. Juhlan järjestämistä varten on perustettu työryhmä, joka on ottanut 
yhteyksiä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän johtoon ja järjestelytoimiin.   

JÄSENMAKSUSTA ” JÄLKIPYYKKIÄ” 
Aiemmin tiedotimme, että vuoden 2021 alusta tämän vuoden aikana 75 vuotta 
täyttävät olisivat jäsenmaksuista vapaita jäseniä. Senioriyhdistyksen hallitus ei 
sääntöjen mukaan voi tehdä päätöstä yksin. Päätös on jäsenten yhteinen päätös, joka 
hyväksytään vuosikokouksessa.  Tule ihmeessä osallistumaan päätöksentekoon 
27.4.2021. Kutsu tulee vielä lähempänä ajankohtaa. 

Ilman hulluja unelmia ei synny viisaita päätöksiä. 
               -    Tommy Taberman   -  

Jäsenmaksun 10 € voit maksaa tilille ja ilmoituskohtaan merkintä  
”Jäsenmaksu 2021”. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, SENIORIYHDISTYS Ry 
Tilinumero: Keski-Suomen Osuuspankki FI09 5290 0220 3923 59 

          Ystävänpäivän Parhaita hetkiä 
                        Me ystävät yhdessä ladataan akut, 
                        yhdessä maistetaan makeimmat kakut. 

  
 
 

Säihkettä silmissä reissataan retket, 
 jaetaan päivien parhaimmat hetket. 


