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JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ GRADIA         JÄSENTIEDOTE     
Senioriyhdistys ry     sisältää 3 sivua  

  
9.1.2020  

   
 
  

Tervehdys Arvoisa Senioriyhdistyksen jäsen  
Kiitämme kaikkia jäseniä syksyn aktiivisesta toiminnasta. Tervetuloa harrastamaan ja osal-
listumaan kevään tilaisuuksiin. Kertokaa kavereillenne jäsenyydestä ja pyytäkää mukaan. 
Jäsenkaavakkeita löytyy Gradian verkkosivuilta ja ne voi palauttaa kuntayhtymän konser-
niin Pia Järvinen-Vrielinkille tai hallituksen jäsenille.   
 
Tässä tiedotteessa on kevään 2020 tapahtumat, joten säilytä tämä. Olet lämpimästi terve-
tullut mukaan toimintaan.  
 
Lue kurssien ja tapahtumien ilmoittautumisohjeet huolellisesta ja noudata niitä. Jos osoit-
teesi tai sähköpostisi muuttuu, olethan ystävällinen ja ilmoitat muutoksesta puheenjohtajalle 
puh. 040 746 9549 muutoksesta. 
  
KOTISIVUT  
www.gradia.fi/senioriyhdistys 

 
HALLITUS   
Vuosikokous 16.4.2019 valitsi puheenjohtajan ja hallituksen. Hallitus järjestymiskokouk-
sessa teki alla olevan työnjaon. Ota meihin suoraan yhteyttä kysymyksinesi ja esitä toi-
veitasi tai tee ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi.   
  
Kalervo Kastari, rahastonhoitaja  kalervo.kastari@gmail.com  050 516 9400  
Saara Kotamäki, varapuheenjohtaja  kotamaki.saara@gmail.com  045 870 5720  

Jorma Sinkkonen jorma.a.sinkkonen@gmail.com   040 034 4334 

Arja Salmenjoki, sihteeri   arja.salmenjoki@gmail.com          0407447719 

Marja-Leena Pitkäjärvi, puheenjohtaja  ml.pitkajarvi@gmail.com   040 746 9549  

Raija Salminen    rsalminen6@gmail.com    040 558 8770  

Risto Wacklin    risto.wacklin@kotikone.fi   040 842 6568  

 
   
JÄSENMAKSUN JA MUIDEN MAKSUJEN MAKSAMINEN  
Ystävällisesti pyydämme teitä maksamaan kalenterivuoden 2020 jäsenmaksun, joka 
2019 vuosikokouksen päätöksen mukaan on 10 euroa / jäsen. Tälle tilille toivomme teidän 
maksavan kaikki yhdistykselle tulevat osallistumismaksut:  
Keski-Suomen Osuuspankki, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Senioriyhdistys tili-
numero FI09 5290 0220 3923 59.   
 
Maksaessasi tilillemme, merkitse maksukuittiin tiedotuksia kohtaan nimesi ja maksun aihe 
esim. jäsenmaksu 2020, teatteri, tms. Kysymykset asiasta rahastonhoitajallemme Ka-
lervo Kastarille kalervo.kastari@gmail.com tai puh. 050 516 9400.   
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KEVÄÄN 2020 TOIMINTA 
 
  Jumpat ja kuntosali jatkuu / voi mennä vapaasti - ei ilmoittautumista 

• 13.1. alkaen maanantaisin kehonhuolto klo 16.30 ja jatkuu asahilla  
klo 17.30 Viitaniemen D-rakennuksessa. Ohjaaja ilmoittaa poikkeavuudet. 

• Kuntosali jatkuu tiistaisin ja torstaisin alkaen klo 10 Viitaniemen A-raken-
nuksessa. Pukuhuoneen ovi avautuu klo 9.30.  

• Tutustutaan Harjun uuteen kuntosaliin ja pyritään saamaan lisävuoroja eri 
saleille. 

Raija Salminen yhteyshenkilö puh. 040 558 8770 
 

Kirjapiiri  

• Kirjapiiri kokoontuu tammikuussa GRADIAN Harjun henkilöstöravinto-
lassa torstaina 16.päivä klo 14.00 ja tutustutaan kirjailija Aila Meriluo-
toon 

• Kevään muut päivät ovat 20.2, 19.3. ja 23.4.2020 klo 14.00. 
Siiri Harju yhteyshenkilö, puh. 044 273 3441 
 
Kauneudenhoito ja kampaamo 
Kauneudenhoitomme ei ole onnistunut toistaiseksi tammikuulle. 

• Helmikuulle kauneuspuolen hoitoa ollaan organisoimassa. Ilmoitetaan 
myöhemmin. 

• Kampaamoaikoja ti 4.2.2020 klo 12.30 (5 henkilölle). Ilmoittautumiset 
Marja-Leena Pitkäjärvelle, puh. 040 746 9549. 

Yksittäisiä aikoja on saatavana tammikuussa seuraavista puhelinnumeroista. 
Gradia palveluista, Viitaniemestä  

• Kosmetologipalvelut puh. 040 341 5272 

• Kampaamopalvelut puh. 040 341 5272 

• Hierontapalvelut puh. 040 341 6291 

• Keskussairaalantie 21, A-rakennus, 1. krs. (A1.126): 
          Jalkojen hoito puh. 040 341 6491  

 
 Musiikkipiiri 

• Kokoontuminen maanantaisin klo 10.00-12.00 Konservatorion bändiluo-
kassa 033. Soittajia kaivattaisiin lisää – mm. viulu tai huilu tmv. 

• Vastuuhenkilö on Kalervo Kastari, kalervo.kastari@gmail.com,  
puh. 050 516 9400.  

  
  Teatteri, vuoden 2020 esityksiä   
  LA Boheme -Ooppera to 30.1.2020 klo 19.00 Jyväskylän kaupunginteatteri. 

       Lipun hinta väliaikakahvituksineen 70,00 €/henkilö. Toteutuu. 
 

  Koskettava ja hauska Tavat ja toiveet – Jane Austenin matkassa 
pe 20.3. klo 12.00 Jyväskylän kaupunginteatteri, jonka jälkeen ruokailu  
Carismassa 29,00 €/henkilö. 
 

Tiedustelut ja Ilmoittautumiset Arja Salmenjoki, arja.salmenjoki@gmail.com,  
puh. 040 744 7719 ke 26.2.2020 mennessä. Suorita maksu ilmoittautumisen 
jälkeen senioriyhdistyksen tilille. 
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Retket 
Ennakkotietoa toukokuun alun kokopäivän kevätretkestä Ähtäriin. Vierailemme 
Mäntän Klubilla, Serlachiuksen museoilla, ruokailemme Honkahovissa ja tulo-
matkalla pysähdymme Keuruun Vanhan Pappilan pihapiirissä kahvitellen, ostok-
sia tehden ja kevättä nuuhkien. Retkestä tulee tarkennettu tiedote myöhemmin. 

 
  Viriketoimintaa 

 Pankin digitaaliset ja turvalliset palvelut Osuuspankin esittelemänä kevään ai-
kana jäsenistölle. Esittelystä ilmoitetaan myöhemmin. 

 
Vuosikokous on suunniteltu pidettäväksi 31.3.2020 klo 14.00 Harjulla. Vuosi-
kokouksesta lähetämme erillisen tiedotteen.  

 
Huom. Sinulla on mahdollisuus ottaa tuttavasi mukaan näille yhteisille retkille 
ja teatteriin. 

 
Hyvää uutta vuotta 2020! Toivotamme teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi har-
rastamaan ja osallistumaan tapahtumiin.  

  
  Hallitus   
 


