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JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ     JÄSENTIEDOTE     
Senioriyhdistys         sisältää 2 sivua 

 
26.3.2018 
 

   
    
Tervehdys Arvoisa Senioriyhdistyksen jäsen,  

Kiitämme kaikkia jäseniämme aktiivisesta toiminnasta ja tervetuloa harrastamaan ja 
osallistumaan kevään tilaisuuksiin. Kertokaa kavereillenne jäsenyydestä ja pyytäkää 
mukaan. Jäsenkaavakkeita löytyy sivuiltamme ja ne voi palauttaa Kuntayhtymän konserniin 
Pia Järvinen-Wrielinkille tai hallituksen jäsenille.  

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Senioriyhdistyksen UUDET KOTISIVUT löytyvät 
https://www.gradia.fi/gradia/jyvaskylan-koulutuskuntayhtyma-gradia (sivun keskivaiheilla palkki 
senioriyhdistys) 

JÄSENMAKSUN JA MUIDEN MAKSUJEN MAKSAMINEN  

Ystävällisesti pyydämme Teitä maksamaan kalenterivuoden 2018 jäsenmaksun 10 euroa 
/ jäsen, tämän kevään aikana, Keski-Suomen Osuuspankki, Jyväskylän 
koulutuskuntayhtymän Senioriyhdistys tilinumero FI09 5290 0220 3923 59.  

Maksaessasi tilillemme, merkitse maksukuittiin tiedotuksia kohtaan nimesi ja maksun aihe 
esim. jäsenmaksu 2018, teatteri, tms. Kysymykset asiasta rahastonhoitajallemme 
Kalervo Kastarille kalervo.kastari@gmail.com tai puh. 050 516 9400.  

 
SENIORIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 
 
 Aika  ti 17.4.2018  klo 14.00 
 
 Paikka Gradia, Harjun koulu, Lounastuuli, Sepänkatu 3 
 
  Kokouksen esityslista liitteineen on tämän tiedotteen liitteenä. 

 
Kaikki kokousasiapaperit löytyy netistä 
https://www.gradia.fi/gradia/jyvaskylan-koulutuskuntayhtyma-gradia  
(sivun keskivaiheilla palkki senioriyhdistys) 

   
Ennen kokousta lukiokoulutuksen uusi tulosaluejohtaja Antero Hietamäki 
esittää katsauksen lukiokoulutuksen tämän hetken tilanteesta. 
 Tämän esityksen jälkeen nautimme Lounastuulen antimista ja sen jälkeen 
pidetään kokous. 

 
Toivotamme kaikki jäsenet lämpimästi tervetulleiksi tähän yhteiseen 
kokoukseen! 
 

 

https://www.gradia.fi/gradia/jyvaskylan-koulutuskuntayhtyma-gradia
https://www.gradia.fi/gradia/jyvaskylan-koulutuskuntayhtyma-gradia
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LÄHIALUEEN RETKI; HANKASALMI-PIEKSÄMÄKI 
 
Aika pe 11.5.2018 
 
Lähtö klo 9.00  Harjukadun tilausajolaiturista 

(vanhan linja-autoaseman luota) 
 
Paluu n. klo 18.00 
 

Kohteemme Hankasalmella 
- Villa Mathilda, käsityö- ja taidetalo, taiteilija Maria Judinin opastuksella. 
- Sepän galleria, keramiikkapaja; näyttely, myymälä, dreijaukseen 

tutustuminen. 
Kohteemme Pieksämäellä 
- Kulttuuripappila SYLVI; Sylvi Kekkosen syntymäkoti, Ilkka Sepän  

opastuksella 
- Moilasen leipomo, lounas, tutustuminen ja lämpimien tuliaisten ostospaikka. 

 

Matkan hinta 55 euroa/henkilö, sis. matkat, lounaan, kahvit ja opastukset 
kohteissa.  

Matka on maksettava ennen matkaa, tili Keski-Suomen Osuuspankki, 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Senioriyhdistys tilinumero FI09 5290 
0220 3923 59.  

Ilmoittautuminen ja vastuuhenkilö Pentti Niekka, pe 27.4.2018 mennessä 
pentti.niekka@gradia.fi, puh. 040 507 1765. 

 
Toivotamme kaikki jäsenet lämpimästi tervetulleiksi yhteiselle retkelle! 

 
 

Hallitus 

mailto:pentti.niekka@gradia.fi
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