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Sepalus saunassa
syntynyt

S

epalusklubi perustettiin
virallisesti Helsingissä,
Etelärannan hotelli Palacen saunassa 1.2.1977.
Meneillään on siis kunnioitettava
43. toimintavuosi.
Sepalusklubin nimi ja idea toki
kehitettiin saman perustajakolmikon toimesta syksyllä 1976
Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolella ravintola Sillankorvan
Neckar-baarissa.
Alunperinkin yhdistys syntyi
entisten lyseolaisten yhteistyöalustaksi. Opiskeluaikoina oli
toki kokoonnuttu eri kombinaatioissa tapaamisiin, mutta tarve
koettiin selkeästi puitteille, joissa
voitaisiin säännöllisesti tavata ja
parantaa maailmaa.
Perustajat Kalle J. Korhonen,
Jari Marin ja Tero J. Kauppinen
olivat silloin alle kolmikymppisiä, muutama vuosi sitten valmistuneita, joiden elämästä lyseo
muodosti tuolloin formatiivisen
kolmasosan.
Kesäkuun 1977 kokouksessa
Tervasaaren Pikinytkyssä kirjattiin, että yhdistyksessä on 30 jäsentä. Nyt meitä on jo 450.
Muutama vuosi sitten tehty
strategia uudistaa klubia. Keskeinen osa sitä on Sepalusklubin
jäsenyyden laajentaminen koskemaan myös entisiä tyttölyseolaisia.
Sepalusklubi on kasvuun tähtäävä yhdistys. Kutsu mukaan
koulukaverisi!

Kokoonnumme Runnilla 6.-7.7.2019

Sepalusklubin
kesäpäivät
Klubin vuotuinen päätapahtuma on perinteisesti ollut
Iisalmessa tapahtuva kesämielinen kokoontuminen.
Tänä vuonna pääpaikka on Runnin kylpylä.

I

isalmelaiset ja jo perjantaina
5.7. Iisalmeen tulevat sepaluslaiset aloittavat vapaamuotoisesti Mestarintallissa
Iisalmen satamassa. Perjantai-ilta
on vapaamuotoista lämmittelyä
paikalla oleville. Ahkerimmat
verkostoitujat suuntaavat olusille
jo iltapäiväteen aikoihin. Sateen
sattuessa haemme tunnelmaa ullakolta, jossa olemme kokoontuneet monet kerrat.
Varsinainen ohjelma tapahtuu
lauantaina 6.7.
Perjantaina Runnille tulleet
nauttivat hotellin palveluista ennen ohjelman alkua.
Aloitamme aamun klo 10 hallituksen kokouksella, jota seuraa
Sepalusklubi ry:n vuosikokous klo 11. Sen jälkeen on lounas,
jonka loppupuolella sana on vapaa.

Iltapäivän aikana nautimme
kulttuuripläjäyksestä Mansikkaniemellä, johon järjestetään myös
bussikuljetus. Teatteriesityksen
nimi on PÖLHÖLÄ, joka lupaa
huumoria ja sopii kesäteatterin
nimeksi.
Teatterin jälkeen on tauko, jossa voi hyödyntää hotellin tarjoamia palveluita ja valmistautua
illan Sepalusjuhlaan. Kokoonnumme klo 19 iltajuhlaan ja sitä
kestää yöhön saakka.
Sepalus Open Golf -kisa on
sunnuntaina Ahmon kentällä.
Kisa aloitetaan klo 10.00.
SEPALUSKLUBI
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SEPALUSKLUBIN kesäpäivät 6.-7.7.2019

Kuule Runnin kutsua
Missiona on löytää uudelleen ainakin yksi vanha ystävä.
Tarkoituksena on verestää muistoja, jotka juurinamme ovat
mahdollistaneet elämämme puun kasvun.

OHJELMA
PERJANTAI 5.7.
17.00-

Kovat iltapäiväteet vapaamuotoisesti omaan tahtiin Mestarintallissa,
Iisalmen satamassa, ruokailumahdollisuus.
Sateen sattuessa ullakkovaraus tehty sepalusklubilaisille.

LAUANTAI 6.7.
7.00-10.00
8.30 -

Aamiainen Runnin kylpylässä majoittuville.

Ilmoittautuminen Sepalusklubin kesäpäiville, Runnin kylpylä.
Majoittuminen huoneen varanneille, Runnin kylpylä.

9.00-11.00

Luokkakokoukset 2019.
Aikavaraus eri luokkien itseohjautuville kokouksille.
Kokoonkutsujat toimivat.

10.00

Hallituksen kokous hallituksen jäsenille ja projektivastaaville.		
Piispa-kabinetti.

11.00

Sepalusklubi ry:n vuosikokous.
Kokous toteutetaan erillisen agendan mukaan.
Toimintakertomus ja suunnitelma seuraavalle vuodelle.
Evästykset hallitukselle jäsenistöltä. Raportteja hankkeista.
Piispa-kabinetti.

12.30-14.00 Verkottumislounas ravintolasalissa.
14.15
15.00

Bussi Mansikkaniemelle lähtee, tilaa ensimmäiselle 50 henkilölle.
PÖLHÖLÄ, Mansikkaniemen kesäteatteri esittää kesähauskaa.

Bussi tuo kesäteatterimatkaajat takaisin Runnille esityksen päätyttyä.
17.30-19.00 Valmistautuminen iltajuhlaan, uusi Savusaunatalo
ja hemmottelupalvelut.
Savusaunatalolla on kaksi seitsemän hengen jacuzzia varattu meille
klo 16-19. Lauteille sopii 30 henkeä kerrallaan.
Jos et lähde kesäteatteriin, voit käyttää ajan Savusaunatalossa
tai varata hemmottelupalveluja.
19.00-01.00 Sepalusklubin kesäpäivien iltajuhla Runnin kylpylässä. Juhlabuffet.
Tanssimusiikkia soittaa River Duo klo 20 alkaen.

SUNNUNTAI 7.7.
7.30

Aamiainen kylpylässä yöpyville.

9.00

Saapuminen Ahmon golfkentälle, lämmittely, ryhmiin jako.

10.00

Sepalus Open Golf alkaa.

SEPALUSKLUBI

Miten
päästä
mukaan?

S

Majoittuminen

Majoittuminen 2-hengen huoneessa maksaa
59 € per henkilö per vuorokausi.
Yhden hengen huonelisä on
28 € per vuorokausi.
Varaukset ja maksut tehdään suoraan
majoitusliikkeeseen. Varauksen suhteen
sovelletaan hotellin omia peruutus ym. ehtoja.

uosittelemme varhaista päätöksentekoa jo
toukokuun aikana, jolloin kaikki toiminnot
pystytään mitoittamaan. Etenkin Runnin
kylpylästä hotellimajoitusta haluavien
suositellaan tekevän varauksensa pikimmiten.
Hinnat ovat samat jäsenille ja seuralaisille.

SPA HOTEL RUNNI
www.runni.fi
Runnintie 407, 74595 RUNNI
(Tie numero 5611, 23 km Iisalmen keskustasta)

Ilmoittautuminen

Kesäteatteri ”PÖLHÖLÄ”

Osallistumismaksuun sisältyy
peruskokonaisuus tilavuokrineen ja
- Lounas lauantaina
- Savusaunatalon käyttö klo 16-19
- Juhlaillallinen, kahvi sekä tanssimusiikki
Hinta nopeille
ilmoittautujille
1.6. mennessä on
per henki
Hinta 1.6. jälkeen
ilmoittautuneille on

69 €
75 €

Ilmoittautuminen sähköisesti
sitä varten luodulla lomakkeella:

www.sepalusklubi.fi
Tutustu samalla sivuihin
ja päivitä osoitetietosi.
Ongelmatapauksissa auttaa
Teknologiavastaava Jussi Korolainen
puh. 0400 851 827, juskorol@gmail.com
Kokouspäällikkö Leena Korolainen
puh. 040 167 9161, korolainen.leena@gmail.com
Osallistumismaksut valintojen mukaan
Sepalusklubin tilille

Säästöpankki Optia FI39 4600 0010 8262 83

Varaukset puh. 017 768 751
tai myyntipalvelu@runni.fi

M

ikäli haluat mukaan kesäteatteriin, varaa
sekä teatteriliput että kuljetus ilmoittautumisen yhteydessä.
Olemme varanneet teatteriin kiintiön, josta ostamme lippusi ilmoittautumisesi mukaan. Jos ilmoittautumisesi tapahtuu myöhään, voi olla, että
lippuja ei enää ole saatavilla.
Kesäteatterin lippu maksaa 29 €.
Esitys on lauantaina kello 15.
Bussikuljetus Spa Hotelli Runnin pihasta
Mansikkaniemelle ja takaisin maksaa 10 €.
Varaa myös bussikuljetus ilmoittautumisen yhteydessä.

Sepaluspaidat ja -kirja

T

eemme kesäjuhliin mustan Sepaluspaidan
keltaisella painatuksella. Sinulla on mahdollisuus tilata itsellesi aito Sepaluspaita. Naisten ja miesten koot erikseen. Paita on tilaisuuden
virallinen asu.
Paidan hinta on 20 € per paita. Tee tilaus ilmoittautumisen yhteydessä. Paitatilaukset pyydämme
4.6. mennessä, jotta ehdimme teettämään ne.
Sepaluskirjaa on vielä joitakin kappaleita saatavissa. Pystymme takaamaan sen 20 ensimmäiselle
tilaajalle. Kirjan hinta on 20 €. Toimitus Sepalusjuhlan yhteydessä.
Joitakin kirjan kappaleita löytyy myös Suomalaisesta kirjakaupasta Savonkadun ja Riistakadun
kulmauksesta.

Ukkomestarilla on asiaa

S

epalusklubin strategian
tekemisestä on kulunut
kolmisen vuotta. Olimme
silloin klubina tien haarassa; sammuttaako aktiivisen
porukan viimeinen jäsen valot
vai lähdemmekö uudistamaan
klubia ja kasvamaan.
Jälkimmäinen kanta voitti
kirkkaasti.
Sepalusklubin jäsenkokemuksesta haluttiin parempi ja merkittävämpi. Haluttiin tyttölyseolaiset mukaan. Mukaan toivottiin
nuorempia ikäluokkia, kuin klubin perustaneet 60-luvulla kirjoittaneet, jotka ovat alusta saakka olleet kantava voima.
Sepalusklubi haluaa antaa
myös takaisin sitä osaamista ja
kokemusta, mitä matkalla on
kertynyt. Siitä esimerkkinä syntynyt Robin Hood -hanke.
Haluttiin myös säilyttää hyväksi koettua. Sepalus-nimi todella erilaistaa klubimme ja saa
säännönmukaisesti hymyn kuulijan kasvoille. Nyt jo käsitteeksi
ja identiteetiksi 43 vuoden aika-

na muuttunut
nimi halutaan
säilyttää.
Onnittelen
ensimmäisiä
ennakkoluulottomia tyttölyseolaisia, jotka lähtivät mukaan. Nyt
hallituksessa on kaksi tyttölyseolaista ja naisten määrä jäseninä
kasvaa.
Vuonna 2018 juhlittiin 240 klubilaisen voimin pyöreitä. On sovittu, että juhlisimme jälleen kun
45 vuotta tulee täyteen. Siihen
on enää kaksi vuotta jäljellä, kun
ikätarkistuksessa löytyneistä dokumenteista Sepalusklubi ry:lle
tuli kaksi vuotta ikää lisää.
Tervetuloa tänä vuonna kesäjuhliin Runnille!
Tero J. Kauppinen
Ukkomestari,
Sepalusneuvos
P.S. Ukkomestari kiittää klubia
uudesta upeasta arvonimestä,
jonka hallitus merkkipäivänäni
minulle arvokkaasti luovutti 100
ihmisen edessä.

Leena kokouspäälliköksi
Leena Korolainen kutsutiin Sepalusklubin hallituksen jäseneksi
ja hän otti samalla vastuun kokouspäällikkönä tehtävää vuosia
ansiokkaasti hoitaneelta Olavi
Kähköseltä.
Leena on ylioppilas vuosikertaa 1974 Iisalmen kaksoistyttölyseosta. Sen jälkeen hän opiskeli
röntgenhoitajaksi ja terveystieteen maisteriksi.
Urallaan Leena on toiminut
vastuullisena esimiehenä ja vaativissa asiantuntijatehtävissä Iisalmessa 11 vuotta, Hyksissä 22
vuotta ja viimeiset viisi vuotta
ennen eläköitymistään Kemissä.

Hänen osaamisestaan kertoo
se, että hän on
toiminut myös
GE Healthcaren
asiantuntijana,
käyttökouluttajana ja konsulttina.
Vilkkaan sosiaalisen elämän
vastapainoksi Leena mielellään
latautuu hiljaisuudessa ja luonnossa. Tähän hänellä on paikka
Iisalmessa.
Leenalla on kaksi aikuista lasta
ja yksi lapsenlapsi. Hän toimii
myös kahden koiruuden Presleyn ja Unon dogsitterinä.

Sepalus
avautuu

S

epaluslaisten kanssa on
usein esillä verkostoituminen. Siitä sain hyvän
esimerkki, kun 32-vuotiaana, kuusi vuotta jo ammatissa
24/7 töitä puskeneena en saanut
KOP:sta sukurivariin lainaa. Kysyttiin myös OP:stä, kehottivat
säästämään. Sitten siskon mies,
rakennuttaja, sanoi, että kysytään HOP:stä Pakarisen Vesalta.
Johtajan huoneessa tunnistin
heti lyseolaisen ja sanoin, että
sinähän pelasit lätkää PK:ssa ja
ollaan myö pelattu yhdessäkin.
Jää murtui saman tien ja Vesa
sanoi, että ”pittäähän Matin
asunto saaha”.
Lainan maksoin pois viidessä
vuodessa neljässä kuukaudessa.
Se neljä kuukautta tuli kolmannen lapsen isyyslomasta, jolloin
sain sen ajan lyhennysvapaata.
Olin Karjaportissa osapäiväinen tarkastuseläinlääkäri. Johtaja oli kovasti harmissaan, ettei
heidän eläinlääkärinsä saanut
Osuuspankista lainaa. Siinä olisi
myös ollut hyväveliverkko, mutta post festum.
Matti Tikka

Teksti on eläinlääkäri Matti Tikan
tarinoita, aikaisemmin julkaistu
Sepalusklubi ry:n Facebook -sivuilla.
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on Sepalusklubin
ja iisalmelaisten
lyseoiden ja
niiden roolia
jatkavien koulujen
entisten oppilaiden alumniyhteisön
äänenkannattaja. Ilmestyy kaksi kertaa
vuodessa, keväällä ja syksyllä.
Tukee ilmestymisellään nettisivujamme
www.sepalusklubi.fi ja facebooksivujamme Sepalusklubi ry.
Liity mukaan FB-sivuillemme,
vieraile nettisivuilla;
päivitä aina osoitemuutokset.

