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Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry

TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 – 30.6.2014

YLEISTÄ

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintaa toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti. Järvenpään lukio on tukenut yhdistystä muun
muassa antamalla tilat kokouskäyttöön ja tukemalla vuosittaista symposiumia (senioripäivää). Tärkeänä
yhteistyökumppanina on ollut Järvenpää – seura symposiumin ja kevätretken järjestämisessä.

Toimintaa on toteutettu vapaaehtoistoimin. Kannatusmaksuilla on sen sijaan vastattu pakollisiin menoihin,
joita on koitunut lähinnä symposiumin järjestelyistä, asiantuntija, - luento- ja tarjoilupalkkioineen. Pieniä
menoeriä on tullut myös muun muassa postituskuluista ja vuosittaisesta stipendistä.

VUOSIKOKOUS JA SYMPOSIUM

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 12.10.2013 Järvenpään lukiolla. Kokoukseen osallistui
15 yhdistyksen jäsentä. Tällä kertaa yhdistyksen standaari ojennettiin Terttu Heinoselle, joka on toiminut
vuosikokouksen monivuotisena sihteerinä.

Kokouksen päätyttyä tilaisuutta jatkettiin kaikille avoimella perinteisellä symposiumilla, jonka aiheena oli
”Eero ja Laura Järnefelt - isä ja tytär”. Teema oli valittu Eero Järnefeltin syntymän 150- vuotisjuhlan
kunniaksi. Tilaisuus toteutettiin yhteistyössä Järvenpää- seuran kanssa. Symposium kokosi runsain määrin
kuulijoita, olihan aihe merkittävä valtakunnallisesti mutta myös erityisesti Järvenpään ja Tuusulanjärven
kuntien kannalta.

Tilaisuuden sponsoreina olivat Järvenpään Kukkakauppa ja Hautaustoimisto Ky, Järvenpään Kukkatalo Oy
sekä Nöjd Oy Tili- ja Lakiasiaintoimisto.

Tilaisuudesta lisää yhdistyksen verkkosivuilla www.jykls.net

KEVÄTRETKI

Perinteinen kevätretki tehtiin Taiteilijakoti Villa Kokkoseen 22.5.2014. Osallistujia oli 17. Kevätretki
johdatteli osallistujat vuoden 2014 symposiumin teemaan, jonka nimeksi valittiin ”Joonas Kokkonen –
Kokkoset Yhteiskoulun opettajina”. Villa Kokkosen toimintaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa
www.villakokkonen.fi ja kevätretkeen yhdistyksen verkkosivuilla www.jykls.net

HALLITUKSEN TOIMINTA

Hallitus valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäseninä olivat: Ville Savoranta
puheenjohtaja, Raimo Lindroos varapuheenjohtaja, Seija Aarto sihteeri ja Tarja Helameri tiedottaja sekä
muina jäseninä Anne Liukkonen, Ismo Nöjd ja Ulla Sares. Seija Aarto on ollut myös yhdistyksen
yhteyshenkilönä lukioon päin. Mirja Vakkuri on toiminut rahastonhoitajana. Toiminnantarkastajana on ollut
Seppo Helenius ja varatoiminnantarkastajana Aimo Markus.

Hallitus kokoontui toimintavuotena yhteensä neljä kertaa. Kokoukset pidettiin Järvenpään lukiolla.
Keskeisinä aiheina olivat kevätretki, vuosikokous ja symposium.

http://www.jykls.net/
http://www.villakokkonen.fi/
http://www.jykls.net/
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TIEDOTUSTOIMINTA

Jäsentiedotteita lähetettiin jäsenille yhteensä kaksi joko sähköpostilla tai postitse. Jaakko Harjuvaara on
vapaaehtoisesti päivittänyt yhdistyksen kotisivuja ja pitänyt ne ajan tasalla. Kotisivujen kävijämäärä oli
yhteensä 25 552 elokuussa 2014. Kävijöiden määrä oli kasvanut runsaalla 5 500 kävijällä edellisestä
toimintavuodesta. Verkkosivuja oli katseltu yhteensä 38 943 kertaa.

MUU TOIMINTA

Yhdistys luovutti 100 € suuruisen stipendin Järvenpään Yhteiskoulun oppilaalle. Stipendi jaettiin  kahtena
50 euron  stipendinä peruskoulun päättäville 9-luokkalaisille.

Vuoden 1964 ylioppilaista 21 osallistui riemuylioppilaina  lukion ylioppilasjuhlaan 31.5.2014.

Riemuylioppilaat lahjoittivat 150 euroa jaettavaksi stipendinä kevään uudelle ylioppilaalle. Loput
kerätyistä stipendirahoista  jaetaan syksyn ylioppilaille 5.12.2014.

Yhdistyksemme toiminta näyttää vakiintuneen. Sitä on toteutettu vapaaehtoisvoimin ja pakolliset kulut on
täytetty vapaaehtoisilla jäsenmaksuilla, joka toimintavuotena oli 20 euroa jäseneltä. On myös mahdollista
maksaa niin sanottu ainaiskannatusmaksu suurempana eränä yhdellä kertaa. Seija Aarto on jäänyt
eläkkeelle lukiosta. Marja-Liisa Lehtiniemi Järvenpään lukiosta on lupautunut uudeksi yhdyshenkilöksi,
joten lukion ja yhdistyksen yhteistyökäytäntöjä pohditaan uusiksi. Samalla olisi sopiva aika arvioida ja
mahdollisesti uudistaa muutenkin yhdistyksen toimintaa.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry
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Järvenpään Yhteiskoulun ja lukion Seniorit ry.

Toimintasuunnitelma  1.7.2014-30.6.2015

Yhdistys aloittaa 7. toimintavuotensa .

Sähköisesti tulemme lähettämään jäsenkirjeitä ja myös
perinteisiä kirjeitä heille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta.

Jäsenistön käyttöön on tarkoitettu yhdistyksen nettisivut, joita
tullaan päivittämään edelleen. Sivujen ylläpitokustannukset ja
muut juoksevat kulut katetaan kannatusmaksuilla.

Viikolla 40  v.2014 järjestetään perinnettä noudattaen jälleen
symposium Järvenpään lukiolla. Tällä kertaa aiheena on ”
Kokkoset  järvenpääläisinä vaikuttajina ” . Symposiumia ennen on
Yhdistyksen vuosikokous.

Keväällä  2015 pyritään järjestämään retki. Haltian luontokeskus
Nuuksiossa voisi olla seuraava kohde. (Tästä on joskus ollut
puhetta).

Riemuylioppilaat 1965 kutsutaan kevään ylioppilasjuhliin.

Stipendi tullaan jakamaan v.2015 kevään ylioppilaalle.

Kannatusmaksut jäseniltä kerätään keväällä 2015.



JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN JA LUKION SENIORIT RY

TALOUSARVIO 2014-2015

Varainhankinta
Tuotot
Jäsenmaksutuotot 900,00
Muut tuotot 100,00

1000,00

Kulut
Huomionosoitukset 100,00
Kokoukset 700,00
Pr- ja tiedotustoiminta 100,00
Pankkikulut 50,00
Muut kulut 50,00

1000,00


