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Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion senioriyhdistys ry
Jäsenkirje 3/2013 Joulukuu 2013
Tervetuloa yhdistyksemme sivustolle http://www.jykls.net/ !
Sieltä voi aina katsoa tuoreimmat asiat, muutokset sivustossa ja uusinta nettiin saatettua aineistoa.
HYVÄ SENIORI!
Joulu lähestyy ja vuosi on vaihtumassa pian uuteen. Vuotuinen kevätretki ja senioripäivä olivat
kuluneen toimintavuotemme keskeiset tapahtumat. Hallitus kokoontui kolme kertaa.
KEVÄTRETKI
Kaikille jäsenille tarkoitettu vuotuinen kevätretki järjestettiin 15.5. entiselle Taistelukoululle
Tuusulaan. Osallistujia oli yhteensä 12. Taistelukoulu lakkautettiin 31. joulukuuta 1992.
Taistelukoulun kampusalueella Tuusulanjärven rannalla toimii nykyään
Maanpuolustuskorkeakoulun täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskus (TKKK) sekä Itä-Uudenmaan
aluetoimisto. Taistelukoulun historiaan voi tutustua verkkosivuillamme.
VUOSIKOKOUS JA SYMPOSIUM 12.10.2013
Vuosikokous pidettiin tuttuun tapaan ennen symposiumin alkua. Kokouksen puheenjohtajana toimi
Veijo Meisalo ja monivuotisena kokouksen sihteerinä oli Terttu Heinonen. Tänä vuonna Terttu Heinoselle
ojennettiin yhdistyksen standaari.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Ville Savoranta. Hallituksen jäseniksi valittiin
Raimo Lindroos, Anne Liukkonen (uusi), Ismo Nöjd, Ulla Sares, Seija Aarto (uusi) ja Tarja
Helameri. Osmo Mäkelä ja Anneli Suotsalo eivät ilmoituksensa mukaan enää olleet käytettävissä
hallituksen jäseniksi.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Seppo Helenius ja varatoiminnantarkastajaksi Aimo Markus.
Yhdistyksen rahastonhoitajana toimii edelleen Mirja Vakkuri.
Eero Järnefeltin syntymästä on kulunut 150 vuotta, mikä on ollut merkittävä asia valtakunnallisesti
mutta erityisesti myös Järvenpään ja koko Tuusulanjärven kuntien kannalta. Niinpä yhdistys järjesti
yhteistyössä Järvenpää-seuran kanssa symposiumin 12.10.2013 Järvenpään lukiolla. Teemana oli
”Eero ja Laura Järnefelt – isä ja tytär”. Tilaisuus kokosi runsaan määrän kuulijoita.
Symposium järjestettiin yhteistyössä Järvenpää-seuran kanssa. Siitä kiitokset Järvenpää-seuralle.

Senioriyhdistys kiittää myös tilaisuuden sponsoreita:
Järvenpään Kukkakauppa ja Hautaustoimisto Ky
Järvenpään Kukkatalo Oy
Nöjd Oy Tili- ja Lakiasiaintoimisto
Järvenpään lukiota, joka antaa tilat maksutta yhdistyksemme käyttöön ja tukee vuosittaista
senioripäiväämme
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TOIMINTAVUOSI 2014
Toimintaa jatketaan vakiintuneen käytännön mukaisesti ensi vuonna. Seuraava Senioripäivä
järjestetään lauantaina 4.10.2014 Huom! (Viikkoa aikaisemmin kuin edellisinä vuosina.) Aluksi pidetään
senioriyhdistyksen vuosikokous klo 12 -13, minkä jälkeen klo 13- 16 on kaikille avoin Symposium teemalla
"Joonas Kokkonen - Kokkoset Yhteiskoulun opettajina".
Vuotuinen kevään retki tehdään Villa Kokkoseen 22.5.2014. Tiedot tarkentuvat myöhemmin.

JÄSENMAKSU
Mainittakoon, että yhdistyksen hallitus toimii vapaaehtoisuuden pohjalta ilman kokouspalkkioita.
Jaakko Harjuvaara huolehtii yhdistyksen verkkosivuista ilman korvausta.
Sen sijaan kevätretki ja symposium edellyttävät taloudellista panostusta muun muassa
asiantuntijatuntija-, luento- ja tarjoilupalkkioineen. Myös yhdistyksen standaarit aiheuttavat pieniä
kustannuseriä. Yhdistys antaa myös vuosittain pienen stipendin lukion ansioituneelle oppilaalle.
Jäsenmaksuilla katamme toiminnan kuluja. Jäsenmaksu on vapaaehtoinen kannatusmaksu, jonka
suuruudeksi päätettiin edelleen 20 euroa vuonna 2014. On myös mahdollista sitoutua ns.
ainaisjäseneksi maksamalla kerralla xx€. Senioreiden ensimmäinen ainaisjäsen on uuden
hallituksemme jäsen Seija Aarto. Hän toimii myös yhdistyksemme sihteerinä ja Järvenpään lukion
edustajana.
Muistattehan, että Senioriyhdistys etsii asiantuntijoita. Verkkosivuillamme on mahdollisuus ilmoittautua
tukemaan oppilas- ja opetustyötä antamalla asiantuntemusta, kuten asiantuntijaapua/urakehitystä/ammatinvalintaa nuorille.

Kiitokset kuluneesta vuodesta!
Oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2014!
Toivottaa
JYKLS:n hallitus

