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  Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion senioriyhdistys ry  
 
 
Jäsenkirje 4/2015 Joulukuu 2015  
 
Tervetuloa yhdistyksemme sivustolle http://www.jykls.net/ 
Sieltä voi aina katsoa tuoreimmat asiat, muutokset sivustossa ja uusinta nettiin saatettua aineistoa. 
Sieltä löytyy tietoa ja kuvia myös kevätretkistä, symposiumista ja vuosikokouksista. 
 
 
HYVÄ SENIORI!  
 
Joulu on taas tulossa ja vuosi vaihtumassa uuteen. Tervehdimme teitä vielä vuoden viimeisellä 
jäsenkirjeellä. 

Uusi hallitus valittiin vuosikokouksessa 3.10.2015. Järjestäytymiskokous pidettiin lukiolla 
26.11.2015.  
 
Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Seija Aarto     seija.aarto(at)kotiportti.fi 
Varapuheenjohtajana Raimo Lindroos                   raimo.lindroos(at)kotiportti.fi 
Sihteerinä Sirkka Savonne  (uusi)  sirkka.savonne(at)saunalahti.fi 
Tiedottajana Tarja Helameri  tarja.helameri(at)saunalahti.fi  
Hallituksen muina jäseninä ovat: 
Helena Lankinen   helena.lankinen(at)kolumbus.fi  
Ismo Nöjd    ismo.nojd(at)gmail.com 
Risto Rämö (uusi)    marris.ramo(at)kolumbus.fi 
Ville Savoranta   ville.savoranta(at)helsinki.fi 
 
Yhdistyksen rahastonhoitaja Mirja Vakkuri mirja.vakkuri(at)elisanet.fi 
Yhdistyksen verkkosivuja hoitaa Jaakko Harjuvaara jaakko.harjuvaara(at)gmail.com 
Toiminnantarkastaja Seppo Helenius  sehe(at)luukku.com 
Varatoiminnantarkastaja Aimo Markus  aimo.markus(at)netti.fi 
 
Puheenjohtaja Seija Aarto toimii myös jäsenrekisterin, jäsenilmoitusten- ja jäsenmaksujen 
hoitajana.  
Järvenpään lukion rehtori osallistuu hallituksen kokouksiin lukion edustajana. 
 
Hallitus kiittää pitkäaikaista puheenjohtajaansa Ville Savorantaa, joka on monien kiireidensä ohella  
kantanut toiminnastamme vastuuta ja on suostunut vielä olemaan mukana  hallituksen jäsenenä. 
 
Yhteistyötä jatketaan edelleen Järvenpää- seuran kanssa. 
 
 
KEVÄTRETKI 2016 
 
Kevätretki ja symposium pidetään Westermarckin suvun vaiheisiin liittyen. 
Maatalousneuvos Bjarne Westermarck (1887 – 1945) oli Järvenpään yhteiskoulun sekä 
Järvenpään taajaman perustaja. Mainittakoon, että Järvenpään yhteiskoulun ensimmäiset 
ylioppilaat valmistuivat vuonna 1936 eli ensi vuonna 80 vuotta sitten. 
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Kevätretken aiheena on opastettu kävelyretki  Bjarne Westermarckin  jalanjäljissä nykyisen 
Diakonia - ammattikorkeakoulun sekä Keudan alueilla. Oppaanamme toimii kuvataiteilija, LuK 
Tuula Siltasari-Peltonen. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.   
 
 
SYMPOSIUM 2016  
 
Kaikille avoin symposium pidetään la 1.10.2016 Westermarckin suvun historian merkeissä. 
Professori Harri Westermarck on lupautunut alustamaan isoisänsä Bjarne Westermarckin 
arvostuksesta. Kuulijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella teemasta. Tilaisuuden 
ohjelmasta kerrotaan tarkemmin myöhemmin. 
 
 
JÄSENMAKSU VUONNA 2016 
 
Jäsenmaksuilla katamme toiminnan kuluja. Jäsenmaksu on vapaaehtoinen kannatusmaksu, jonka 
suuruudeksi päätettiin edelleen 20 euroa. On myös mahdollista sitoutua ns. ainaisjäseneksi 
suuremmalla summalla. Jäsenmaksut kerätään 2016 keväällä. 
 
Mainittakoon vielä, että yhdistyksen hallitus toimihenkilöineen toimii vapaaehtoisuuden pohjalta ja 
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 tai yhteiskoulun 
ansioituneelle oppilaalle. 
 
Riemuylioppilaat 1966 kutsutaan kevään ylioppilasjuhliin. 
 
Muistattehan, että Senioriyhdistys etsii asiantuntijoita.  Verkkosivuillamme on mahdollisuus 
ilmoittautua tukemaan oppilas- ja opetustyötä antamalla asiantuntemusta, kuten asiantuntija-
apua/urakehitystä/ammatinvalintaa nuorille.  
 
Sydämelliset kiitokset jälleen kuluneesta vuodesta 2015!  
Oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2016 teille kaikille! 
 
Toivottaa 
JYKLS:n hallitus  
 
  
 

 

 

 


