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Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry

Pöytäkirja

Yhdistyksen vuosikokous

Aika

13.10.2012 klo 12.00 – 12.25

Paikka

Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää

Läsnä

14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

1. Kokouksen avaaminen
Yhdistyksen varapuheenjohtaja Raimo Lindroos avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veijo Meisalo.
3. Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Terttu Heinonen
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aimo Markus ja Ismo Nöjd.
5. Kahden ääntenlaskijan valinta
Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.
6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
7. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Yhdistyksen sääntöjen mukainen esityslista hyväksyttiin kokouksen
työjärjestykseksi.
8. Vuosikertomuksen, tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon käsitteleminen
sekä tilinpäätöksen vahvistaminen
Veijo Meisalo esitteli toimintakertomuksen 1.7.2011 - 30.6.2012. Käsiteltiin ja
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hyväksyttiin toimintakertomus (pöytäkirjan liite 2).
Käsiteltiin Mirja Vakkurin esittelemä tuloslaskelma 1.7.2011-30.6.2012 ja tase
30.6.2012 ja kuultiin toiminnantarkastuskertomus. Vahvistettiin tilinpäätös
(pöytäkirjan liite 3).
9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle.
10. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavalle toimikaudelle
Seija Aarto esitteli toimintasuunnitelman kaudelle 1.7.2012 – 30.6.2013. Toimintaa
jatketaan vakiintuneen käytännön mukaan. Viikon 41 symposiumin aiheena tulee
olemaan ”Eero ja Laura Järnefelt - isä ja tytär”. Symposium toteutetaan, ellei
yhteiskoulu ja/tai lukio järjestä 85-vuotisjuhlaa lokakuussa 2013.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma kaudelle 1.7.2012 – 30.6.2013 (pöytäkirjan liite
4).
Käsiteltiin ja vahvistettiin talousarvio toimintavuodelle 1.7.2012-30.6.2013
(pöytäkirjan liite 5).
11. Hallituksen jäsenten lukumäärä
Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin puheenjohtaja ja 6 jäsentä.
12. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Savoranta. Hallituksen jäseniksi
valittiin Raimo Lindroos, Osmo Mäkelä, Ismo Nöjd, Ulla Sares, Anneli Suotsalo ja
Tarja Helameri (uusi). Hallitus päättää varapuheenjohtajasta ja tehtäväjaosta. Mirja
Vakkuri jatkaa rahastonhoitajana.
13. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Toiminnantarkastajaksi valittiin Seppo Helenius varatoiminnantarkastajaksi Aimo
Markus.
14. Kannatusmaksu
Kannatusmaksu päätettiin pitää ennallaan 20 euroa jäseneltä.
15. Muut esille tulevat asiat
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Muita asioita ei ollut.
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.25

Veijo Meisalo
puheenjohtaja

Terttu Heinonen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

Aimo Markus
pöytäkirjantarkastaja

Ismo Nöjd
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET
1. Kokouksen osanottajaluettelo
2. Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry:n toimintakertomus 1.7.2011 – 30.6.2012
3. Yhdistyksen tilinpäätös 30.6.2012
4. Yhdistyksen toimintasuunnitelma 1.7.2012 - 30.6.2013
5. Yhdistyksen talousarvio 1.7.2012 - 30.6.2013
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Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry.
Vuosikokous 13.10.2012 Järvenpään lukiolla klo 12-13
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
5. Kahden ääntenlaskijan valinta
6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
7. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
8. Vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien
lausunnon käsitteleminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
10.Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärä
12. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta
13. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
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14. Kannatusmaksu
15. Muut esille tulevat asiat

16. Kokouksen päättäminen
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Toimintakertomus 1.7.2011-30.6.2012 JYKLS
Yleistä
Vuosi oli yhdistyksen 4. toimintavuosi. Jäseniä yhdistyksessä on
211. Toiminnan keskeinen tapahtuma oli syyskokous 15.10.2011.
Sen yhteydessä pidettiin Nahkalinnasta uuteen lukioon –
symposium, joka toteutettiin yhdessä Järvenpää-Seuran kanssa.
Symposiumin yhteydessä luovutettiin standaari Jaakko
Harjuvaaralle sekä edesmenneelle yhdistyksen ensimmäiselle
kunniajäsenelle Elina Lehtoselle, jolle emme ehtineet standaaria
luovuttaa. Standaarin vastaanotti lehtori Irma Lehtonen, ja
myöhemmin se luovutettiin edelleen Elina Lehtosen pojalle.
Jäsenretki tehtiin toukokuussa 2012 Yhteiskouluun ja Elävän
veden kappeliin. Emäntänä Yhteiskoulussa toimi rehtori Natalie
Stolbow, jolle luovutettiin JYKLS:n standaari. Retki onnistui
hyvin; mukana oli 21 jäsentä.
Neljäs toimintavuosi on seurannut hyvin toimintasuunnitelmaa ja
kannatusmaksuilla kootut varat ovat tehneet toiminnastamme
realistista.
Annoimme yhden 100 euron stipendin jaettavaksi Yhteiskoulun
opiskelijalle. Kriteerinä oli tällä kertaa historia.
Hallituksen kokoukset
Järvenpään lukiolla pidettiin 5 kokousta toimintakauden aikana.
Aiheita ovat olleet mm. sääntömuutosasiat, kevätretki ja seuraavan
symposiumin järjestäminen.
Hallituksen jäseniä ovat olleet: Ville Savoranta puheenjohtaja,
Raimo Lindroos varapuheenjohtaja, Mirja Vakkuri
rahastonhoitaja, Seija Aarto sihteeri, Anneli Suotsalo tiedottaja
sekä Ismo Nöjd j, Ulla Sares ja Osmo Mäkelä.
Tiedotustoiminta
Toiminnasta tiedotettiin jäsenille kahdella jäsenkirjeellä
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sähköpostitse ja kirjeitse niille jäsenille, joilla ei ollut
sähköpostiosoitetta. Yhdistyksen kotisivuja on päivitetty
jatkuvasti. Kannatusmaksukirjeet ovat lähteneet myös
sähköpostitse.
Kotisivujen osoite on http://www.jykls.net
Muu toiminta
Riemuylioppilaita vuodelta1962 kutsuttiin ylioppilasjuhliin, ja
heitä tuli sinne 15. Seniori Osmo Mäkelä piti tilaisuudessa
juhlapuheen. Seniorit lahjoittivat 770 euroa jaettavaksi
stipendeinä. Osa niistä annetaan syksyn 2012 ylioppilasjuhlan
yhteydessä.
Kaiken kaikkiaan toiminnastamme on tullut jo perinne, ja siitä
ollaan kiinnostuneita hyvin laajasti , minkä voi todeta
nettisivuiltamme. Kävijöitä toimikauden loppuun mennessä oli yli
20000.
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Järvenpään yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry
Toimintasuunnitelma 1.7.2012-30.6.2013
Yhdistys aloittaa viidennen toimintavuotensa ja pyrkii
pitämään yhteyttä jäsenistön kesken jo vakiintuneiden
toimintaperiaatteiden pohjalta.
Sähköisesti tulemme lähettämään jäsenkirjeitä tarpeen
mukaan ja myös kirjeitä heille, joilla ei ole
sähköpostiosoitetta. Jäsenistön käyttöön on myös tarkoitettu
yhdistyksen nettisivut, joita tullaan päivittämään edelleen.
Sivujen ylläpitokustannukset katetaan kannatusmaksuilla.
Viikolla 41 v.2013 järjestetään perinnettä noudattaen
jälleen symposium , jonka aiheena tullee olemaan ”Eero ja
Laura Järnefelt – isä ja tytär”. Symposium toteutetaan, ellei
yhteiskoulu ja/tai lukio järjestä 85-juhlaa lokakuussa 2013.
Kevään 2013 retki pyritään järjestämään Taistelukoululle
Tuusulaan.
Riemuylioppilaita 1963 kutsutaan kevään ylioppilasjuhliin.
Stipendi jaetaan Järvenpään lukion opiskelijalle keväällä
2013. Kannatusmaksut jäseniltä kerätään keväällä 2013.

