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Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja

Yhdistyksen vuosikokous

Aika 12.10.2013 klo 12.00 – 12.30

Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veijo Meisalo,  sihteeriksi Terttu Heinonen ja
pöytäkirjantarkastajiksi Aila Niinikoski ja Ville Savoranta. Päätettiin, että 
pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

3.   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Yhdistyksen sääntöjen mukainen esityslista hyväksyttiin kokouksen 
työjärjestykseksi. 

5. Käsitellään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä 
tilinpäätöksen vahvistaminen

Ville Savoranta esitteli toimintakertomuksen 1.7.2012 - 30.6.2013.  Käsiteltiin ja 
hyväksyttiin toimintakertomus (pöytäkirjan liite 2). 

Käsiteltiin rahastonhoitaja Mirja Vakkurin esittelemä tuloslaskelma 1.7.2012-
30.6.2013 ja tase 30.6.2013 ja kuultiin toiminnantarkastajan lausunto (pöytäkirjan 
liite 3). Vahvistettiin tilinpäätös (pöytäkirjan liite 4).
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  6.  Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muusta toimenpiteestä, 
johon hallinto tai tilinpäätös antaa aihetta

 Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle kuluneen kauden toiminnasta.

  7.   Päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 
kuluvalle toimintavuodelle

 Jäsenmaksu on vapaaehtoinen kannatusmaksu, jonka suuruudeksi päätettiin 20
euroa vuodessa.

Ville Savoranta esitteli toimintasuunnitelman kaudelle 1.7.2013 – 30.6.2014. 
Toimintaa jatketaan vakiintuneen käytännön mukaan. Symposiumin 4.10.2014 
aiheena tulee olemaan akateemikko Joonas Kokkonen sekä Kokkoset Järvenpään 
Yhteiskoulun opettajina. Kevään retki tehdään Villa Kokkoseen 22.5.2014. Seija 
Aarron jäädessä eläkkeelle keväällä 2014 joudutaan yhdistykselle etsimään uusi 
sihteeri.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma kaudelle 1.7.2013-30.6.2014 (pöytäkirjan liite 5).

Käsiteltiin ja vahvistettiin talousarvio toimikaudelle 1.7.2013-30.6.2014 (pöytäkirjan 
liite 6). 

8.  Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin puheenjohtaja ja 6 jäsentä.

9.  Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet

Yhdistyksen puheenjohtajaksi  valittiin Ville Savoranta. Osmo Mäkelä ja Anneli 
Suotsalo eivät ilmoituksensa mukaan enää olleet käytettävissä. Hallituksen jäseniksi 
valittiin Raimo Lindroos, Anne Liukkonen (uusi), Ismo Nöjd, Ulla Sares, Seija Aarto 
(uusi) ja Tarja Helameri.    

10.  Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajaksi valittiin Seppo Helenius ja varatoiminnantarkastajaksi Aimo 
Markus.

11.   Muut asiat

Muita asioita ei ollut
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12.  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.30

Veijo Meisalo Terttu Heinonen
puheenjohtaja sihteeri 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

Aila Niinikoski Ville Savoranta
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET
1. Kokouksen osanottajaluettelo
2. Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry:n toimintakertomus 1.7.2012 – 30.6.2013
3.   Toiminnantarkastajan lausunto 
4. Yhdistyksen tilinpäätös 30.6.2013
5. Yhdistyksen toimintasuunnitelma 1.7.2013 - 30.6.2014
6. Yhdistyksen talousarvio 1.7.2013 - 30.6.2014



Toimintakertomus 1.7.2012-30.6.2013  JYKLS 

Yleistä 

Vuosi oli yhdistyksen 5. toimintavuosi. Jäseniä yhdistyksessä on 
214. Toiminnan keskeinen tapahtuma oli syyskokous 13.10.2012, 
jonka yhteydessä pidettiin Eemil Nestor Setälä -symposium.  
Järvenpää-seura oli sen taustayhteisönä, ja koulu tarjosi 
väliaikakahvit. 

Jäsenretki tehtiin 15.5.2013 Tuusulan Taistelukoululle. 
Asiantuntevan oppaan johdolla tutustuttiin Taistelukoulun 
historiaan ja alakerrassa sijaitsevaan museoon. Lopuksi nautittiin 
sotilaskodissa munkkikahvit omalla kustannuksella. Osallistujia oli 
12. 

Viides toimintavuosi on seurannut hyvin toimintasuunnitelmaa ja 
kannatusmaksuilla kootut varat ovat tehneet toiminnasta 
realistista.  

Standaariprojekti saatiin valmiiksi. Helsingin lipputehtaalla 
teetettiin 10 standaaria lisää. Veijo Meisalolle ojennettiin 
symposiumissa standaari n.o 5.  Perusteluina todettiin, että hän 
on ollut yhdistyksen perustajajäsen ja standaarin heraldinen 
asiantuntija.   Uudelle ylioppilaalle Ilpo Hirvoselle annettiin 100 
euron suuruinen stipendi, koska hän oli erinomainen  ja 
paneutuva  opiskelija ja  tiedoksi , että hän  pääsi lukemaan 
teoreettista filosofiaa Helsingin yliopistoon. 

 

 



Hallituksen kokoukset 

Järvenpään lukiolla pidettiin 4 kokousta toimintakauden aikana. 
Aiheina olivat mm. kevätretki, standaarit ja seuraavan 
symposiumin järjestäminen 12.10.2013.  Symposium on 
lanseerattu nimellä ”Eero ja Laura Järnefelt - isä ja tytär”. 

Hallituksen jäseninä ovat olleet: Ville Savoranta puheenjohtaja, 
Raimo Lindroos varapuheenjohtaja ja Anneli Suotsalo tiedottaja 
sekä muina jäseninä Ismo Nöjd, Osmo Mäkelä, Ulla Sares ja Tarja 
Helameri. Mirja Vakkuri on toiminut rahastonhoitajana ja Seija 
Aarto sihteerinä. Ville Savorannan siirryttyä ulkomaille 
opiskelemaan Raimo Lindroos on käytännössä hoitanut 
puheenjohtajan tehtäviä. 

Tiedostustoiminta 

Toiminnasta tiedotettiin jäsenille sähköpostitse kaksi kertaa, ja  
myös kannatusmaksupyynnöt lähetettiin sähköpostilla. Jäsenkirje 
toimitettiin postissa 9 jäsenelle. Yhdistyksen kotisivuja on 
päivitetty jatkuvasti. 

Muu toiminta 

Vuoden 1963 ylioppilaista 12 osallistui riemuylioppilaina lukion 
ylioppilasjuhlaan 1.6.2013. He lahjoittivat 150 euroa jaettavaksi 
stipendinä uudelle ylioppilaalle. Se annetaan 5.12.2013. 

Kaiken kaikkiaan yhdistyksemme toiminnasta on tullut jo perinne 
ja siitä ollaan tietoisia ja kiinnostuneita maailmanlaajuisesti. Sen 
voi todeta nettisivuiltamme, joiden kävijämäärä ylitti 22 000 
huhtikuussa 2013. 



Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry 

Toimintasuunnitelma 1.7.2013 - 30.6.2014 

Yhdistys aloittaa kuudennen toimintavuotensa ja pyrkii 
pitämään yhteyttä jäsenistön kesken jo vakiintuneiden 
toimintaperiaatteiden pohjalta. 

Sähköisesti lähetetään jäsenkirjeitä tarpeen mukaan ja ne 
postitetaan heille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. 
Jäsenistön käyttöön on myös tarkoitettu yhdistyksen 
nettisivut, joita tullaan päivittämään edelleen. Sivujen 
ylläpitokustannukset katetaan kannatusmaksuilla. 

12.10.2013 järjestetään perinnettä noudattaen 
symposium, jonka aiheena on ”Eero ja Laura Järnefelt – isä 
ja tytär”.  

Kevään 2014 retki tehdään Villa Kokkoseen. 
Riemuylioppilaita 1964 kutsutaan kevään ylioppilasjuhliin. 

Stipendi jaetaan Järvenpään Yhteiskoulun opiskelijalle  
keväällä 2014. Jäseniltä kerätään kannatusmaksut keväällä 
2014. 

Tulevana kautena suunnitellaan 4.10.2014 järjestettävää   
symposiumia, jonka teemoina ovat akateemikko Joonas 
Kokkonen sekä Kokkoset Järvenpään Yhteiskoulun 
opettajina. 



Jatketaan tunnusteluja lukion edustajan saamiseksi 
yhdistyksen sihteeriksi nykyisen sihteerin jäädessä 
eläkkeelle ensi keväänä. (Pitääkö nykykäytännöstä 
poikkeava kokouspalkkio hyväksyttää vuosikokouksessa?) 


