






Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry 

TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2017 – 30.6.2018 

YLEISTÄ 

Toimintavuosi oli yhdistyksen kymmenes. Yhdistyksessä on jäseniä 242.  

Toimintaa toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti. Kevätretki ja symposium olivat 

keskeiset tapahtumat. Järvenpään lukio on antanut yhdistykselle tilat kokouskäyttöön ja 

myös tukenut vuosittaista riemuylioppilaiden juhlaa lukuvuoden päättäjäispäivänä. 

Lukion uudet ylioppilaat lakitettiin 2.6.2018. Tilaisuuteen osallistuivat myös vuoden 1968 

riemuylioppilaat, joiden mukana oloa yhdistys on ollut valmistelemassa. Yhdistys lahjoitti 

tänä vuonna Järvenpään yhteiskoululle kaksi 50 euron stipendiä jaettavaksi koulun 

oppilaille lukuvuoden päättyttyä. 

 

VUOSIKOKOUS JA SYMPOSIUM 2017 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin lauantaina 30.9.2017 Järvenpään 

lukiolla. Kokoukseen osallistui 15 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi 

Veijo Meisalo ja sihteerinä Terttu Heinonen. 

Vuosikokouksen päätyttyä tilaisuutta jatkettiin kaikille avoimella symposiumilla, jonka 

aiheena oli ”Järvenpään yhteiskoulusta yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi”. Koska 

maassamme vietettiin monin tapahtumin itsenäisyytemme kunniaksi Suomi 100 -

juhlavuotta, symposium aloitettiin Yhteiskoulun sankarivainajien muistohetkellä.  

Ohjelma sisälsi lisäksi 1930- luvulta 2000-luvulle koulumme entisten oppilaiden 

puheenvuoroja koulumuistoistaan ja aikakausikuvauksistaan. Yhdistyksen nettisivuilla on 

tilaisuudesta enemmän. 

 

 

KEVÄTRETKI 2018 

Yhdistyksen perinteinen kevätretki tehtiin peruskorjattuun Eduskuntataloon Helsingissä 

tiistaina 15.5.2018. Esittelykierroksen jälkeen oli pieni kahvi-/teehetki Pikkuparlamentin 

kahvilassa. Osallistujia oli yhteensä 17 ja kaikki olivat tyytyväisiä retken antiin. Yhdistyksen 

sivuilta voi lukea retkestä enemmän.  

 

HALLITUKSEN TOIMINTA 

Uusi hallitus valittiin vuosikokouksessa 30.9.2017. 

Hallituksen puheenjohtajana oli Seija Aarto, joka on myös hoitanut jäsenrekisterin ja 

ottanut vastaan jäsenilmoitukset. EU:n tietosuojauudistuksen edellyttämä jäsenten 



yhteystietoihin  liittyvä rekisteriseloste on laadittu ja löytyy yhdistyksen nettisivuilta - 

tarkemmin  etusivulta. 

Varapuheenjohtajana Risto Rämö, sihteerinä Sirkka Savonne, tiedottajana Tarja Helameri 

Hallituksen muina jäseninä olivat Helena Lankinen, Ismo Nöjd, Raimo Lindroos  ja uutena 

jäsenenä Juha Laine - Ylijoki. Hallituksen jäsenten lukumääräksi tuli puheenjohtaja ja 7 

jäsentä. 

Yhdistyksen rahastonhoitajana on toiminut Mirja Vakkuri ja Jaakko Harjuvaara on 

ylläpitänyt edelleen yhdistyksen verkkosivuja.  

Toiminnantarkastajina ovat olleet Seppo Helenius ja varatoiminnantarkastajana Ritva 

Pakari.  

Hallitus kokoontui toimintavuotena yhteensä 3 kertaa. Keskeisinä aiheina olivat kevätretki, 

vuosikokous ja symposium. Tarvittaessa on pidetty neuvonpitoa myös  sähköpostitse. 

Yhteistyötä on jatkettu edelleen Järvenpää-seuran kanssa 

 

TIEDOTUSTOIMINTA 

Jäsentiedotteita lähetettiin jäsenille yhteensä kolme. Jaakko Harjuvaara on 

vapaaehtoisesti ilman korvausta päivittänyt yhdistyksen kotisivuja ja pitänyt ne ajan 

tasalla. Verkkosivuilla 1.7.2018 kävijälaskurin mukaan oli 36 734 kävijää. Kävijämäärä on 

kasvanut jälleen muutamalla sadalla edellisestä vuodesta.  

 

MUU TOIMINTA 

Vuoden 1968 ylioppilaista 18 osallistui riemuylioppilaina Järvenpään lukion lakkiaisjuhlaan 

lauantaina 2.6.2018. Antti Lankinen piti riemuylioppilaiden puheenvuoron lakkiaisissa. 

Riemuylioppilaat olivat keränneet myös stipendirahaa tuleville syksyn 2018  ylioppilaille.  

 

Yhdistyksemme toimintaa on toteutettu vapaaehtoisvoimin ja ilman kokouspalkkioita.  

Pakolliset kulut on katettu vapaaehtoisilla kannatusmaksuilla, joka toimintavuotena on ollut 

edelleen 20 euroa jäseneltä . Pakollisia menoja on koitunut  symposiumin järjestelyistä 

tarjoiluineen, postituskuluista ja vuosittaisista stipendeistä. Yhdistyksen nettisivujen 

palvelimesta  on koitunut myös   kustannuksia .  

 

Yhdistyksemme sivusto löytyy osoitteesta  http://www.jykls.net 

http://www.jykls.net/
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 TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2018 -30.6.2019 
 
Yhdistys aloittaa 11. toimintavuotensa. Yhdistyksen keskeinen tehtävä on ylläpitää Järvenpään 
Yhteiskoulun ja lukion entisten oppilaiden ja opettajien keskinäistä yhteyttä. Kukin toimintavuosi 
teemoitetaan jollakin ajankohtaisella Yhteiskouluun ja lukioon liittyvällä aiheella. 
 
Toimintavuoden keskeiset tapahtumat ovat sääntömääräinen syyskokous, symposium ja 
kevätretki. Jäsenistöä pidetään ajan tasalla lähettämällä sähköisesti jäsenkirjeitä ja myös 
perinteisiä kirjeitä heille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. Merkittävä tiedon välittäjä on jäsenistön 
käyttöön tarkoitetut yhdistyksen nettisivut, joita tullaan päivittämään edelleen.  
 
Jäsenistöltä kerätään vapaaehtoinen kannatusmaksu/jäsenmaksu 20 euroa jäseneltä, jolla 
katetaan yhdistyksen pakollisia kuluja, kuten nettisivujen ylläpitokustannukset ja muut juoksevat 
kulut.  
 
VUOSIKOKOUS ja SYMPOSIUM 2018 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään viikolla 39 perjantaina 28.9. klo 17.00 -17.30 
Keudan ravintola Puistolan salissa osoitteessa Sibeliuksenväylä 55, Järvenpää. Vuosikokouksen 
jälkeen klo 18.00 alkaa yhdistyksen ohjelmallisen 10-vuotisjuhlaillallinen, joka on omakustanteinen 
(arviolta 35 euroa per osallistuja). Tilaisuuden tarkempi ohjelma ilmestyy yhdistyksen 
verkkosivuille. 
 
Pyrimme mahdollisuuksien mukaan osallistumaan Yhteiskoulun 90 v juhlaan 12.10.2018 klo 10 
Yhteiskoululla. 
 
 
KEVÄTRETKI 2019 
 
Keväällä 2019 pyritään järjestämään suunnitelmien mukaisesti jäsenretki. Kohde ja tarkempi 
ajankohta varmentuvat myöhemmin. Yhtenä mahdollisena kohteena on mainittu Järvenpään 
Yhteiskouluun tutustuminen ennen sen historian päättymistä. 
 
VUOSIKOKOUS ja SYMPOSIUM 2019 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään entiseen tapaan syksyllä ennen syyslomaa. Samassa 
yhteydessä  järjestettäneen teemallinen  symposium, jonka aihe selkenee myöhemmin.  
 
MUUTA 
 
Riemuylioppilaat 1969 kutsutaan kevään ylioppilasjuhliin. Yhdistyksen stipendi tullaan antamaan 
Yhteiskoulun oppilaalle ja / tai  lukion  vuoden 2019 uudelle ylioppilaalle.  
 
Kannatusmaksut jäseniltä kerätään keväällä 2019.  
 
Keskeiset yhteistyökumppanimme ovat Järvenpään lukio ja Järvenpää-seura. Koska 
Järvenpäähän on perustettu Bjarne Westermarckin perinneyhdistys, yritamme saada sen myös 
yhteiskumppaniksemme.   
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