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Järvenpään  Yhteiskoulun  ja Lukion Senioriyhdistyksen jäsenkirje, joulukuu 2009  

 

Hallituksen  joulutervehdys 2009 

 

Hyvät  Järvenpään  Yhteiskoulun  ja Lukion Senioriyhdistyksen jäsenet, 

Yhdistyksemme perustettiin 19.5.2008 ja rekisteröitiin tämän vuoden tammikuussa, 

joten toimintamme on keskittynyt tässä alussa paljolti yhdistyksen käytännön asioi-

den järjestämiseen.  

Yhdistyksemme Internet-sivut ovat muodostaneet näyttävimmän ja ehkä tärkeim-

män osan yhdistyksen toimintaa tämän viimeisen puolentoista vuoden aikana. Si-

vuille on koottu valtava määrä Yhteiskoulun ja Lukion historiaa. Sieltä voi kukin var-

masti löytää itselleen mielenkiintoista materiaalia tutkittavaksi ja lisäksi vetoomus 

kaikille jäsenille: toimittakaa kätköissänne olevaa kouluajan materiaalia sivuilla jul-

kaistavaksi. Materiaaliksi kelpaavat hyvin tavalliset valokuvat ja tekstit ja niin edel-

leen, jotka nettitoimituksessa digitoidaan ja originaalit palautetaan alkuperäiselle 

omistajalle. Yhdistyksemme nettisivut löytyvät osoitteesta http://www.jykls.net 

Toteutimme 10.10.2009 lukiolla Raevuori-symposiumin koulumme 1. rehtorin Vihto-

ri Raevuoren muistoksi. Tilaisuudessa esitelmöivät Teuvo Mertens, Aila Niinikoski ja 

Terttu Heinonen. Symposium onnistui hyvin ja mukana oli noin 80 osanottajaa sekä 

Raevuoren suvun edustajia.Ensi vuonna järjestämme toisen Symposiumin 

16.10.2010 koulumme 2. rehtorin Väinö Kyrölän muistoksi. 

 

Symposiumin yhteydessä pidettiin yhdistyksen vuosikokous, jossa hyväksyttiin toi-

mintakertomus ja tilinpäätös sekä tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti. 

Olennaisena jäsenistöä koskevana päätöksenä oli siirtyminen vuotuisesta jäsenmak-

susta vapaaehtoiseen kannatusmaksuun. Näin toivotaan vähennettävän byrokratiaa 

ja siihen liittyviä kuluja - ohjeelliseksi summaksi hyväksyttiin 10 euroa. Suurempia ja 

pienempiäkin lahjoituksia otamme mielellämme vastaan.  Tilimme on: Järvenpään 

Osuuspankki 509209-2229067  ja viite 2008. Saldon karttuessa voimme sitten vähi-

tellen alkaa jakaa ylioppilaille kannustusstipendejä. 
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Kokouksessa valittiin myös uusi hallitus, jonka kokoonpano on nähtävissä yllämaini-

tuilla sivuilla. Hallituksen järjestäytyminen tapahtui kokouksessa 25.11. 09. 

Koska meidän jäsenistömme koostuu hyvin eri-ikäisistä senioreista, hallitus toivoo, 

että te nuoremmat jäsenet tekisitte hallitukselle ehdotuksia siitä, miten yhdistyk-

semme voisi vastata teidän odotuksiinne. Miten me toiminnassamme voisimme ot-

taa teidät kaikki huomioon? Siis lähettäkää ehdotuksia meille päin. Ehkä jatkossa 

toimintamme tulee olemaan jollakin tapaa kaksitasoista eri ikäluokat huomioon ot-

taen. 

Logon suunnittelu on alkanut ja olemme saaneet yhden ehdotuksen tähän mennes-

sä. Liittykääpä mukaan suunnittelijoiden joukkoon tai kertokaa asiasta hänelle, joka 

voisi tarjota osaamistaan logon suunnitteluun.  

 

HallituHallituHallituHallitus toivottaa kaikille jäsenille s toivottaa kaikille jäsenille s toivottaa kaikille jäsenille s toivottaa kaikille jäsenille     
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Materiaalia ja ehdotuksia voi toimittaa osoitteeseen seija.aarto(at)jarvenpaa.fi tai 

Seija Aartolle Järvenpään lukion osoitteeseen Lukionkatu 1, 04400 Järvenpää. 

Tiedoksenne pikkutietoa Järvenpään lukion vuoden tapahtumista: 

Keväällä järjestettiin ylioppilasjuhlat 81. toimintavuoden päätteeksi. Ylioppilaslakin 

sai lähes 200 uutta ylioppilasta. Juhlan ohjelma oli jälleen korkeatasoinen. Kuitenkin 

tavoitetta riemuylioppilasperinteen jatkamisesta ei tällä kertaa kyetty toteuttamaan. 

Tässä olisikin haastetta meille senioreille: Olisi varmistettava vuoden 1960 ylioppi-

laiden osallistuminen ensi kevään lakkiaisiin. Toivomme siis yhteystietoja yllä ole-

vaan osoitteeseen! 
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Syksyn lakkiaisissa itsenäisyyspäivän aatonaattona 4.12. oli 80 uutta valkolakin saa-

jaa. Tätä tilaisuutta edelsi jo perinteiseksi muodostunut Vapauden viesti – juhla, jos-

sa joka kolmas vuosi sotiemme veteraanien perinnettä kantava viesti siirtyy lukiolai-

sikäpolvelta nuoremmalle välittäen uskoa kykyyn vastata maamme tulevaisuudesta 

sekä keskinäisestä tuesta ja yhteisymmärryksestä sukupolvien ja  

muiden rajojen yli.   

 

 


