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Senioriyhdistyksen logo 
 
Senioriyhdistyksen logon ideointi on kehittynyt siten, että nyt on Senioriyhdistyksen 
hallituksessa valmisteltu ryhmätyönä sekä logoon että yleisemminkin hihamerkkiin, 
standaariin jne. sovellettavissa olevaa ratkaisua. Hallituksella on tarkoitus käsitellä 
asiaa kokouksessaan 19.5. ja ottaa mielellään huomioon sitä ennen saatuja 
kommentteja yllä olevasta hahmotelmasta.  
 
Talvisota-näyttely Ilmatorjuntamuseon Kapteenin puustellissa – Järvenpään 
yhteiskoulun entisen rehtorin Väinö Kyrölän sota-ajan päiväkirjat esillä.  
 
Tule mukaan vierailulle lauantaina 22.5.! 
 
Kapteenin puustellissa (joka on vuodelta 1721) oleva näyttely kertoo mm. Tuusulan 
tykistön vaiheista Talvisodassa, mutta myös yleisemmin tuon ajan tapahtumista ja 
tunnelmista keskisen Uudenmaan näkökulmasta.  Näyttely on koottu 
Ilmatorjuntamuseon johtajan Pentti Vuoren johdolla ja se liittyy saumattomasti 
muuhun tuusulalaista sotilasperinnettä aina Ruotsin vallan ajoista esittelevään 
museokokonaisuuteen. Puustellissa on paljon mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa. 
Näyttelytilaan saapuessa kiinnittyi heti huomioon tykistön hevoseen täysissä 
varusteissaan. On yllättävää huomata, kuinka suuren panoksen hevoset ja 
hevosmiehet tekivät tykistössä sotiemme aikana. Yksi vetonauloista on sodan ajan 
tyylinen toimintavalmis sotilaskoti, jossa voi kuvitella olevan tarjolla oikeaa 
korviketta ja kahvipullan siivuja. Rehtori Väinö Kyrölän sota-ajan päiväkirjoista on 
näytteillä otteita, jotka Yrjö Lindström on toimittanut sinikantisiin vihkoihin 
kirjoitettujen originaalien pohjalta. Kevään aikana näyttelyyn on lisätty Välirauhan 
aikaa valottavaa materiaalia.  Näyttely on onnistunut, upea ja ajankohtainen 
kokonaisuus, jossa paikallishistorian osuus painottuu esimerkillisellä tavalla. 
 
Senioriyhdistyksen jäsenille tarjotaan mahdollisuutta osallistua ryhmävierailuun 
kyseiseen näyttelyyn lauantaina 22.5. klo. 13 alkaen. Museon pääsymaksu on 
aikuisilta € 6,-, opiskelijoilta ja eläkeläisiltä € 4,- tai mikäli ryhmän koko on yli 15 
henkeä, kaikilta € 6,-. Jos haluamme opastuksen, sen hinta on ryhmältä € 30,-. 
Toivotaan ennakkoilmoittautumista Senioriyhdistyksen tiedottajalle Veijo Meisalolle 
puh. 050-516 4482, sähköposti veijo.meisalo@helsinki.fi mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa, mutta paikalle voi tulla myös ilman ennakkoilmoittautumista.  
 
Lisätietoa museosta ja mm. ajo-ohje verkkosivuilta www.ilmatorjuntamuseo.fi, museon 
osoite on Klaavolantie 2, 04300 Tuusula, ja puhelin 09 1816 2371.  
 



Kansalaisen turvakurssi lukiossa 
 
Järvenpään lukiolla monipuolinen kurssitarjonta. Muiden muassa monipuolisen 
kielivalikoiman ja matemaattis-luonnontieteellisten kurssien ohella tänä ajankohtana 
kiinnittyy huomio Kansalaisen turvakurssiin. Kurssivalikoima on nähtävissä Koulun 
Internet-sivuilta  
 
http://www.jarvenpaa.fi/liitetiedostot/sivustot/editori_materiaali/664.pdf 
 
kokonaisuudessaan, mutta valikoima on niin laaja, että yksittäisen kurssin löytäminen 
voi viedä aikaa. Turvakurssin osalta siellä todetaan, että ”turvallisuuskurssi valmentaa 
kansalaisia selviytymään paremmin normaaliolojen onnettomuustilanteista. 
Kansalaisen turvakurssilla ja valmiuskurssilla opiskelijat perehtyvät 
turvallisuusviranomaisten toimintaan ja erilaisiin arkielämän uhkakuviin. Kurssilla 
opitaan peruskansalaistaitoja, kuten ensiapu-, alkusammutus-, itsepuolustus- ja 
suunnistustaitoja.”  
 
Tänä vuonna voidaan ilmeisesti juhlia lukiossa toteutetun turvakurssin 
kymmenvuotisjuhlia, sillä tiettävästi ensimmäinen kokeiluluonteinen kurssi 
järjestettiin tiettävästi vuonna 2000 nimenomaan koulussamme. Nykyään turvakurssit 
ovat suosittuja lukioissa ja mm. ammattikorkeakouluissa sen lisäksi että niitä 
järjestetään ns. suurelle yleisölle. Lähikouluista Askolan, Hyrylän ja Karkkilan lukion 
oppilailla on mahdollisuus sisällyttää tämä kurssi opintoihinsa. Järvenpään lukion 
asemaa tienraivaajakouluna ennakoiden viime vuosina kärjistynyttä yleistä 
turvallisuusproblematiikkaa voidaan pitää ansiokkaana.    
  
Ennakkotietoja Väinö Kyrölä -symposiumista ja senioritapaamisesta lokakuussa 
 
Jo perinteiseksi muodostunut Järvenpään Lukion senioripäivä ja tällä kertaa Väinö 
Kyrölä –symposiumin merkeissä toteutettava yleisötapahtuma järjestetään lauantaina 
16.10.2010. Samassa yhteydessä on mahdollisuus järjestää myös luokkakokouksia ja 
vastaavia tapahtumia sekä osallistua Senioriyhdistyksen vuosikokoukseen. Päivän 
alustava ohjelma on tämän tiedotteen seuraavalla sivulla ja se päivitetään 
yhdistyksemme Internet-sivustolla.  
 

TERVETULOA YHDISTYKSEMME SIVUSTOLLE!  

http://www.jykls.net/   

Etusivulla on luettavissa aina tuoreimmat asiat, mu utokset sivustossa ja uusinta nettiin saatettua 
aineistoa.  Kävijämäärä ylitti 12 000 / 25.4.2010 .  

 



 
VÄINÖ KYRÖLÄ -SYMPOSIUM 

 

 
 

la 16.10.2010  
lukion  auditoriossa 

  
12-13 senioriyhdistyksen vuosikokous 

 klo 13-16.30 
- Väinö Kyrölä rehtorina 
- Kyrölä ja kotiseutu 
  Kahvit 
- Kyrölä ja Liivin kielen nykytilanne,  
Lembit Vaba  Tampereen yliopiston viron kielen 
ja kulttuurin lehtori  
- Muisteluja 

 

 


