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TERVETULOA YHDISTYKSEMME SIVUSTOLLE!  

Etusivulla .  http://www.jykls.net/  on luettavissa aina tuoreimmat asiat, muutokset siv ust ossa ja 
uusinta nettiin saatettua aineistoa.  Kävijämäärä ylitti 13 000 / 23.7.2010 .  

 
Senioriyhdistyksen logo 
Senioriyhdistyksen logokilpailun tuloksena päädyttiin siihen, että pyritään löytämään 
ratkaisu, jossa logon teema soveltuisi samalla standaarin toteutuksen pohjaksi. 
Edellisessä jäsenkirjeessä pyydettiin palautetta keväällä luonnostellusta ehdotuksesta 
(ks. yllä). Hallitus on hyväksynyt Senioriyhdistyksen logon ja standaarin alkukesän 
kokouksessaan tältä pohjalta päättäen näin pitkän kehittelyprosessin. Hallitus 
kokonaisuudessaan on osallistunut kehittelyprosessiin, mutta erityisesti on mainittava 
Veijo Meisalon heraldinen ideointi, Ulla Sareksen graafinen suunnittelu ja toteutus 
sekä Ville Savorannan digitaalinen toteutus. Yhdistyksen logo on ollut jo alkukesästä 
lähtien käytössä Internet-sivustollamme (etusivu http://www.jykls.net/  ), 
pienoismuodossa myös sivuston osoiterivillä. Standaarin ensimmäiset kappaleet 
saadaan käyttöön alkusyksystä. 

Vierailu Talvisota-näyttelyyn Ilmatorjuntamuseon Kapteenin puustellissa. 
Väinö Kyrölän sota-ajan päiväkirjat esillä.  

Senioriyhdistyksen jäsenistölle järjestettiin mahdollisuus osallistua kevätretkelle 
Hyrylän IT-museoon. Retki toteutettiin lauantaina 22.5.2010 ja mukaan oli päässyt 
kahdeksan osanottajaa. Näyttelyä esitteli museon johtaja Pentti Vuori. 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 liittyy saumattomasti muuhun 
tuusulalaista sotilasperinnettä aina Ruotsin vallan ajoista esittelevään 
museokokonaisuuteen. Rehtori Väinö Kyrölän sota-ajan päiväkirjoista on näytteillä 
Talvisodan ajalta otteita, jotka Yrjö Lindström († 2010) on toimittanut sinikantisiin 
vihkoihin kirjoitettujen originaalien pohjalta. Kevään aikana näyttelyyn oli lisätty 
Välirauhan aikaa valottavaa materiaalia ja laajemmin uudistetun näyttelyn avajaiset 
ovat lähiaikoina.  Näyttely oli nykyiselläänkin vierailijoiden mielestä onnistunut, upea 
ja ajankohtainen kokonaisuus, jossa paikallishistorian osuus painottuu esimerkillisellä 



tavalla. Vierailusta on valokuvia yhdistyksemme Internet-sivuilla (VALOKUVA-
SIVUT/JUHLIEN, RETKIEN YM. KUVIA /2010). 

Riemuylioppilasperinne jatkuu 

Ylioppilasjuhlaan  5.6.2010 osallistui 16 riemuylioppilasta( vuoden 1960 
ylioppilaita). Valokuva riemuylioppilaista on Internet-sivuston haarassa 
(VALOKUVASIVUT/YLIOPPILAS- JA RIEMUYLIOPPILASKUVIA/ 2010) 

Tilaisuuden jälkeen riemuylioppilaille tarjottiin koulun puolesta kahvit 
opettajainhuoneessa ja esiteltiin uusi lukiorakennus. 

 
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 
ohjelma on tämän tiedotteen seuraavalla sivulla ja sitä päivitetään yhdistyksemme 
Internet-sivustolla.  
 
VÄINÖ KYRÖLÄ -SYMPOSIUM  
 

 
 

la 16.10.2010 lukion  auditoriossa  
  
12-13 senioriyhdistyksen VUOSIKOKOUS 

 
- 13-13.45 KOTISEUTU JA KOULU 
KYRÖLÄN ELÄMÄSSÄ, rehtori Atso 
Taipale 
 
MUSIIKKIA, lukion oppilas Anni 
Piiroinen 
 
- 13.50-14.35 KYRÖLÄ JA LIIVIN 
KIELI, Tampereen yliopiston viron 
kielen lehtori FT Lembit Vaba 
 



- KAHVIT, ilmoittautuminen suotavaa 
lokak. alkuun mennessä 
seija.aarto(at)jarvenpaa.fi 
 
- 15.00-15.30 KYRÖLÄN SOTA-
AJAN PÄIVÄKIRJAT, 
emeritusprofessori Veijo Meisalo  
 
- 15.30-16.30 MUISTELUA, omaiset 
ja entiset opiskelijat  

 

Senioriyhdistyksen hallitus toivottaa kaikille yhdistyksen jäsenille hyvää alkanutta 
syksyä 2010!  

Tapaamisiin senioripäivänä 16.10!  


