
Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion senioriyhdistys ry  

Jäsenkirje 4/2010 Lokakuu 2010 

TERVETULOA YHDISTYKSEMME SIVUSTOLLE!  

Etusivulla .   http://www.jykls.net/  on luettavissa aina tuoreimmat asiat, muutokset siv ustossa ja 
uusinta nettiin saatettua aineistoa.  Katso myös ai kaisemmat jäsenkirjeet täältä, jäsenkirjeiden 

jakelussa on ollut odottamattomia teknisiä ongelmia . Sivuston kävijämäärä ylitti 13 000 / 23.7.2010 .  

Kutsu vuosikokoukseen 

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion senioriyhdistys ry:n vuosikokous pidetään 
lauantaina 16.10.2010 klo 12 alkaen Järvenpään lukiossa, Lukionkatu 1, 

Järvenpää. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 9 §:ssä mainitut sääntömääräiset vuosikokousasiat. 
Lisäksi julkistetaan seuran logo ja standaari sekä hallituksen päätös ensimmäisen standaarin 
jakamisesta. Alla on kopio kyseisestä sääntöpykälästä ja seuraavalla sivulla kokouksen jälkeen 
alkavan Väinö Kyrölä –symposiumin ohjelma. Tervetuloa koululle lauantaina 16.10.! 

JYKLS hallitus 

__________________________________________________________________ 

9 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen päättämänä ajankohtana viimeistään 
lokakuussa. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus  
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 
ääntenlaskijaa  
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  
5. Käsitellään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan 
tilinpäätös  
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muusta toimenpiteestä, johon hallinto tai 
tilinpäätös antaa aihetta  
7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi 
toimintakaudeksi  
8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä  
9. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet  
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa 
sekä  
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen 
ilmoitettava siitä kirjallisesti tai sähköpostitse hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun. 

 



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!  

 


