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Sieltä voi aina katsoa tuoreimmat asiat, muutokset sivustossa ja uusinta nettiin saatettua aineistoa. 
Sieltä löytyy tietoa ja kuvia myös kevätretkistä, symposiumista ja vuosikokouksista. 
 
Vuosi 2016 on omistettu Westermarck- teemalle. Kevätretkellä ja symposiumissa tutustumme 
Westermarck- suvun historiaan ja aikaansaannoksiin. Kevätretki ja symposium pidetään 
Westermarckin suvun vaiheisiin liittyen. Maatalousneuvos Bjarne Westermarck (1887 – 1945) oli 
Järvenpään yhteiskoulun sekä Järvenpään taajaman perustaja. Mainittakoon, että Järvenpään 
yhteiskoulun ensimmäiset ylioppilaat valmistuivat vuonna 1936 eli 80 vuotta sitten. 
 
KEVÄTRETKI 
Kevätretki järjestetään torstaina 12.5.2016 klo 17.00 ja se aloitetaan Ainolan parkkipaikalta. Sitä 
ennen halukkaiden on mahdollista kokoontua omakustanteiseen kahvituokioon kahvila Auliksessa 
klo 16.00 paikkeilla. Kevätretki toteutetaan opastettuna kävelykierroksena Bjarne Westermarckin 
maisemissa, nykyisen Diakonia - ammattikorkeakoulun sekä Keudan alueilla. Oppaanamme toimii 
kuvataiteilija, LuK Tuula Siltasari-Peltonen. Tutustumme Järvenpään kartanon historiaan. Saamme 
tietoa Bjarne Westermarckin toiminnasta ja merkityksestä sekä kartanon maille perustetuista 
taiteilijakodeista: Ahola, Toimela, Suviranta ja Ainola. Retkelle ei tarvitse erikseen ilmoittautua. 
 
SENIORIPÄIVÄ 
Seuraava senioripäivä on lauantaina 1.10.2016. Päivä aloitetaan senioriyhdistyksen 
vuosikokouksella klo 12.00. Välittömästi kokouksen jälkeen jatketaan klo 13.00 kaikille avoimella 
symposiumilla aiheena Järvenpään yhteiskoulu – Westermarckin koulu. Kuulijoilla on mahdollisuus 
esittää kysymyksiä ja keskustella teemasta. Symposiumin lopullinen ohjelma valmistuu 
myöhemmin. Ohjelma on nähtävissä yhdistyksen verkkosivuilla (etusivu) alustavasti jo nyt. 
 
JÄSENMAKSU VUONNA 2016 
Jäsenmaksuilla katamme toiminnan kuluja. Jäsenmaksu on vapaaehtoinen kannatusmaksu, jonka 
suuruudeksi päätettiin edelleen 20 euroa.  Jäsenmaksun maksutiedot tulevat tämän kirjeen 
mukana. 
 
Mainittakoon vielä, että yhdistyksen hallitus toimihenkilöineen toimii vapaaehtoisuuden pohjalta ja 
ilman kokouspalkkioita. Jaakko Harjuvaara huolehtii yhdistyksen verkkosivuista ilman korvausta. 
Sen sijaan kevätretki ja symposium edellyttävät taloudellista panostusta muun muassa 
asiantuntijatuntija-, luento- ja tarjoilupalkkioineen. Myös yhdistyksen standaarit aiheuttavat pieniä 
kustannuseriä. Yhdistys antaa myös vuosittain pienen stipendin lukion tai yhteiskoulun 
ansioituneelle oppilaalle. 
 
Riemuylioppilaat 1966 kutsutaan kevään ylioppilasjuhliin. Mirja Vakkuri ottaa vastaan 
ilmoittautumiset sekä A että B luokkien osalta: mirja.vakkuri@elisanet.fi  tai puh. 040- 706 7701. 
 
Muistattehan, että Senioriyhdistys etsii asiantuntijoita.  Verkkosivuillamme on mahdollisuus 
ilmoittautua tukemaan oppilas- ja opetustyötä antamalla asiantuntemusta, kuten asiantuntija-
apua/urakehitystä/ammatinvalintaa nuorille.  
 
Hyvää talven jatkoa ja aurinkoista kevään odotusta kaikille! 
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Hyvä seniori! 

 

Vuoden 2016  kahdenkymmenen  (20) euron kannatusmaksu.  

 

Maksutiedot: 

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. 

Keski-Uudenmaan Osuuspankki 

FI23 5092 0920 2290 67 

(Laita maksun tietoja kohtaan ”nimesi ja kannatusmaksu") 
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