
1 

 

     Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion senioriyhdistys ry  
 
 
Jäsenkirje 1/2017 Maaliskuu 2017  
 
Tervetuloa yhdistyksemme sivustolle http://www.jykls.net/  
Sieltä voi aina katsoa tuoreimmat asiat, muutokset sivustossa ja uusinta nettiin saatettua 
aineistoa. Sieltä löytyy tietoa ja kuvia myös kevätretkistä, symposiumista ja 
vuosikokouksista. 
 
HYVÄ SENIORI!  
 
Suomi viettää 100-vuotisitsenäisyyttään. Maassamme järjestetään erilaisia tapahtumia ja 
tilaisuuksia juhlavuoden kunniaksi. Yhdistyksemme symposium kunnioittaa 
juhlavuottamme ohjelmineen omalla osuudellaan.   

 
KEVÄTRETKI 2017 

 
Kevätretki tehdään torstaina 18.5.2017 Ritarihuoneelle Helsinkiin, Ritarikatu 1, 00170 

Helsinki. Meille on varattu klo 16.00 tunnin opastus, jonka hinta on 5€/ henkilö. Maksu 

tapahtuu käteisellä. Rakennuksessa ei ole hissiä, mutta sen sijaan matalat portaat ja 

kaide, josta voi ottaa tarvittaessa tukea. Retken jälkeen on mahdollista mennä yhdessä 

johonkin mukavaan paikkaan kahville vaihtamaan ajatuksia.  

Koska kevätretkelle mahtuu yhteensä kuitenkin maksimissaan 50 henkilöä aveceineen, 

pyydämme halukkaita ilmoittautumaan Seija Aarrolle viimeistään 30.4. mennessä puhelin 

050 566 3576 tai seija.aarto(at)kotiportti.fi Retkelle tulijat otetaan 

ilmoittautumisjärjestyksessä. Tapaamme Ritarihuoneen edustalla klo 15.45. Yhteistä 

kuljetusta ei järjestetä, vaan jokainen tulee tapaamiseen omin neuvoin.  

SYMPOSIUM 2017  

Syksyllä lauantaina 30.9.2017 klo 13.00 järjestetään perinnettä noudattaen jälleen avoin 

symposium Järvenpään lukiolla. Tällä kertaa aiheena on liittymäkohtia maamme 100-

vuotiaaseen taipaleeseen teemalla ”Järvenpään yhteiskoulusta yhteiskunnalliseksi 

vaikuttajaksi”. Koulumme sodanaikaiset oppilaat joutuivat rintamalle ja osa heistä koki 

sankarikuoleman varmistaessaan maamme itsenäisyyden jatkumisen. Heitä muistetaan 

hiljaisella hetkellä. Monet entisistä oppilaista ovat olleet ja ovat edelleen merkittävissä 

yhteiskunnallisissa asemissa ja tehtävissä. He kertovat symposiumissa kokemuksistaan ja 

aikaansaannoksistaan elämänsä varrelta. Ennen symposiumia pidetään lukiolla 

yhdistyksen vuosikokous alkaen klo 12.00. Symposiumin lopullinen ohjelma on nähtävissä 

myöhemmin verkkosivuillamme. 
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KANNATUSMAKSU VUONNA 2017 

 
Vapaaehtoisilla kannatusmaksuilla katamme toiminnan kuluja. Jäsenmaksu on 

vapaaehtoinen kannatusmaksu, jonka suuruudeksi päätettiin edelleen 20 euroa.  

Seija Aarto lähettää jäsenistölle kannatusmaksukuitit maaliskuun 2017 aikana.  

Mainittakoon vielä, että yhdistyksen hallitus toimihenkilöineen toimii vapaaehtoisuuden 

pohjalta ja ilman kokouspalkkioita. Jaakko Harjuvaara huolehtii yhdistyksen verkkosivuista 

ilman korvausta apunaan Seija Aarto. Sen sijaan kevätretki ja symposium edellyttävät 

taloudellista panostusta muun muassa asiantuntijatuntija-, luento- ja tarjoilupalkkioineen. 

Myös yhdistyksen standaarit aiheuttavat pieniä kustannuseriä. Yhdistyksen stipendi tullaan 

jakamaan sekä kevään että syksyn 2017 ylioppilaille.   

 

MUUTA 

Riemuylioppilaat 1967 kutsutaan kevään ylioppilasjuhliin.  

Muistattehan, että Senioriyhdistys etsii asiantuntijoita. Verkkosivuillamme on mahdollisuus 

ilmoittautua tukemaan oppilas- ja opetustyötä antamalla asiantuntemusta, kuten 

asiantuntija-apua/urakehitystä/ammatinvalintaa nuorille.  

 

 
Terveisin 
 
JYKLS:n hallitus  
 
  
 

 

 

 

 


