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Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja

Yhdistyksen vuosikokous

Aika 3.10.2015 klo 12.00 – 12.40

Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää

Läsnä 12 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen hallituksen jäsen Ismo Nöjd  avasi kokouksen. 

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veijo Meisalo, sihteeriksi Terttu Heinonen ja
pöytäkirjantarkastajiksi Aila Niinikoski ja Seppo Helenius, jotka toimivat myös 
ääntenlaskijoina.

3.   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Yhdistyksen sääntöjen mukainen esityslista hyväksyttiin kokouksen 
työjärjestykseksi. 

5. Käsitellään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä 
tilinpäätöksen vahvistaminen

Ismo Nöjd esitteli toimintakertomuksen 1.7.2014 - 30.6.2015. 

Kohtaan Vuosikokous ja symposium ehdotettiin lisättäväksi Sampsa Kokkosen 
osallistuminen ja Jarmo Kokkosen monipuolinen myös musiikkia sisältänyt luento. 
Puheenjohtaja esitti kiitokset Helsingin Musiikkitaloon Sibeliuksen juhlavuoden 
merkeissä tehdystä kevätretkestä. 

Tiedotustoiminnan osalta todettiin, että yhdistyksen kotisivujen kävijämäärä ylitti 
29000 rajan 24.4.2015. Puheenjohtaja esitti kiitokset kotisivujen ylläpitäjälle Jaakko 
Harjuvaaralle. 

Muun toiminnan osalta puheenjohtaja toi esiin Seija Aarron osuuden 
riemuylioppilastoiminnan liittämisestä lukion toimintaan. 
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Hyväksyttiin toimintakertomus näillä lisäyksillä (pöytäkirjan liite 2). 

Käsiteltiin rahastonhoitaja Mirja Vakkurin esittelemä tuloslaskelma 1.7.2014-
30.6.2015 ja tase 30.6.2015. Taloudellinen tilanne todettiin hyväksi. Kuultiin Seppo 
Heleniuksen esittämä toiminnantarkastuskertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 
(pöytäkirjan liite 3). Toiminta on ollut sääntöjen mukaista ja hoidettu hyvin. 
Kannatusmaksuja on kertynyt kiitettävästi. Seija Aarto on muistuttanut maksusta 
maaliskuussa. Vahvistettiin tilinpäätös (pöytäkirjan liite 4).

  6.  Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muusta toimenpiteestä, 
johon hallinto tai tilinpäätös antaa aihetta

 Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle kuluneen kauden toiminnasta.

  7.   Päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 
kuluvalle toimintavuodelle

 Jäsenmaksu on vapaaehtoinen kannatusmaksu, jonka suuruudeksi päätettiin 20
euroa vuodessa.

Ismo Nöjd esitteli toimintasuunnitelman kaudelle 1.7.2015 – 30.6.2016 ja totesi, että 
suunnitelma on alustava. Toimintaa jatketaan vakiintuneen käytännön mukaan. 
Syyskokouksen yhteydessä pidettävän symposiumin teema tarkentuu myöhemmin. 
Kevätretken ajankohta ja kohde ilmoitetaan myöhemmin. 

Esitettiin harkittavaksi, että koska kevään ylioppilasjuhlassa riemuylioppilaat ovat 
näkyvästi esillä, myös syksyn ylioppilasjuhlaan sisällytettäisiin riemuylioppilaan 
puheenvuoro. 

Vahvistettiin toimintasuunnitelma kaudelle 1.7.2015-30.6.2016 (pöytäkirjan liite 5).

Käsiteltiin ja vahvistettiin talousarvio toimikaudelle 1.7.2015-30.6.2016 (pöytäkirjan 
liite 6). Arvion alijäämäisyydestä huolimatta syksyn symposium pystytään 
järjestämään, koska yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä. 

8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (4-8) sekä valitaan puheenjohtaja ja 
hallituksen jäsenet

Ville Savoranta oli ilmoittanut, että usein toistuvan ulkomailla olon vuoksi hänen ei 
ole mahdollista toimia puheenjohtajana. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin 
yksimielisesti Seija Aarto. 

Hallituksen jäseniksi valittiin Tarja Helameri, Helena Lankinen, Raimo Lindroos, 
Ismo Nöjd, Sirkka Savanne (uusi), Ville Savoranta ja Risto Rämö (uusi). Hallituksen 
jäsenten lukumääräksi tuli puheenjohtaja ja 7 jäsentä. 

Yhteyshenkilönä lukioon toimii Marja-Liisa Lehtiniemi.
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9.  Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajaksi valittiin Seppo Helenius ja varatoiminnantarkastajaksi Aimo 
Markus.

10.   Muut kokouskutsussa mainitut asiat

      Muita asioita ei ollut

11.  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.40

Veijo Meisalo Terttu Heinonen
puheenjohtaja sihteeri 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

Aila Niinikoski Seppo Helenius
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET
1. Kokouksen osanottajaluettelo
2. Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry:n toimintakertomus 1.7.2014 – 30.6.2015
3.   Toiminnantarkastajan lausunto 
4. Yhdistyksen tilinpäätös 30.6.2015
5. Yhdistyksen toimintasuunnitelma 1.7.2015 - 30.6.2016
6. Yhdistyksen talousarvio 1.7.2015 - 30.6.2016



Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry 

TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2014 – 30.6.2015 

YLEISTÄ 

Toimintavuosi oli yhdistyksen seitsemäs.  Yhdistyksessä on jäseniä yhteensä 234, joista maksavia jäseniä  

yhteensä  52 (elokuun2015 tiedot). 

Toimintaa toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti.  Järvenpään lukio on tukenut yhdistystä muun 

muassa antamalla tilat kokouskäyttöön ja tukemalla vuosittaista symposiumia (senioripäivää). Järvenpään 

Kukkatalo Oy sponsoroi yhdistyksen senioripäivää. 

Toimintaa on toteutettu vapaaehtoistoimin. Kannatusmaksuilla on sen sijaan vastattu pakollisiin menoihin, 

joita on koitunut lähinnä symposiumin järjestelyistä, asiantuntija, - luento- ja tarjoilupalkkioineen. Pieniä 

menoeriä on tullut myös muun muassa postituskuluista ja vuosittaisesta stipendistä. 

VUOSIKOKOUS JA SYMPOSIUM 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 4.10.2014 Järvenpään lukiolla. Kokoukseen osallistui  

14 yhdistyksen jäsentä.  Kokouksen puheenjohtajana toimi Veijo Meisalo ja sihteerinä Terttu Heinonen. 

Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta ojensi yhdistyksen standaarin lukion nykyiselle rehtorille Marja-

Liisa Lehtiniemelle ja lukion edelliselle rehtorille Atso Taipaleelle. 

Vuosikokouksen päätyttyä tilaisuutta jatkettiin kaikille avoimella perinteisellä symposiumilla, jonka aiheena 
oli ”Joonas Kokkonen – Kokkoset yhteiskoulun opettajina”. Kokkosen suvun jäseniä oli kutsuttu 
symposiumiin ja he kertoivat vanhempiensa ja suvun vaiheista. Sampsa Kokkonen avasi tilaisuuden. Lukion 
oppilas Miikka Kovalainen esitti pianolla Fredrik Chopinin Kaksi preludia. Villa Kokkosen nykyinen isäntäpari 
Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen esittelivät puolestaan taiteilijakoti Villa Kokkosen toimintaa. 
 
 
KEVÄTRETKI 2015 
 
Vuoden keskeinen tapahtuma kevätretki toteutettiin Jean Sibeliuksen juhlavuoden merkeissä tiistaina 
19.5.2015. Kohteeksi valittiin Helsingin Musiikkitalo, missä Kalevi Aho luennoi aiheesta ”Sibelius säveltäjän 
näkökulmasta”. Esitelmä kuului osana Musiikkitalon Studia Generalia Sibeliana – esitelmäsarjaa, joka 
kokoaa yhteen Sibeliuksen elämään, persoonaan ja tuotantoon liittyvää tietoutta ja kokemuksia. 
Luentosarja oli osa Sibelius-Akatemian Sibeliuksen 150-vuotisjuhlan tarjontaa. Esitelmän jälkeen 
keskustelimme vielä aiheesta Musiikkitalon kahviossa. Kevätretkelle osallistujia oli seitsemän.  

HALLITUKSEN TOIMINTA 
 
Uusi hallitus valittiin vuosikokouksessa 4.10.2014. Se piti järjestäytymiskokouksensa lukiolla 16.12.2014.  
Hallituksen puheenjohtajana oli Ville Savoranta  
Varapuheenjohtajana Raimo Lindroos 
Sihteerinä Ulla Sares 
Tiedottajana Tarja Helameri 
Hallituksen muina jäseninä olivat Anne Liukkonen, Ismo Nöjd ja Helena Lankinen (uusi)  
Seija Aarto ei muiden kiireidensä vuoksi ollut käytettävissä hallituksen jäseneksi, mutta hän on toiminut 
hallituksen asiantuntijana ja hoitanut jäsenrekisterin ja ottanut vastaan jäsenilmoitukset. Yhdistyksen 



Järvenpään yhteiskoulun ja lukion

seniorit ry

EUR

TULOSLASKELMA

EUR
1.7.13-30.6.20141.7.2014-30.6.2015

Varsinainen toiminta

    Toiminta

        Tuotot yht.

        

        Kulut yht.

        Kulut yht.

    Toiminta  yht.

Varsinainen toiminta yht.

Varainhankinta

    Tuotot yht.

    Kulut yht.

Varainhankinta yht.

Tuotto- / kulujäämä yhteensä

Tuotto- / kulujäämä yhteensä

Tilikauden tulos yhteensä

Tilikauden yli- / alijäämä yhteensä

 209,00

-459,53

-459,53

-250,53

-250,53

 1 080,00

-95,21

 984,79

 734,26

 734,26

 734,26

 734,26

 514,00

-1 236,88

-1 236,88

-722,88

-722,88

 950,00

-204,53

 745,47

 22,59

 22,59

 22,59

 22,59



Järvenpään yhteiskoulun ja lukion

seniorit ry

EUR

TASE

EUR
30.6.2015 30.6.2014

V a s t a a v a a

VAIHTUVAT VASTAAVAT

    Rahat ja pankkisaamiset

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

V a s t a a v a a yhteensä

 2 084,02

 2 084,02

 2 084,02

 1 349,76

 1 349,76

 1 349,76



Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. 

 

Toimintasuunnitelma 1.7.2015 -30.6.2016 

 

Yhdistys aloittaa 8. toimintavuotensa. Yhdistyksen keskeinen tehtävä on ylläpitää Järvenpään 
yhteiskoulun ja lukion entisten oppilaiden ja opettajien keskinäistä yhteyttä. Kutakin toimintavuotta  
teemoitetaan jollakin ajankohtaisella yhteiskouluun ja lukioon liittyvällä aiheella.  
 
Toimintavuoden keskeiset tapahtumat ovat sääntömääräinen syyskokous, symposium ja 

kevätretki. Jäsenistöä pidetään ajan tasalla lähettämällä sähköisesti jäsenkirjeitä ja myös 

perinteisiä kirjeitä heille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. Lukion ja yhdistyksen yhteistyökäytäntöjä 

kehitetään ja samalla arvioidaan muutenkin yhdistyksen toimintaa.   

Merkittävä tiedon välittäjä on jäsenistön käyttöön tarkoitetut yhdistyksen nettisivut, joita tullaan 

päivittämään edelleen. Jäsenistöltä kerätään vapaaehtoinen kannatusmaksu/jäsenmaksu, jolla 

katetaan yhdistyksen pakollisia kuluja, kuten nettisivujen ylläpitokustannukset ja muut juoksevat 

kulut. Toimihenkilöt toimivat vapaaehtoisuuden pohjalta. 

 

Symposium 2016  

Syksyllä 2016 järjestetään perinnettä noudattaen jälleen avoin symposium Järvenpään lukiolla. 

Tällä kertaa aiheena on alustavasti yhteiskoulun ja lukion entisten väitöskirjan tehneiden oppilaiden 

paneeli. Teema varmentuu myöhemmin. Samana päivänä ennen symposiumia pidetään lukiolla 

yhdistyksen vuosikokous. 

 

Kevätretki 2016 

Keväällä 2016 pyritään järjestämään jäsenretki. Alustava kohde on Haltian luontokeskus 

Nuuksiossa. Kohde varmentuu myöhemmin. 

 

Muuta 

Riemuylioppilaat 1966 kutsutaan kevään ylioppilasjuhliin. Yhdistyksen stipendi tullaan jakamaan 

syksyllä 2015? ja 2016 kevään ylioppilaalle. Vastaisuudessa on tarkoitus jakaa stipendi sekä 

kevään että syksyn ylioppilaille. Kannatusmaksut jäseniltä kerätään keväällä 2016. Keskeiset 

yhteistyökumppanit ovat edelleen Järvenpään lukio ja Järvenpää- seura.  

 



JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUN JA LUKION SENIORIT RY 

 

 

TALOUSARVIO 1.7.2015-30.6.2016 

 

 

 

Varsinainen toiminta 

  Tuotot 300,00 

  Kulut     - 1000,00 

 - 700,00 

 

Varainhankinta 

  Tuotot  

    Jäsenmaksutuotot 900,00 

   

  Kulut 

    Pr- ja tiedotustoiminta - 50,00 

    Avustukset. stipendit - 300,00 

    Muut kulut - 100,00 

    Pankkikulut       - 55,00 

 -505,00 

 

Alijäämä 305,00 

 


