
1

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja

Yhdistyksen vuosikokous

Aika 1.10.2016 klo 12.04 -12.37

Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää

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

1. Kokouksen avaus

Seija Aarto avasi kokouksen klo 12.04.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veijo Meisalo, sihteeriksi Aila Niinikoski ja
pöytäkirjantarkastajiksi Ulla Sares ja Ritva Pakari, jotka toimivat myös 
ääntenlaskijoina.

3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Yhdistyksen sääntöjen mukainen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 
(liite 2)

5. Käsitellään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä 
vahvistetaan tilinpäätös 

Käytiin läpi toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto (liitteet 
3-4) .

Toimintakertomukseen tehtiin seuraavat muutokset:

1) Ensimmäisessä lauseessa on mainittu "maksavia jäseniä yhteensä 48". Tulisi 
sanoa "vapaaehtoisen jäsenmaksun on  maksanut 48."

2) Tarkistuksena, että kotisivujen kävijämäärä ylitti 31000  2.6.2016.

3) Todettiin, että verkkosivujen ylläpito on todella hieno asia. Tarkennuksena, että 
webmaster-tehtävät on jaettu Jaakko Harjuvaaran ja Seija Aarton kesken. Tämä 
lisätään toimintakertomukseen. Heille esitettiin myös lämpimät kiitokset. 
Tilinpäätöksen alijäämäksi todettiin 18,73 euroa. Yhdistyksen toiminta todettiin 
kuitenkin vakaaksi. 
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Luettiin toiminnantarkastaja Seppo Heleniuksen lausunto (liite).

Hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös kiitoksin.

  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 vuodelle

Tarja Helameri esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion 1.7.2016-30.6.2017. 
Todettiin, että tahdotaan säilyttää 20 euron vapaaehtoinen vuosijäsenmaksu, mutta 
hallitusta pyydettiin selvittämään, mikä olisi ainaisjäseneksi liittyvän 
kannatusmaksun suuruus. Yksi ehdotus oli, että se olisi vähintään 200 euroa. 
Todettiin, että talousarvion alijäämä 650 euroa on suuri. Toivottiin, että 
vapaaehtoisesta jäsenmaksusta tulisi tiedottaa enemmän, samoin 
kertakannatusmaksusta. 

 
Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja  talousarvio 1.7.2016-30.6.2017.

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

Hallituksen puheenjohtaja Seija Aarto toivoi, että tähän tehtävään löydetään uusi 
henkilö. Hän on valmis jatkamaan hallituksen jäsenenä. Esitettiin, että nykyinen 
hallitus ja puheenjohtaja jatkavat vielä vuoden. Tämä hyväksyttiin. 

Hallitukseen kuuluvat edelleenkin puheenjohtaja Seija Aarto, Raimo Lindroos, 
Sirkka Savonne, Tarja Helameri, Helena Lankinen, Ismo Nöjd, Risto Rämö ja Ville 
Savoranta. 

9.  Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajaksi valittiin Seppo Helenius ja varatoiminnantarkastajaksi Ritva 
Pakari.

10.   Muut kokouskutsussa mainitut asiat

      Muita asioita ei ollut

11.  Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.37.

Veijo Meisalo Aila Niinikoski
puheenjohtaja sihteeri 
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Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

Ulla Vares Ritva Pakari
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET
1. Kokouksen osanottajaluettelo
2.  Esityslista
2. Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry:n toimintakertomus 1.7.2015 – 30.6.2016
3.   Tilinpäätös 30.6.2016
4.   Toiminnantarkastajan lausunto 
5. Yhdistyksen toimintasuunnitelma 1.7.2016 - 30.6.2017
6. Yhdistyksen talousarvio 1.7.2016 - 30.6.2017









Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry 

TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2015 – 30.6.2016 

YLEISTÄ 

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

yhteensä 48 (elokuun2016 tiedot). 

Toimintaa toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti. Keskeisinä tapahtumina olivat kevätretki ja 

symposium. Järvenpään lukio on antanut yhdistykselle tilat kokouskäyttöön ja tukenut vuosittaista 

symposiumia (senioripäivää). Järvenpään Kukkatalo Oy on sponsoroinut yhdistyksen senioripäivää.  

Toimintaa on toteutettu vapaaehtoistoimin. Kannatusmaksuilla on sen sijaan katettu pakollisia menoja, joita 

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

on tullut lisäksi postituskuluista ja vuosittaisesta stipendistä. Yhteiskoululle jaettiin kaksi 50 euron stipendiä. 

Syksyn ylioppilaskirjoituksiin osallistuville jäi vielä hieman rahaa jaettavaa stipendiä varten. 

VUOSIKOKOUS JA SYMPOSIUM 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin lauantaina 3.10.2015 Järvenpään lukiolla. Kokoukseen 

osallistui 12 yhdistyksen jäsentä.  Kokouksen puheenjohtajana toimi Veijo Meisalo ja sihteerinä Terttu 

Heinonen.  

Vuosikokouksen päätyttyä tilaisuutta jatkettiin kaikille avoimella perinteisellä symposiumilla Sibeliuksen 
syntymän 150-juhlavuoden merkeissä. Symposiumin aihe oli ”Kultakauden muusat”, Aino Sibeliuksen, Maija 
Halosen ja Mary Gallen-Kallelan elämänvaiheista, jonka alusti filosofian tohtori, kirjailija Kirsti Manninen. 
Symposium järjestettiin yhteistyössä Järvenpää- seuran kanssa. Tilaisuuden puheenjohtaja hallituksen jäsen 
Ismo Nöjd ojensi yhdistyksen standaarin yhdistyksen perustajajäsenelle ja edelleen aktiivisesti toiminnassa 
mukana olevalle Seija Aarrolle. 
 
KEVÄTRETKI 2016 
 
Vuoden keskeinen perinteinen kevätretki tehtiin Bjarne Westermarckin maisemissa torstaina 12.5.2016 
taiteilija, LuK Tuula Siltasari-Peltosen opastuksella. Kävelykierros aloitettiin Ainolan parkkipaikalta. Se 
toteutettiin Järvenpään kartanon maille perustettujen taiteilijakotien Aholan, Toimelan, Suvirannan ja Ainolan 
ulkotiloissa ja pihapiireissä. Johtava aihe oli saada yhden alueen läpileikkaus Bjarne Westermarckin 
toiminnasta ja merkityksestä Järvenpään historiassa. Näin saatiin ennakkoon tuntumaa syksyn symposiumin 
päähenkilöön ja hänen elämäänsä. Retkelle osallistui yhteensä 15 henkilöä. 

 
HALLITUKSEN TOIMINTA 
 
Uusi hallitus valittiin vuosikokouksessa 3.10.2015. Se piti järjestäytymiskokouksensa lukiolla 26.11.2015.  
Hallituksen puheenjohtajana oli Seija Aarto, joka on myös hoitanut jäsenrekisterin ja ottanut vastaan 
jäsenilmoitukset. 
Varapuheenjohtajana Raimo Lindroos 
Sihteerinä Sirkka Savonne (uusi) 
Tiedottajana Tarja Helameri 
Hallituksen muina jäseninä olivat Helena Lankinen, Ismo Nöjd, Risto Rämö (uusi) ja Ville Savoranta. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi tuli puheenjohtaja ja 7 jäsentä.  

Yhdistyksen rahastonhoitajana on toiminut Mirja Vakkuri ja Jaakko Harjuvaara on ylläpitänyt edelleen 
yhdistyksen verkkosivuja. 
Järvenpään lukion rehtori Marja-Liisa Lehtiniemi on tarpeen mukaan osallistunut hallituksen kokouksiin 
lukion edustajana. 
Toiminnantarkastajana ovat olleet Seppo Helenius ja varatoiminnantarkastajana Aimo Markus. 
Yhteistyötä on jatkettu edelleen Järvenpää- seuran kanssa. 
Hallitus kokoontui toimintavuotena yhteensä kolme kertaa. Keskeisinä aiheina olivat kevätretki, vuosikokous 

ja symposium.  



TIEDOTUSTOIMINTA x) 

Jäsentiedotteita lähetettiin jäsenille yhteensä kolme. Keski-Uusimaa- lehti julkaisi symposiumista 

etukäteistietona artikkelin Kirsti Mannisen alustuksesta ”Kultakauden muusat”. Jaakko Harjuvaara on 

vapaaehtoisesti päivittänyt yhdistyksen kotisivuja ja pitänyt ne ajan tasalla. Kotisivujen kävijämäärä ylitti 

29 000 rajan 24.4.2016. Kävijöiden määrä kasvoi vajaalla 1 000 kävijällä edellisestä toimintavuodesta.  

MUU TOIMINTA 

Vuoden 1966 ylioppilaista 26 osallistui riemuylioppilaina lukion lakkiaisjuhlaan 1.6.2016. Seniorien 
tervehdyksen esitti koulun entinen oppilas filosofian maisteri Tuulikki Sandberg. Riemuylioppilaat lahjoittivat 
yhteensä 200 euroa jaettavaksi stipendeinä uusille ylioppilaille. Stipendit luovutettiin lakkiaisjuhlassa 
1.6.2016. 
 
Yhdistyksemme toiminta näyttää vakiintuneelta. Sitä on toteutettu vapaaehtoisvoimin ja pakolliset kulut on 

täytetty vapaaehtoisilla jäsenmaksuilla, joka toimintavuotena oli 20 euroa jäseneltä. On myös mahdollista 

maksaa niin sanottu ainaiskannatusmaksu suurempana eränä yhdellä kertaa.  

Mainittakoon vielä, että yhdistyksen hallitus toimihenkilöineen toimii vapaaehtoisuuden pohjalta ja ilman 
kokouspalkkioita. Jaakko Harjuvaara huolehtii yhdistyksen verkkosivuista ilman korvausta. 
 

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry 

Tervetuloa yhdistyksemme sivustolle http://www.jykls.net 
 

x) Vuosikokous korjasi sivuston kävijämäärän -> 2.6.2016 ylitti 31 000. Kävijöiden määrä kasvoi noin 2 000 

edellisestä toimintavuodesta. 

 









Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. 

 

Toimintasuunnitelma 1.7.2016 -30.6.2017 

Yhdistys aloittaa 9. toimintavuotensa. Yhdistyksen keskeinen tehtävä on ylläpitää Järvenpään 
yhteiskoulun ja lukion entisten oppilaiden ja opettajien keskinäistä yhteyttä. Kukin toimintavuosi  
teemoitetaan jollakin ajankohtaisella yhteiskouluun ja lukioon liittyvällä aiheella. Vuonna 2017 
Suomi juhlii 100-vuotista itsenäisyyttään.  
 
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 ilman korvausta vapaaehtoisuuden pohjalta. 

 
Symposium 2016 
 
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 aiheesta Westermarck- suvun jäsenten alustusten pohjalta. 

Symposiumin pidetään tänä vuonna lukion aulassa. Tilaisuuden koko ohjelma on nähtävissä 

perinteisesti yhdistyksen verkkosivuilla.  

 

Symposium 2017  

Syksyllä lauantaina 7.10.2017 järjestetään perinnettä noudattaen jälleen avoin symposium 

Järvenpään lukiolla. Tällä kertaa aiheena voisi olla liittymäkohta maamme 100-vuotiaaseen 

taipaleeseen. Koulumme sodanaikaiset oppilaat joutuivat rintamalle ja osa heistä koki 

sankarikuoleman varmistaessaan maamme itsenäisyyden jatkumisen. Monet entisistä oppilaista 

ovat olleet ja ovat edelleen merkittävissä yhteiskunnallisissa asemissa ja tehtävissä. Yhteiskoulun 

ja lukion entisten oppilaiden paneeli voisi olla eräs aihe. Teema varmentuu myöhemmin. Samana 

päivänä ennen symposiumia pidetään lukiolla yhdistyksen vuosikokous. 

Kevätretki 2017 

Keväällä 2017 pyritään järjestämään jäsenretki. Alustava kohde on Ritarihuone Helsingissä. Voisi 

myös liittyä itsenäisyyden teemaan. Kohde varmentuu myöhemmin. 

Muuta 

Riemuylioppilaat 1967 kutsutaan kevään ylioppilasjuhliin. Yhdistyksen stipendi tullaan jakamaan  

sekä kevään että syksyn 2017 ylioppilaille. Kannatusmaksut jäseniltä kerätään keväällä 2017. 

Keskeiset yhteistyökumppanit ovat edelleen Järvenpään lukio ja Järvenpää- seura.  




