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Järvenpään yhteiskoulun ja lukion seniorit ry 

TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2018 – 30.6.2019 

YLEISTÄ 

Toimintavuosi oli yhdistyksen 11. Yhdistyksessä on postituslistalla jäseniä 120.  

Toimintaa toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti. Kevätretki ja symposium olivat 

keskeiset tapahtumat. Järvenpään lukio on antanut yhdistykselle tilat kokouskäyttöön ja 

myös tukenut vuosittaista riemuylioppilaiden juhlaa lukuvuoden päättäjäispäivänä. 

Lukion uudet ylioppilaat lakitettiin 1.6.2019. Tilaisuuteen osallistuivat myös vuoden 1969 

riemuylioppilaat, joiden mukana oloa yhdistys on ollut valmistelemassa. Yhdistys lahjoitti 

tänä vuonna Järvenpään yhteiskoululle kaksi 50 euron stipendiä jaettavaksi koulun 

oppilaille lukuvuoden päätyttyä. 

 

VUOSIKOKOUS JA SYMPOSIUM 2018 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin perjantaina 28.9.2018 klo 17 

Puistolassa, Sibeliuksenkatu 55. Kokoukseen osallistui 13 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen 

puheenjohtajana toimi Mirja Vakkuri ja sihteerinä Terttu Heinonen. 

Vuosikokouksen päättyessä tilaisuutta jatkettiin Järvenpään yhteiskoulun ja lukion 

senioreiden 10-vuotisjuhlaillallisilla. Tilaisuuden avauspuhujana oli Seija Aarto, ohjelman 

juonsi Juha Laine -Ylijoki, musiikista vastasi Jani Uhlenius ja toiminnan historiaa esitteli 

kuvin Jaakko Harjuvaara. 

Juhlassa Jaakko Harjuvaaralle ojennettiin "yhteistyön patsas" kiitokseksi 10vuotisesta 

webmastertoiminnasta. Juhlavuoden kunniaksi yhdistyksen viiri oli jo aiemmin ojennettu 

Anneli Suotsalolle. 

Yhdistyksen nettisivuilla on tilaisuudesta enemmän. 

 

KEVÄTRETKI 2019 

Yhdistyksen kevätretki tehtiin maanantina 6.5.2019 Suomen kansallisoopperan- ja baletin 

oopperatalolle. Osallistujia oli 23. Meidät toivotti tervetulleeksi Järvenpään lukion entinen 

oppilas oopperan nykyinen pääjohtaja Gita Kadambi ja oppaanamme toimi 

sidosryhmäpäällikkö Heidi Almi. Verkkosivuillamme on kattava kuvakavalkaadi 

teksteineen. Retkestä on tehnyt myös kattavan yhteenvedon Helena Lankinen blogissaan 

http:/helenainkeri.vuodatus.net 

  

HALLITUKSEN TOIMINTA 

Uusi hallitus valittiin vuosikokouksessa 28.9.2018. 

Hallituksen puheenjohtajana oli Seija Aarto, joka on myös hoitanut jäsenrekisterin ja 

ottanut vastaan jäsenilmoitukset. Varapuheenjohtajana Risto Rämö, sihteerinä Helena 
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Lankinen, tiedottajana Tarja Helameri, muina jäseninä Raimo Lindroos, Ismo Nöjd ja Juha 

Laine-Ylijoki. Hallituksen jäsenten lukumääräksi tuli puheenjohtaja ja 6 jäsentä. 

Yhdistyksen rahastonhoitajana on toiminut Mirja Vakkuri ja Jaakko Harjuvaara on 

ylläpitänyt edelleen yhdistyksen verkkosivuja.  

Toiminnantarkastajina ovat olleet Seppo Helenius ja varatoiminnantarkastajana Ritva 

Pakari.  

Hallitus kokoontui toimintavuotena yhteensä 3 kertaa. Keskeisinä aiheina olivat kevätretki, 

vuosikokous ja toiminnan 10-vuotisjuhlasymposium. Tarvittaessa on pidetty neuvonpitoa 

myös sähköpostitse. Yhteistyötä on jatkettu edelleen Järvenpään lukion, Järvenpää-

seuran sekä Bjarne Westermarck- perinneyhdistyksen kanssa. 

 

TIEDOTUSTOIMINTA 

Jäsentiedotteita lähetettiin jäsenille yhteensä neljä. Jaakko Harjuvaara on vapaaehtoisesti 

ilman korvausta päivittänyt yhdistyksen kotisivuja ja pitänyt ne ajan tasalla. Yhdistyksen 

verkkosivuilla oli 30.6.2019 kävijälaskurin mukaan 39 500 kävijää.   

 

MUU TOIMINTA 

Vuoden 1969 ylioppilaista 19 osallistui riemuylioppilaina Järvenpään lukion lakkiaisjuhlaan 

lauantaina 1.6.2019. Ritva Häkkinen piti riemuylioppilaiden puheenvuoron lakkiaisissa. 

Riemuylioppilaat olivat keränneet myös stipendirahaa tuleville syksyn 2019 ylioppilaille.  

 

Yhdistyksemme toimintaa on toteutettu vapaaehtoisvoimin ja ilman kokouspalkkioita.  

Pakolliset kulut on katettu vapaaehtoisilla kannatusmaksuilla, joka toimintavuotena on ollut 

edelleen 20 euroa jäseneltä. Pakollisia menoja on koitunut symposiumin järjestelyistä 

tarjoiluineen, postituskuluista ja vuosittaisista stipendeistä. Yhdistyksen nettisivujen 

palvelimesta on koitunut myös kustannuksia.  

 

Yhdistyksemme sivusto löytyy osoitteesta  http://www.jykls.net 
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