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Järvenpään yhteiskoulun ja lukion seniorit ry. 
 
https://www.jykls.net 

 TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2020 -30.6.2021 
 
Toimintavuosi oli yhdistyksen 13. Yhdistyksessä on postituslistalla jäseniä 163. Toiminnan 

toteuttaminen toimintasuunnitelman mukaisesti keskeytyi, sillä alkuvuodesta 2020 

koronapandemia rajoituksineen alkoi vaikuttaa myös maassamme.   

VUOSIKOKOUS 

Yhdistyksen vuosittaisista tapahtumista vain sääntömääräinen syyskokous voitiin pitää 28.10.2020 

Lounaskahvila Tyynissä, missä vahvistettiin menneen kauden vuosikertomus ja tilinpäätös sekä 

toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kaudelle.  

Kokouksessa valittiin myös uusi hallitus:  

Yhdistyksen puheenjohtaja Seija Aarto  

Varapuheenjohtaja Juha Laine-Ylijoki  

Sihteeri Helena Lankinen  

Tiedottaja Tarja Helameri  

Hallituksen jäsen Risto Rämö  

Hallitus kokoontui toimintavuotena yhteensä 2 kertaa. Tarvittaessa on pidetty neuvonpitoa myös 

sähköpostitse.  

Toiminnantarkastaja on Osmo Mäkelä ja varatoiminnantarkastaja Ritva Pakari.  

Yhdistyksen rahastonhoitajana toimii Mirja Vakkuri.  

Jaakko Harjuvaara ylläpitää yhdistyksen verkkosivuja apunaan tarvittaessa Seija Aarto. 

SYMPOSIUM JA KEVÄTRETKI 

Syksyinen symposium peruttiin koronapandemian vuoksi. Järvenpään kaupunki täytti 70 vuotta, 

jonka yhteydessä Bjarne Westermarckin perinneyhdistys ry on järjestänyt monipuolisen ja runsaan 

juhlavuoden ohjelman, johon on voitu osallistua ja seurata osoitteessa 

https://bjarnewestermarckinyhdistys.blogspot.com Tapahtumat ovat suureksi osaksi 

verkkotapahtumina, joita voi katsella myös taltioituina. Juhlavuoden kunniaksi perinneyhdistys 

julisti myös avoimen kirjoituskilpailun ajalle 15.1.- 30.4.2021 teemalla ”Mitä on olla 

järvenpääläinen”. 

Myös perinteinen kevätretki jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi. 

TIEDOTUS 

Keski-Uusimaa – lehdessä ilmoitettiin yhdistyksen vuosikokouksesta ja tehdyistä 

henkilövalinnoista. Jäsentiedotteita lähetettiin jäsenille yhteensä neljä. Yhdistyksen verkkosivuilla 

kävijämäärä ylitti 44 021 ke 12.5.2021 kävijälaskurin mukaan.  

 
MUU TOIMINTA 
 
Jäsenistöltä kerättiin vapaaehtoinen kannatusmaksu 20 euroa jäseneltä, jolla katettiin yhdistyksen 
pakollisia kuluja, kuten nettisivujen ylläpitokustannukset, stipendit ja muut juoksevat kulut. 
Yhdistyksemme toimintaa on toteutettu vapaaehtoisvoimin ja ilman kokouspalkkioita.   

https://www.jykls.net/
https://bjarnewestermarckinyhdistys.blogspot.com/
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Etäylioppilasjuhlan voi katsoa youtubesta nimellä YLIOPPILASJUHLA 2020 Järvenpään lukion 

sivuilta. Vuoden 1970 ylioppilaiden riemuylioppilasjuhla peruuntui. 

 

Vuoden 1971 ylioppilaiden riemuylioppilasjuhla oli lauantaina 5.6.2021. Juhlaa voi seurata  

striimattuna osoitteessa https://youtu.be/TrOZInk8oH8 Riemuylioppilaiden puheen piti teol.tri 

Pekka Launonen. Yhdistyksen stipendi jaettiin lukion vuoden 2021 uudelle ylioppilaalle.  

 

Keskeiset yhteistyökumppanimme ovat edelleen Järvenpään lukio, Järvenpää-seura, 
Järvenpäässä toimiva Bjarne Westermarckin perinneyhdistys sekä Järvenpään kaupunki. 
 

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