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Yhdistys on perustettu vuonna 1993. Varsinaisen toiminnan katsomme alkaneeksi
vuonna 1995, jolloin Järvenpään silloinen nimismies Ahti Hirvonen 13.6. lahjoitti
10 000 markan shekin Järvenpään Katutoiminnan tuelle käytettäväksi
järvenpääläisten nuorten hyväksi.
Nuorisotyön ja ennalta rikollisuutta ehkäisevän työn nuorten ja lasten keskuudessa,
poliisi kokee erittäin tärkeäksi - perusteluissa todettiin lahjoituksen saadessamme.
Yhdistyksemme rohkaisee ja tukee nuoria omaan aktiiviseen elämään ja haluaa
vähentää paikkakuntamme lasten ja nuorten päihteiden käyttöä, sosiaalisia ongelmia,
rikollisuutta, syrjäytymistä ja kielteistä jengiytymistä. Toimintamme perustuu
vapaaehtoisuuteen ja toimimme yhdessä nuorten, nuorten vanhempien, koulun,
vapaaehtoistyöntekijöiden, nuorisotyöntekijöiden, yhdistysten, poliisin ja muiden
viranomaisten kanssa. Lisäksi toimintaamme kuuluu vapaaehtoistoiminta
järvenpääläisten vanhusten hyväksi.
Vuonna 2015 hallitukseen kuuluivat Henry "Roope" Berg puheenjohtajana, Anita
Sievänen sihteeri/rahastonhoitajana, Mika Gilan varapuheenjohtajana ja jäseninä
Esa Kärkkäinen, Suvi Lehtonen ja Jari Tujula. Lisäksi Jari Aholalla Järvenpään
kaupungin nuorisopalveluista oli läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, samoin
kuin Järvenpään nuorisoparlamentin kolmella jäsenellä.
Vuonna 2015 saimme keräys- ja avustustuottoja yhteensä 20 083.52 euroa, jolla
summalla olemme mahdollistaneet toimintamme ja vapaaehtoisuuteen perustuvan
lapsi-, nuoriso- ja vanhustyön Järvenpäässä.
Vuonna 2015 jäsenmaksun suuruus oli 5 euroa henkilöltä ja100 euroa yrityksiltä.
Järvenpään Katutoiminnan tuen kummit ovat Matti Eskonniemi, Hanna
Pakarinen ja Stina Girs.

TUNNUSTUSPALKKIO
Yhdistyksemme tunnustuspalkkio jaetaan vuosittain keväällä tai syksyllä
opiskelunsa päättävälle nuorelle tai nuorille, jotka ovat ansioituneet
lasten/nuorten/vanhusten ohjaajana, tukihenkilönä tai ovat olleet muutoin omassa
elämässään hyvänä esimerkkinä muille.
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Vuonna 2015 stipendien saajina olivat Järvenpään Seurakuntaopistosta valmistuneet
nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajat: Mari Lehmuskallio, Elis abeth Wulf, Rosa-Maria
Lindell ja Maiju Rahnasto.
Perusteluissa todettiin, että he ovat hoitaneet opintojaan aktiivisella ja tunnollisella
otteella ja ovat muita oppilaita kohtaan kannustavia ja rakentavia.

TUKIMAKSUT/AVUSTUKSET
Järvenpään Katutoiminnan tuki ry muistaa vuosittain marras-joulukuussa vanhuksia
Terveyskeskuksen kolmella vuodeosastolla, Kivipuistossa, Jampanpihan
Lehmusto- ja Tammistokodissa, Pihlavistossa ja Hoivakoti Elna-Marissa
ledkynttilöillä.
Hoivakoti Elna-Maria, Lallankadulla oli uusi kohteemme ja sinne myös uudistettiin
kynttilät ja patterit.
Lions Club Järvenpää lahjoitti lyhdetuottonsa 1213.00 euroa yhdistyksellemme
toiminta-avustuksena jaettavaksi edelleen Haarajoen asukastupa/nuorisotalo
Werson kaluste-, peliväline- ja askarteluhankintoihin.
Nuorisotilan avajaisissa kävi yht. 50 nuorta, joille paistettiin mm. lahjoitusvaroilla
hankitulla vohveliraudalla non-stoppina vohveleita.
Järvenpään Siskot ja Simot - luovan välittämisen yhteisö, järjesti Välittämisen
juhlan järvenpääläisille ikäihmisille lauantaina 19.9.2015 Saunakallion koululla.
Yhdistyksemme osallistui kahvitarjoilun kustannuksiin 300.00 eurolla.
Järvenpään Seudun Invalidit ry:lle maksoimme kannatusjäsenmaksun 50.00 euroa
vuodelle 2015.

HANKI JA SYDÄN -HYVÄNTEKEVÄISYYSTAPAHTUMA
JO KYMMENENNEN KERRAN su 1.3.2015 klo 11-14
Järvenpään Rantapuistossa
Koko perheen hyväntekeväisyystapahtumalla ja sitä edeltäneellä gaalaillallisella
Ravintola Huvilassa 25.2. klo 19-21 saimme yli 7000.00 euroa, josta lahjoitimme
Järvenpään Perhekoululle 2258.00 euroa, HUS Lastenklinikan sydänosasto
K4:lle 2258.00 euroa ja Järvenpään lastensuojelun avohuollolle lasten
ratsastusterapiaan 2258.00 euroa.
Lisäksi tapahtumassa huutokaupattiin kaupunginjohtaja Erkki Kukkosen vanha
virka-auto Saab 95 vuosimallia 2005, jonka Järvenpään kaupunki luovutti
yhdistyksellemme syksyllä. Ennen huutokauppaa Saab 95 kunnostettiin ja huollettiin
ja Leena Lindström huusi auton itselleen 3300.00 eurolla.
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Järvenpään perhekoulu on matalan kynnyksen varhaista tukea tarjoava menetelmä,
jonka alkuperäisenä lähtökohtana on haasteellisesti käyttäytyvän lapsen ja hänen
perheensä auttaminen.
Lastenklinikan sydänosastolle lahjoitetuilla varoilla on kunnostettu mm.
leikkihuonetta, hankittu leikkivälineitä ja potilashuoneisiin televisioita.
Tapahtumassa ahertaa vuosittain noin 50-70 vapaaehtoista, jotka ovat
yksityishenkilöitä ja yritysten ja yhdistysten jäseniä Keski-Uudeltamaalta. Mukana
on joka vuosi ollut myös Järvenpään kaupungin ja seurakunnan työntekijöitä
keräämässä rahaa lapsille ja nuorille.
Hanki ja Sydän alkoi, kun Rivolin henkilökunta halusi tuoda oman panoksensa
Markku Savijärven ideoimaan Lastenklinikan sydänlasten keräykseen ja viime
vuosina Hanki ja sydän-tapahtuman pääjärjestäjänä on toiminut Järvenpään
Katutoiminnan tuki ry.

18.3.2015 klo 19 KATU-KEILAUS NO 10 JÄRVENPÄÄN
KEILAHALLILLA
Katukeilaus-turnaukseen osallistuu vuosittain liki 30 joukkuetta ja joukkueet
maksavat kukin 200 euron osallistumismaksun. Noin puolet osallistujajoukkueista
on Järvenpäästä, toinen puoli tulee lähikunnista ja muualta Suomesta.
Vuonna 2015 osallistumismaksun maksoi 27 joukkuetta ja voittajaksi keilasi
Insinööritsto Eslacon Oy Järvenpäästä, toinen Helaform Oy ja kolmantena
Ruukki Stainless Steel - onnittelut voittajakolmikolle!
Saatu tuotto noin 5000.00 euroa kohdistettiin suurimmaksi osaksi nuorten 20vuotisitsenäisyyspäiväjuhlaan 6.12.2015.
Paidat osallistujille juhlakeilailuun lahjoitti Jarmo Nurmi Jartsin Kamat Oy:stä.

TALKOOT JÄRVENPÄÄN HAUTAUSMAALLA JO
KAHDEKSANNEN KERRAN
Mankalan koulun viidesluokkalaiset yhteensä 60 oppilasta ja kolme opettajaa
osallistuivat nyt jo kahdeksannen kerran kynttiläkeräykseen Järvenpään
hautausmaalla pyhäinpäivän jälkeen. ” Koululaisten apu on korvaamaton” kiitteli
siivousurakan jälkeen hautausmaan ammattityöntekijä Paavo Nurminen. Kerätyt
kynttilät kipattiin isolle pressulle, josta viidesluokkalaiset lajittelivat ne sekajätteisiin
ja kierrätykseen.
Työstään Mankalan koulun kolme luokkaa 5 A, B ja C saivat kukin 120 euroa
leirikoulurahastoon.
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HYVÄÄTEKEVÄ AIKUISTEN RETRO PARTY DISCOILTA yli 35-vuotiaille YSTÄVÄNPÄIVÄNÄ 14.2.2015
MY WAY-RAVINTOLASSA JÄRVENPÄÄSSÄ
Hyväntekijämme ja illan tiskijukka Pepe Makkonen järjesti taas varttuneelle väelle
hyväntekeväisyysdiscon ystävänpäivänä 14.2.2015 ravintola My Wayssa
Järvenpäässä. Lähes 200 ihmistä discoon vetäneen illan tuotto oli yli 1400.00 euroa,
josta Järvenpään Katutoiminnan tuki ry ja Loimulla toimiva nuorten työpaja saivat
kummatkin 718.00 euroa.
Ensimmäinen aikuisten disco järjestettiin 10.3.2012 ja yhdistyksemme on saanut
tukirahoitusta alusta lähtien yli 6000.00 euroa.
SUURET KIITOKSET PEPELLE ja KAIKILLE ILTAAN
OSALLISTUNEILLE!

NUORTEN ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLAT 20.KERRAN
6.12.2015 JÄRVENPÄÄ-TALOLLA
Kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen ja puheenjohtaja Henry Berg kättelivät juhlaväen
klo 18.30 alkaen ja itsenäisyyspäivän juhla alkoi klo 19.00 Järvenpään Mieslaulajien
esittämällä Finlandia-hymnillä ja päättyi klo 22.00. Juhlapuheiden ja juhlaillallisen
jälkeen juhlaväelle esiintyivät Entäs Peltonen? ja Roope Salminen&Koirat.
Järvenpään Katutoiminnan tuki ry kukitti juhlassa henkilöitä, jotka ovat olleet
mukana itsenäisyyspäiväjärjestelyissä vuosien varrella.
Itsenäisyyspäiväjuhlan järjestäjinä toimivat Seurakuntaopiston NuvaPk14
opiskelijat, Järvenpään kaupungin Nuorisotyö ja Järvenpään Katutoiminnan tuki ry.
Juhlan kuluista vastaavat puoliksi Järvenpään kaupunki ja Järvenpään
Katutoiminnan tuki ry.
Juhlaan kutsutaan vuosittain kaikki järvenpääläiset 15-17 vuotiaat, yhdeksännen
luokan ja lukion ensimmäisen vuosikurssin oppilaat sekä tänä vuonna kutsut
lähetettiin myös yhteiskumppaneille vuosien varrelta.

KIITÄMME kaikkia toiminnassamme mukana olleita niin yksityisiä henkilöitä
kuin yrityksiäkin ympäri Suomen.
Kiitämme myös Järvenpään kaupunkia, Järvenpään kaupungin Nuorisotyötä ja
Seurakuntaopistoa vuosia jatkuneesta yhteistyöstä.

5.
JÄRVENPÄÄN KATUTOIMINNAN TUKI RY:N HALLITUS
psta
HENRY "ROOPE" BERG

ANITA SIEVÄNEN
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sihteeri/rahastonhoitaja
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www.jarvenpaankatutoiminnantuki.fi

Hyvät Sydämet Roope ja Pirjo Berg

