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www.jarvenpaankatutoiminnantuki.fi
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 2017 hallitukseen kuuluivat Henry "Roope" Berg puheenjohtajana, Anita
Sievänen sihteeri/rahastonhoitajana, Mika Gilan varapuheenjohtajana ja jäseninä
Esa Kärkkäinen, Pepe Makkonen ja Kalevi Tihveräinen. Lisäksi Jari Aholalla
Järvenpään kaupungin nuorisopalveluista oli läsnäolo-oikeus hallituksen
kokouksissa, samoin kuin Järvenpään nuorisoparlamentin kolmella jäsenellä.
Vuonna 2017 saimme keräys- ja avustustuottoja yhteensä 7 530.00 euroa, jolla
summalla olemme mahdollistaneet toimintamme ja vapaaehtoisuuteen perustuvan
lapsi-, nuoriso- ja vanhustyön Järvenpäässä.
Vuonna 2017 jäsenmaksun suuruus oli 5 euroa henkilöltä ja 100 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 2017 stipendien saajina olivat Titta Savela ja Miljaemilia Wala
Järvenpään lukiosta.
Titta ja Miljaemilia ovat esimerkillisiä opiskelijoita ja menestyneet erinomaisesti niin
opinnoissa kuin ylioppilaskirjoituksissakin.

TUKIMAKSUT/AVUSTUKSET
TUKIMAKSUT:
Järvenpään Seudun Invalidit ry:lle maksoimme kannatusjäsenmaksun 50.00 euroa
vuodelle 2017.
Tuhat euroa Temalin nuorisotilan hyväksi
Yrittäjä Eikka Lehtiselle luovutettiin Järvenpään Katutoiminnan tuen ensimmäinen
kunniakirja tunnustukseksi kadun ja nuorten hyväksi järjestämistään
discotapahtumista Eikan Pubissa. Discotuotot 1000,00 euroa ohjataan Temalin
nuorisotilaan ( Emalitehtaankatu 2, 04400 Järvenpää) ja nuorisotilan nuorille. Nuoret
yhdessä ohjaajiensa kanssa päättävät, mihin rahat sitten käytetään.
Annoimme 100,00 euron avustuksen Järvenpään Seurakuntaopiston luokan Jnuvapk 14 luokkaretkeä varten. Opiskelijat olivat mukana vuoden 2015
itsenäisyyspäiväjuhlan järjestelyissä.

22.3.2017 klo 19 KATU-KEILAUS NO 12 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.
Kisa käydään kaksihenkisin joukkuein ja myös vaihtopelaajat ovat mahdollisia.
Vuonna 2017 osallistumismaksun maksoi 23 joukkuetta ja saatu tuotto 5000.00
euroa kohdistettiin suurimmaksi osaksi nuorten itsenäisyyspäiväjuhlaan 6.12.2017.
Katukeilaus järjestetään vuosittain yhteistyössä Järvenpään Keilahalli Oy:n kanssa.

17.6. 2017 PERINNE-PÖRINÄT
Osallistuttiin Tuusulanjärven Tunarit ry:n järjestämään Perinne-Pörinät päivään
Rantapuistossa. Huutokaupan meklarina toimi puheenjohtajamme Roope ja
huutokaupasta ja muusta myynnistä saimme 1830,00 €.
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TALKOOT JÄRVENPÄÄN HAUTAUSMAALLA JO
KYMMENENNEN KERRAN marraskuussa
Mankalan koulun 66 viidesluokkalaista ja opettajat kerääntyivät perinteiseen tapaan
pyhäinpäivän jälkeen Järvenpään hautausmaalle avustamaan hautausmaalla
työskenteleviä keräämällä loppuunpalaneet muoviset hautakynttilät jätesäkkeihin.
Työstään Mankalan koulun kolme luokkaa 5A, 5B ja 5C saivat kukin 120.00 euroa
retkikassoihin.

NUORTEN ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLAT 23.KERRAN
6.12.2017 JÄRVENPÄÄ-TALOLLA
Kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen ja puheenjohtaja Henry Berg kättelivät
perinteisesti juhlaväen Järvenpää-talon yläkerran lämpiössä, jonka jälkeen klo 18.30
saapui lippukulkue Sibelius-saliin ja Järvenpään Mieslaulajien johdolla laulettiin
yhteisesti Maamme-laulu. Juhlatervehdysten ja juhlaillallisen jälkeen juhlaväelle
esiintyivät The Roots of sentimentals sekä Pete Parkkonen.
Itsenäisyyspäiväjuhlassa kiitettiin ja luovutettiin kunniakirja viimeistä kertaa
virallisissa tehtävissään olleelle kaupunginjohtaja Erkki Kukkoselle. ” Tunnelma on
aina ollut yhtä upea ja juhlallinen ja nuoret ovat joka vuosi panostaneet tapahtumaan
ja ymmärtäneet, mistä on kyse.” lausui Erkki nuorille kiitospuheessaan.
Itsenäisyyspäiväjuhlan järjestäjinä toimivat tänä vuonna Seurakuntaopiston Nuvaopiskelijat, Järvenpään kaupungin Nuorisopalvelut ja Järvenpään Katutoiminnan tuki
ry. Juhlan kuluista vastaavat puoliksi Järvenpään kaupunki ja Järvenpään
Katutoiminnan tuki ry. Juhlaan kutsutaan vuosittain kaikki järvenpääläiset
yhdeksännen luokan oppilaat ja ammattikoulun ja lukion ensimmäisen luokan
opiskelijat.
” Suomessa on parasta hyvä koulutus, hyvä terveydenhuolto ja turvallisuus” totesivat
nuoret Riina, Sara ja Heta juhlassamme ja onnittelivat näin 100 vuotta täyttävää
Suomea.

KIITÄMME kaikkia toiminnassamme mukana olleita niin yksityisiä henkilöitä
kuin yrityksiäkin ympäri Suomen.
Kiitämme myös Järvenpään kaupunkia, Järvenpään kaupungin Nuorisotyötä ja
Seurakuntaopistoa ja Nuva-opiskelijoita vuosia jatkuneesta yhteistyöstä.
JÄRVENPÄÄN KATUTOIMINNAN TUKI RY:N HALLITUS
psta
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puh. 0400 726 742
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