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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.
Vuonna 2010 hallitukseen kuuluivat Henry "Roope" Berg puheenjohtajana, Anita
Sievänen sihteeri/rahastonhoitajana, Mika Gilan varapuheenjohtajana ja jäseninä
Lea Väyrynen ja Jari Tujula. Lisäksi Jari Aholalla Järvenpään kaupungin
nuorisopalveluista oli läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, samoin kuin
Järvenpään nuorisoparlamentin kolmella jäsenellä.
Useat yritykset - niin omalta paikkakunnaltamme kuin muualtakin Suomesta - ovat
mahdollistaneet toimintamme ja vapaaehtoisuuteen perustuvan lapsi- ja nuorisotyön
Järvenpäässä 12 802.71 eurolla vuonna 2010.
Jäseneksemme on vuonna 2010 voinut liittyä maksamalla henkilöjäsenmaksun 5
euroa ja yritysjäsenmaksun 100 euroa. Yhdistyksemme säännöt uudistetaan vuonna
2011, jolloin myös yhdistysjäsenet poistuvat ja toimitaamme tuetaan jatkossa erilaisin
tapahtumin ja avustuksin.
Järvenpään Katutoiminnan tuen kummit ovat Matti Eskonniemi , Petri Keskitalo,
dragtaiteilija Pola Ivanka ja Hanna Pakarinen.

TUNNUSTUSPALKKIO
Yhdistyksemme 100 euron tunnustuspalkkio jaetaan vuosittain opiskelunsa
päättävälle nuorelle, joka on ansioitunut lasten/nuorten ohjaajana, tukihenkilönä tai
ollut muutoin omassa elämässään hyvänä esimerkkinä muille.
Vuonna 2010 palkkio myönnettiin Taneli Koskelle Järvenpään Lukiosta.
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TUKIMAKSUT/AVUSTUKSET
Tuettiin Järvenpään Seudun Invalidit ry:n toimintaa 250 euron
kannatusjäsenmaksulla ja 500 eurolla järvenpääläisten nuorten nuorisopurjehdusta
15.-17.10.2010.
Nuoret vaihtoivat myös patterikynttilöihin uudet patterit Järvenpään
terveyskeskuksen vuodeosastoilla 1, 2, 3 ja 4 sekä Kivipuiston palvelukeskuksessa.
Yhdistyksemme lahjoitti Pihlaviston vanhuksille uuden taulutelevision varastetun
tilalle, joka ehti olla paikallaan ruokasalin kabinetissa vajaan vuoden.
Myös Järvenpään Terveyskeskuksen vuodeosasto Vanhainkylänniemessä sai
Järvenpään Katutoiminnan tuelta 2700 euron arvoisen REHAbike-kuntopyörän.
Järvenpään Vanhempainverkoston lehtiprojekti sai 1000 euron toiminta-avustuksen
nuorten lehden painatuskuluihin. Lehti ilmestyy helmikuussa 2011 ja se on 16sivuinen 3000 kappaleen väripainos, jota jaetaan Järvenpään kaupungin yläkouluissa,
nuorisotiloissa, kirjastossa jne. Lehdellä on oma nuorista koostuva toimitusneuvosto,
joka suunnittelee lehden sisällön, ulkonäön, valitsee aineiston ja taittaa lehden.
Lopullisen julkaisupäätöksen tekee nuorten itsensä valitsema päätoimittaja ja
Järvenpään Vanhempainverkosto. Toimituksen ohjauksesta vastaa Järvenpään
Vanhempainverkosto.

TALKOOT HAUTAUSMAALLA
Mankalan koulu osallistui nyt jo kolmannen kerran kynttiläkeräykseen Järvenpään
hautausmaalla pyhäinpäivän jälkeen. Kynttilät menevät hautausmaalta kierrätykseen
ja siksi oppilaat irrottivat metallikannet muovirungoista ja tekivät lajittelun eri
astioihin. Muovia kertyi 600-700 litraa eli useita jätelaatikollisia ja metalli lähti
erillään Kiertokapulaan. Mankalan koulun kolme luokkaa saivat kukin 100 euroa
retkikassaansa ja hautausmaan työntekijöiltä suuret kiitokset arvokkaasta avusta.

KATU-KEILAUS NO 5
"Oikeastaan ihan sama saammeko keiloja kaatumaan, osallistumme kisaan, koska
tarkoitus on niin hyvä" totesivat ne 26 yritystä, jotka keilasivat rahaa järvenpääläisille
nuorille itsenäisyyspäiväjuhlaan ja terveyskeskukselle kuntolaitteen hankintaan.
Jokainen joukkue maksoi osallistumismaksuna 200 euroa ja kulujen jälkeen
lahjoitettavaksi jäi 4900 euroa. Keilaturnauksen voittaja oli Keski-Uudenmaan
poliisin joukkue, joka sai jo toisen kiinnityksen kiertopokaaliin.
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HYVÄÄ JÄKEN NUORILLE-KONSERTTI
Välittämisen viikon avajaistapahtumana pidettiin 7.11. hyväntekeväisyyskonsertti
järvenpääläisten nuorten hyväksi. Konsertti järjestettiin Järvenpää-talon
Sibeliussalissa ja esiintyjinä olivat Hanna Pakarinen, Matti Esko, Pauli Schukov,
Riku Berg, Stina Girs ja Järvenpään Teatterin esiintyjiä. Konsertin orkesteria johti
Altti Uhlenius. Lipun hinta oli 15 euroa ja salissa oli viitisensataa kuulijaa. Konsertin
tuotosta yhdistyksemme sai 2492.51 euroa ja toisen puolen Järvenpään Teatteri.
Hyväntekeväisyyskonsertti onnistui ja jatkoa toivotaan !

ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA 6.12.
Järvenpääläiset nuoret juhlivat nyt itsenäisyyttä 15. kerran omassa juhlassaan
Järvenpää-talolla. Noin 8000 euron budjetilla toteutettavan juhlan kuluista vastaavat
puoliksi Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Katutoiminnan tuki ry. Juhlaan
kutsutaan vuosittain kaikki Järvenpään yhdeksännen luokan oppilaat sekä joitakin
ammattikoulun ja lukion ensimmäisen luokan oppilaita. Juhlan ohjelman oppilaat
tekevät omissa työryhmissään.
Itsenäisyyspäiväjuhlamme nuorille on toimintamme vuoden huippu - jokavuotinen
menetystarina.

KIITOKSET
Kaikille toiminnassamme mukana olleille, yrityksille ympäri Suomen, Järvenpään
kaupungille ja Järvenpään kaupungin nuorisopalveluille yhteistyöstä vuodesta 1995
alkaen.
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