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Yhdistys on perustettu vuonna 1993. Varsinaisen aktiivisen toiminnan katsomme alkaneeksi vasta 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 2009 hallitukseen kuuluivat Henry ”Roope” Berg puheenjohtajana, Anita
Sievänen sihteerinä/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 5 600 eurolla vuonna 2009.
Hallituksen puolesta suurkiitoksemme tukijoillemme.
Jäseneksemme voi liittyä maksamalla yksityisjäsenmaksun 5 euroa ja yritysjäsenmaksun 100 euroa.
Järvenpään Katutoiminnan tuen kummit ovat Matti Eskonniemi eli Matti Esko,
Petri Keskitalo ja dragtaiteilija Pola Ivanka.

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 2009 palkkion sai Mira Leinonen Keudasta.

TUKIMAKSUT/AVUSTUKSET
Järvenpään Seudun Invalidit ry:lle maksettiin vuoden 2009 kannatusjäsenmaksu
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50 euroa.
Lisäksi järvenpääläiset nuoret vaihtoivat patterikynttilöihin uudet patterit
Järvenpään terveyskeskuksen vuodeosastoilla 1,2, 3 ja 4 sekä Kivipuiston
palvelukeskuksessa.
Järvenpään Katutoiminnan tuki ry lahjoitti myös 4 kpl 50-tuumaisia televisioita
Järvenpään terveyskeskuksen vuodeosastolle ja Pihlavistokotiin. Lahjoituksen arvo
oli 4800 euroa.

KATU-KEILAUS NO 4
Järvenpään Keilahallissa järjestettiin yrityksille 24.3.2009 Katu-keilaus no 4, joka
onnistui taas erinomaisesti niin osallistujamäärän kuin tuotonkin suhteen – 5300
euroa mm. käytettäväksi televisioiden hankintaan ja nuorten itsenäisyyspäivän
juhlaan.
Kiitos Roope ja Pirjo järjestelyistä!

TALKOOT HAUTAUSMAALLA
Mankalan koulu osallistui nyt jo toisen kerran kynttiläkeräykseen Järvenpään
hautausmaalla pyhäinpäivän jälkeen. Kynttilät menevät hautausmaalta kierrätykseen
ja siksi oppilaat irrottivat metallikannet muovirungosta ja lajittelivat ne eri astioihin.
Mankalan koululla on Vihreä lippu, joka on päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten
kestävän kehityksen ohjelma. Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman
tunnuksena vihreän lipun käyttöoikeuden, joka on myös osa kansainvälistä EcoSchools-ohjelmaa.
Siivouspalkkioksi ahkerat viidesluokkalaiset 5A, 5B ja 5C saivat kukin 100
euroa per luokka.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN NUORTEN JUHLAVASTAANOTTO
JÄRVENPÄÄ-TALOLLA
Jo 13. kertaa juhlimme Suomen itsenäisyyttä yhdessä järvenpääläisten nuorten kanssa Järvenpää-talolla. Perinteisesti nuoret valitsivat kouluilta
keskuudestaan juhlatyöryhmän ja yhdessä Järvenpään kaupungin nuorisopalveluiden kanssa toteuttivat taas loistavan juhlan.
Yhdeksäsluokkalaiset, lukion ja ammattiopiston ensimmäisen vuoden opiskelijat
muodostivat juhlayleisön tyylikkäine pukuineen ja käyttäytymällä tilaisuuteen
sopivalla arvokkuudella.
Kaupunginjohtaja Kukkonen ja puheenjohtajamme kättelivät yli 400 juhlaan
saapunutta nuorta.
Juhlavastaanotto on toimintamme vuoden huippu – jokavuotinen menestystarina,
jota odotetaan vuosittain. Vastaavaa nuorten itsenäisyyspäiväjuhlaa ei toteuteta
ainakaan tässä muodossa missään muualla kaupungissa tai kunnassa.
Budjetistamme ( 6000 euroa) panostetaan noin 50 % juuri nuorten ip-juhlan ku-

luihin – ruokailuun, ohjelmaan ja esiintyjiin.
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KIITOKSET
Järvenpään kaupungille ja Järvenpään kaupungin nuorisopalveluille yhteistyöstä
vuodesta 1995 alkaen.
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