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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 20 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.
Useat yritykset - niin omalta paikkakunnaltamme kuin muualtakin Suomesta - ovat
mahdollistaneet toimintamme ja vapaaehtoisuuteen perustuvan lapsi-, nuoriso- ja
vanhustyön Järvenpäässä 13 145.60 eurolla vuonna 2014.
Vuonna 2014 jäsenmaksun suuruus oli 5 euroa henkilöltä ja 100 euroa yrityksiltä ja
maksaneita jäseniä 2014 oli 25 kpl.
Järvenpään Katutoiminnan tuen kummit ovat Matti Eskonniemi, Hanna
Pakarinen ja Stina Girs.

TUNNUSTUSPALKKIO
Yhdistyksemme 100 euron tunnustuspalkkio jaetaan vuosittain keväällä ja syksyllä
opiskelunsa päättävälle nuorelle, joka on ansioitunut lasten/nuorten/vanhusten
ohjaajana, tukihenkilönä tai on ollut muutoin omassa elämässään hyvänä
esimerkkinä muille.
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Vuonna 2014 annettiin 100 euron tunnutuspalkkio Järvenpään Lukion Elias
Tuomiselle, joka on ollut esimerkillinen ja tunnollinen koulunkävijä.

TUKIMAKSUT/AVUSTUKSET
Järvenpään Katutoiminnan tuki ry muistaa vuosittain aina marras-joulukuussa
vanhuksia Terveyskeskuksen kolmella vuodeosastolla, Kivipuistossa,
Jampanpihan Lehmusto- ja Tammistokodissa, Pihlavistossa ja Hoivakoti ElnaMarissa ledkynttilöillä.
Hoivakoti Elna-Maria, Lallankadulla oli uusi kohteemme ja kynttilät ja patterit
uudistettiin Terveyskeskuksen osasto 3:lla.
Siisti-Group Oy lahjoitti vuoden 2014 joulumuistamiset Järvenpään Katutoiminnan
tuen nuorisotoiminnalle yht. 600.00 €
Järvenpään Seudun Invalidit ry:lle maksoimme kannatusjäsenmaksun 50.00 euroa
vuodelle 2014.
Avustimme 750.00 eurolla Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestämää HUBUpäihdekasvatuskokonaisuutta Järvenpään yläkoulujen 8-luokkalaisille
yhteistyössä Järvenpään vanhempainverkosto ry:n ja Järvenpään kaupungin kanssa.
Avustimme myös järvenpääläistä Boneyard coyotes- nuorisobändiä
soitintarvikehankinnoissa 222.00 eurolla.

HANKI JA SYDÄN -HYVÄNTEKEVÄISYYSTAPAHTUMA
JO YHDEKSÄNNEN KERRAN su 2.3.2014 KLO 11-14
Järvenpään Rantapuistossa
Koko perheen hyväntekeväisyystapahtumalla saimme yhteensä 6158.69 euroa, josta
lahjoitimme Järvenpään Perhekoululle 2052.00 euroa, HUS Lastenklinikan
sydänosasto K4:lle 2052.00 euroa ja Järvenpään lastensuojelun avohuollon
eläinavusteiseen terapiaan 2052.00 euroa.
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, uusina
yhteistyökumppaneina olivat LC Lions Club ja Järvenpään Yrittäjät ry. Kiitos Suvi
Lehtoselle ja kaikille muille hyville sydämille ( http://hankijasydan.blogspot.com/) j
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Erityskiitos Järvenpään Ladun Auli Salorannalle.
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.

19.3.2014 KATU-KEILAUS NO 9 JÄRVENPÄÄN
KEILAHALLILLA
Katukeilaus-turnaukseen osallistuu vuosittain liki 30 joukkuetta ja joukkueet
maksavat kukin 200 euron osallistumismaksun. Noin puolet osallistujajoukkueista
on Järvenpäästä, toinen puoli lähikunnista ja muualta Suomesta.
Vuonna 2014 osallistumismaksun maksoi 31 joukkuetta, mutta mukana kisaamassa
oli 29 ja voittajaksi keilasi Järvenpään Katutoiminnan tuen oma joukkue.
Toiseksi sijoittui järvenpääläinen Ins.tsto Eslacon Oy ja kolmanneksi
järvenpääläinen Jartsin Kamat Oy.
Saatu tuotto 5971.40 euroa kohdistetaan mm. Järvenpään Terveyskeskuksen
vuodeosastojen hankintoihin ja Nuorten itsenäisyyspäiväjuhlaan 6.1.2014.

TELKKAREITA TERKKARIIN
Maaliskuussa pidetyn keilaturnauksen tuotolla ostettiin huhtikuussa 2 kpl
televisioita Järvenpään terveyskeskuksen akuuttiosaston pienhuoneisiin ja
lisäksi jääkaappi, jossa potilaat ja heidän omaisensa voivat säilyttää sairaalaan
tuomiaan ruokia.
Keilaustuotoilla on lahjoitettu Järvenpään terveyskeskukselle mm. 10 televisiota,
tuoleja ja restroraattori jalkojen ja käsien kuntoutukseen.

5.11.2014 TALKOOT HAUTAUSMAALLA
Mankalan koulun viidesluokkalaiset yhteensä 63 oppilasta ja kolme opettajaa
osallistuivat nyt jo seitsemännen kerran kynttiläkeräykseen Järvenpään
hautausmaalla pyhäinpäivän jälkeen.
Hautausmaalta kertyi 35 kappaletta 150 litran jätesäkkiä muovijätettä ja
kierrätykseen menevää metallijätettä 500-600 litraa. Lasisia kynttilöitä koululaiset
eivät turvallisuussyistä keränneet lainkaan.
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Mankalan koulun kolme luokkaa 5 A, B ja C saivat kukin 100 euroa
leirikoulurahastoon ja hautausmaan työntekijöiltä suuret kiitokset arvokkaasta
avusta. Järvenpään seurakunnan seurakuntapuutarhuri Satu Vuorinen kiitti
koululaisia, sillä seurakunnan kahdella työntekijällä olisi mennyt kynttilöiden
siivoamiseen haudoilta todella paljon aikaa.

HYVÄÄTEKEVÄ AIKUISTEN DISCO 29.11.2014 MY WAYRAVINTOLASSA JÄRVENPÄÄSSÄ
Hyväntekijämme Pepe Makkonen järjesti taas varttuneelle väelle
hyväntekeväisyysdiscon 29.11.2014 ravintola My Wayssa Järvenpäässä. Illanvieton
yhteydessä järjestettiin myös huutokauppa, josta saadut varat ohjattiin Järvenpään
Katutoiminnan ja Järvenpään Nuorten työpajatoiminnan tukemiseen.
Pepen vuosien 2012 – 2014 aikana järjestämillä aikuisdiscoilla on saatu rahaa
toimintaamme noin 6000.00 euroa.
SUURET KIITOKSET PEPELLE!

6.12.2014 ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA klo 18.00 – 22.00
JÄRVENPÄÄ-TALOSSA
Vuonna 2014 järvenpääläiset nuoret juhlivat Suomen itsenäisyyttä 19. kerran
omassa juhlassaan Järvenpää-talolla.
Kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen ja varapuheenjohtajamme Mika Gilan kättelivät
juhlaväen klo 18.30 ja itsenäisyyspäivän juhla alkoi klo 19.00 lippukulkueella ja
Maamme-laululla ja päättyi klo 22.00. Itsenäisyyspäiväjuhlan järjestäjinä toimivat
Seurakuntaopiston NuvaPk13 opiskelijat, Järvenpään kaupungin Nuorisotyö ja
Järvenpään Katutoiminnan tuki ry.
Noin 7000 euron budjetilla toteutettavan 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.
Tarjoilun hoitivat seurakuntaopiston nuva-opiskelijat opettajansa johdolla ja
musiikkivieraana esiintyivät Pete Parkkonen ja tanssiryhmä UrbanKeto.
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KIITÄMME kaikkia toiminnassamme mukanaolleita niin yksityisiä henkilöitä
kuin yrityksiäkin ympäri Suomen.
Kiitämme myös Järvenpään kaupunkia, Järvenpään kaupungin Nuorisotyötä ja
Seurakuntaopistoa vuosia jatkuneesta yhteistyöstä.
JÄRVENPÄÄN KATUTOIMINNAN TUKI RY:N HALLITUS
www.jarvenpaankatutoiminnantuki.fi psta
HENRY "ROOPE" BERG
puheenjohtaja
puh. 0400 726 742

ANITA SIEVÄNEN
sihteeri/rahastonhoitaja
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