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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 2020 hallitukseen kuuluivat Henry "Roope" Berg puheenjohtajana, Anita 
Sievänen sihteeri/rahastonhoitajana, Mika Gilan varapuheenjohtajana ja jäseninä Esa 
Kärkkäinen, Pepe Makkonen ja Kalevi Tihveräinen. 

Vuonna 2020 saimme keräys- ja avustustuottoja yhteensä 4405,00 euroa, jolla 
summalla olemme mahdollistaneet toimintamme ja vapaaehtoisuuteen perustuvan lapsi-, 
nuoriso- ja vanhustyön Järvenpäässä. Varainhankinnan osalta toimintavuosi oli 
haasteellinen, koska jouduimme perumaan koronaepidemian takia tärkeimmät 
toimintavuotemme tapahtumat. 

Vuonna 2020 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 100,00 € 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.
Vuonna 2020 stipendien saajina olivat Teemu Huikuri ja Heidi Airaksinen   
Ammattiopisto Spesiasta. Perusteluissa todettiin mm. opiskelijan vahvuudet toisten 
opiskelijoiden huomioimisessa ja aktiivinen tutortoiminta ja osallistuminen Taitaja-
semifinaaliin.
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 2.
TUKIMAKSUT/AVUSTUKSET

TUKIMAKSUT:
Yhdistyksemme muisti Järvenpään Seurakunnan palveleva puhelin päivystäjiä 
lahjakorteilla yht. 490,50 €. Päivystäjät toimivat kuuntelijoina ja keskustelukumppaneina 
apua tarvitseville ihmisille. Päivystystyötä tehdään yksin, mutta päivystäjät tapaavat 
säännöllisesti työnohjauksen ja jatkokoulutuksen merkeissä. 
Päivystäjältä toivomme halukkuutta antaa aikaansa toisten ihmisten hyväksi. Edellytämme
sitoutumista vaitiolovelvollisuuteen sekä tasapainoista elämäntilannetta. Päivystystyötä 
tehdään 3-10 tuntia kuukaudessa kahden tai kolmen tunnin vuoroissa.
https://www.jarvenpaanseurakunta.fi/paivystajaksi

SAADUT AVUSTUKSET

KATUKEILAUS nro 15  KEILAHALLILLA 25.3. ja 21.10.2020

Katukeilaus-turnaukseen osallistuu vuosittain liki 30 joukkuetta ja joukkueet maksavat 
kukin 200 euron osallistumismaksun. 
Kisa käydään kaksihenkisin joukkuein ja myös vaihtopelaajat ovat mahdollisia. 
Katukeilaus järjestetään vuosittain yhteistyössä Järvenpään Keilahalli Oy:n kanssa.

Järvenpään Katutoiminnan tuki ry:n hallitus teki vastuullisena Katukeilatapahtuman 
järjestäjänä koronaepidemian takia päätöksen, että myös lokakuun tapahtuma perutaan  ja 
siirretään tammi-maaliskuulle 2021. Tätäkin päätöstä tehdessä tulemme huomioimaan 
koronatilanteen ja voimassaolevat viranomaisrajoitukset.

TALKOOT JÄRVENPÄÄN HAUTAUSMAALLA JO 13. KERRAN marraskuussa
Mankalan koulun viidesluokkalaiset ja opettajat kerääntyivät perinteiseen tapaan 
pyhäinpäivän jälkeen 4.11.2020  hautausmaalle avustamaan Järvenpään seurakunnan 
hautausmaalla työskenteleviä keräämällä loppuunpalaneet muoviset hautakynttilät 
jätesäkkeihin. Työstään Mankalan koulun neljä luokkaa saivat kukin 120.00 euroa 
retkikassoihin yhteensä 480,00 €.
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3.

NUORTEN PERINTEISET ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLAT 6.12.2020 
JÄRVENPÄÄ-TALOLLA klo 18.00-22.00
Vuonna 2020 nuorten itsenäisyyspäiväjuhlamme olisi järjestetty jo 25. kerran Järvenpään-
talolla, mutta koronaepidemian takia juhla siirtyi pidettäväksi 6.12.2021. 

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 
Hallitus


