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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 2021 hallitukseen kuuluivat Henry "Roope" Berg puheenjohtajana, Anita 
Sievänen sihteeri/rahastonhoitajana, Mika Gilan varapuheenjohtajana ja jäseninä Esa 
Kärkkäinen, Pepe Makkonen ja Kalevi Tihveräinen. 

Vuonna 2021 saimme keräys- ja avustustuottoja vain 1615,23 euroa, jolla summalla 
olemme mahdollistaneet toimintamme ja vapaaehtoisuuteen perustuvan lapsi-, nuoriso- ja 
vanhustyön Järvenpäässä. Varainhankinnan osalta toimintavuodet 2020 ja 2021 ovat 
olleet haasteellisia, koska olemme joutuneet perumaan koronaepidemian takia 
tärkeimmät toimintavuotemme hyväntekeväisyystapahtumat. 

Vuonna 2021 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 2021 stipendien saajina olivat Nea Nissinen ja Tarmo Toimela Keski-
Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan Järvenpään ammattikoulusta.
Perusteluissa todettiin, etää molemmat ovat tsemppareita, sosiaalisia ja motivoituneita 
opiskelijoita.
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TUKIMAKSUT/AVUSTUKSET

TUKIMAKSUT:
Lahjoitimme toiminta-avustusta 1000.00€ Jobile Oy:lle, joka on lähtenyt kehittämään 
alustapalvelua, joka mahdollistaa kotitalouksille erilaisten pihan hoitoon liittyvien 
”jokamiehentöiden” ulkoistamisen ja samalla työllistäen mm. paikallisia nuoria. Jobile-
palvelun kautta nuoret voivat saada helposti keikkaluonteisia toimeksiantoja, joista he 
saavat myös palkkaa ja mahdollistuu näin myös ensiaskeleet työelämään.
https://www.jobile.fi/

Teimme 1000,00 € tukilahjoituksen Elämä Lapselle-konsertin tv-lähetyksessä 
8.9.2021.
Lastenklinikoiden Kummit ry tukee viittä yliopistollista lastenklinikkaa ja lastensairaalaa 
Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Kuopiossa. Tämän lisäksi kummituen 
huipputärkeitä osa-alueita ovat lastentautien tutkimustyö, potilasviihtyvyys sekä lasten ja 
nuorten mielenterveystyö. https://kummit.fi/

Mankalan koulun viidesluokkalaiset ja opettajat kerääntyivät jo 14. kerran pyhäinpäivän 
jälkeen avustamaan Järvenpään seurakunnan hautausmaalla työskenteleviä keräämällä 
loppuunpalaneet muoviset hautakynttilät jätesäkkeihin. Työstään Mankalan koulun 
kolme luokkaa saivat kukin 120.00 euroa retkikassoihin yhteensä 360,00 €.

KATUKEILAUS  nro 15  JÄRVENPÄÄN KEILAHALLILLA 
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.

Vastuullisena tapahtumajärjestäjänä emme ole voineet myöskään vuonna 2021 pitää 
vuosittaista Katukeilaus-hyväntekeväisyysturnausta valllitsevan epidemiatilanteen takia.
Vuoden 2022 keilaus tullaan toteuttamaan, mikäli epidemiatilanne ja 
viranomaismääräykset sen sallivat.

NUORTEN PERINTEISET ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLAT 6.12.2021 
JÄRVENPÄÄ-TALOLLA klo 18.00-22.00
Vuonna 2021 nuorten itsenäisyyspäiväjuhlamme olisi järjestetty jo 26. kerran Järvenpään-
talolla, mutta koronaepidemian takia juhla siirtyi pidettäväksi 6.12.2022. 

https://kummit.fi/
https://www.jobile.fi/
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”EVERGREEN ILTAA HYVÄSSÄ SEURASSA” hyväntekeväisyyskonsertti 
Järvenpää-talolla 3.11.2021 klo 19
Kiitokset The Roots Of Sentimentals with Jani Uhlenius and Sami Laakso ja konsertin 
tuotto Järvenpään Katutoiminnan tuki ry:n hyväksi.
Kiitoksemme hyväntekijöille!

                                           

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


