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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 2011 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 13 953.37 eurolla vuonna 2011.

Vuonna 2011 jäsenmaksun suuruus oli 5 euroa henkilöltä ja 100 euroa yrityksiltä ja 
henkilöjäseniä 2011 oli 17 kpl ja jäsenmaksukertymä yht. 85 euroa.

Järvenpään Katutoiminnan tuen kummit ovat Matti Eskonniemi,  Hanna Pakarinen 
ja Stina Girs. 

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 2011 jaettiin 2 x 100 euron palkkiota Keuda Järvenpään opiskelijoille 
Julia Saariselle ja Janne Kalliomäelle.



TUKIMAKSUT/AVUSTUKSET 2.

Tuettiin Henri Ihanderin rahastoa 1000 eurolla. Järvenpään Haukkojen 15-vuotias 
pelaaja Henry Ihander loukkaantui syyskuussa 2010 jääkiekko-ottelussa menettäen 
liikuntakykynsä. Nuoren kuntoutus on alkanut ja kestää vuosia. Kuntoutuskeskus 
Synapsia antaa kuntoutuksen alulle hyvät puitteet, mutta kuntoutus ja apuvälineiden 
hankinta ovat isoja kustannuksia ja Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja 
Ammatinedistämissäätiö on perustanut rahaston varainhankintaan.   

Patterikynttilöihin vaihdettiin uudet patterit sekä ostettiin uusia rikkoutuneiden 
tilalle Järvenpään terveyskeskuksen vuodeosastoilla sekä Kivipuiston 
palvelukeskuksessa.

Yhdistyksemme lahjoitti  Pihlavistoon pihagrillin sekä Vanhankylänniemeen 
Terveyskeskuksen osasto 3:lle Sony lcd-tv:n ja telineen ja osastoille 1 ja 2 tv-
tuoleja 4 kpl, jotka ovat riittävän korkeat vanhusten päästä niistä ylös.

Annoimme Järvenpään Palloseura ry:lle 200 euroa tyttöjen jalkapalloleiriä varten, 
joka järjestetään Kuopiossa tammikussa 2012.

20.2.2011 HANKI JA SYDÄN 2011

Hanki ja sydän 2011 - hyväntekeväisyystapahtuma järjestettiin 20.2.2011 klo 11-16 
Vanhankylänniemessä Stålhanen kartanon rannassa. Jo kuudennen kerran järjestetty 
tapahtuma toi tuloksena yhteensä 6234 euroa ja tuotto jaettiin tasan Järvenpään 
perhekoulun ja Lastenklinikan sydänosasto K4:n kesken. Perhekoulu on toimintaa, 
jossa lapset ja perheet saavat apua ja tukea kasvatustyössään.
Järvenpään Katutoiminnan tuki oli nyt ensimmäisen kerran mukana järjestämässä 
tapahtumaa.

23.3.2011 KATU-KEILAUS NO 6

Katukeilaus-turnaukseen on vuosittain osallistunut lähemmäs 30 joukkuetta ja  200 
euron osallistumismaksun maksoi 27 joukkuetta, joista paikalla oli 26. Noin puolet 
osallistujajoukkueista oli Järvenpäästä, toinen puoli lähikunnista ja kaukaisimmat 
Tampereelta, Kotkasta ja Jyväskylästä.
Koska tarkoitus oli hyvä, lahjoitettavaksi jäi kulujen jälkeen noin 5000 euroa niin 
Henry Ihanderin rahastoon, Pihlaviston vanhainkotiin kuin Vanhankylänniemen 
Terveyskeskuksen vuodeosastoille. 
Jartsinkamat voitti vuonna 2011 kiinnityksen kiertopokaaliin.



3.
7.11.2011 TALKOOT HAUTAUSMAALLA 

Mankalan koulu osallistui nyt jo neljännen 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 120 euroa retkikassaansa ja hautausmaan työntekijöiltä suuret 
kiitokset arvokkaasta avusta.

6.11.2011 HYVÄÄ JÄKEN NUORILLE-KONSERTTI

Hyväntekeväisyyskonsertti järjestettiin nyt toisen kerran Järvenpää-talon 
Sibeliussalissa sunnuntaina 6.11.2012 klo 15 ja pääesiintyjänä oli Idols-tähti, 
järvenpääläinen Stina Girs. Konsertissa esiintyivät myös Idolsista tuttu Anna Paatero, 
Pauli Schukow, Riku Berg, naiskuoro SoliC ja Järvenpään Teatterin esiintyjiä. 
Konsertin orkesteria johti  ja useimmat kappaleet oli sovittanut Altti Uhlenius. Lipun 
hinta oli 15 euroa ja salissa oli viitisensataa kuulijaa. Konsertin tuotosta 
yhdistyksemme sai 2053.50 euroa ja toisen puolen Järvenpään Teatteri.
Hyväntekeväisyyskonsertti onnistui ja jatkoa toivotaan !

6.12.2011 ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA 

Järvenpääläiset nuoret juhlivat nyt itsenäisyyttä 16. 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 järvenpääläiset yhdeksännen luokan ja lukion 
ensimmäisen vuosikurssin oppilaat. Juhlan ohjelman oppilaat suunnittelevat ja 
toteuttavat omissa työryhmissään. Keudan Järvenpään Wärtsilänkadun oppilaat ovat 
puolestaan hoitaneet juhlan tarjoilun vapaaehtoisina jo useamman vuoden ajan.
Itsenäisyyspäiväjuhlamme nuorille on toimintamme vuoden huippu - jokavuotinen 
menetystarina.



4.
KIITOKSET

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