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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 2012 hallitukseen kuuluivat Henry "Roope" Berg puheenjohtajana, Anita 
Sievänen sihteeri/rahastonhoitajana, Mika Gilan varapuheenjohtajana ja jäseninä 
Suvi Lehtonen, 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-, nuoriso- ja 
vanhustyön Järvenpäässä 16 297.07 eurolla vuonna 2012.

Vuonna 2012 jäsenmaksun suuruus oli 5 euroa henkilöltä ja 100 euroa yrityksiltä ja 
jäseniä 2012 oli 17 kpl ja jäsenmaksukertymä yht. 115 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 2012 jaettiin 2 x 100 euron palkkiota Järvenpään Lukion opiskelijoille 
Maija Kilpeläiselle ja Salla Ollikaiselle.
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TUKIMAKSUT/AVUSTUKSET

Järvenpään Katutoiminnan tuki ry muistaa vuosittain aina marraskuussa 
vanhuksia Terveyskeskuksen kolmella vuodeosastolla, Kivipuistossa, 
Jampanpihan Lehmusto- ja Tammistokodissa ja Pihlavistossa ledkynttilöillä. 
Niinpä tänäkin vuonna puheenjohtajamme Henry Berg kävi viemässä yhteensä 170 
led-kynttilää ja niihin varapatterit eri osastoille vanhusten iloksi, sillä tavallisia 
kynttilöitähän ei saa laitoksissa polttaa.

Kannatimme Jäps P99 PD Akatemian nousujohteista kautta 100.00 euron 
ilmoituksella heidän kausijulkaisussaan ja Järvenpään Seudun Invalidit ry:tä 50.00 
euron kannatusjäsenmaksulla.
 
HANKI JA SYDÄN -HYVÄNTEKEVÄISYYSTAPAHTUMA 
JO SEITSEMÄNNEN KERRAN 19.2.2012 KLO 11-16

Järvenpään Sirkuskentällä olleella koko perheen laskiaissunnuntain 
talviriehalla saimme yhteensä noin 4900.00 euroa, josta lahjoitimme Järvenpään 
Perhekoululle 1000.00 euroa, HUS Lastenklinikan sydänosastolle 1000.00 euroa ja 
Järvenpään kaupungin lasten avohuoltoon, kahden psyykkisesti oireilevan lapsen 
eläinavusteiseen terapiaan 2000.00 euroa.  
 Aktiivisia tapahtuman järjestäjiä on noin 50 ja mm. koirakerho Heiluhännät ja 
Järvenpään Teatteri ovat olleet alusta asti mukana. Kiitos Suvi Lehtoselle ja kaikille 
muille hyville sydämille !       ( http://hankijasydan.blogspot.com/)
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.

28.3.2012 KATU-KEILAUS NO 7 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 kaukaisimmat Tampereelta, Kotkasta ja 
Jyväskylästä. 
Vuonna 2012 voittajajoukkue oli Jartsin Kamat Oy Järvenpäästä, toiseksi tuli 
Aristeel Oy Järvenpäästä ja kolmanneksi Rautaruukki Oyj. Saatu tuotto noin 
4800.00 euroa kohdistetaan nuorten itsenäisyyspäiväjuhlaan 6.12. ja tarvittaviin 
hankintoihin Järvenpään lastenkoti Auerkulmaan.
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BACK TO 70'-80' -  AIKUISTEN +35 DISCOT

Auerkulman perhetukikeskus ja Juholan erityiskoulun alainen kuntouttava 
luokka, Superomppu saivat lahjoituksena rahaa 3432.00 euroa, joka summa 
kerättiin Pepe Makkosen järjestämillä kahdella aikuisten diskolla maaliskuussa 2012 
ja elokuusa 2012. Summa kertyi pääsylipputuloista 10 euroa per henkilö sis. narikan 
ja discopaikkana oli Ravintola My Way Järvenpäässä. Auerkulmassa on seitsemän 
lasta lastenkodissa ja kuusi kouluikäistä vastaanottoyksikössä ja Juholan koulun 
kuntouttavassa luokassa on yhteensä 12 lasta.
Kolmas Back to 70´-80 Disco pidettiin edelleen Pepe Makkosen järjestämänä 
9.11.2012 Ravintola My Wayssä ja lippuja myytiin taas hienosti, yhteensä 290 kpl ja 
tuotto kulujen jälkeen oli 2100.00 euroa. Lisäksi Aulis Marin Keravalta lahjoitti 
samassa tilaisuudessa 100 euroa toimintaamme.
Pepe Makkosen järjestämillä kolmella +35 Discoilla saimme vuonna 2012 
yhteensä 5532.00 euroa toimitamme tukemiseen.  Kiitos niin Pepelle kuin 
kaikille discoilijoille !

7.11.2012 TALKOOT HAUTAUSMAALLA 

Mankalan koulun viidesluokkalaiset yhteensä 60 oppilasta osallistuivat nyt jo 
viidennen kerran kynttiläkeräykseen Järvenpään hautausmaalla pyhäinpäivän 
jälkeen. Kynttilät menevät hautausmaalta kierrätykseen ja siksi oppilaat irrottivat 
metallikannet muovirungoista ja tekivät lajittelun eri astioihin. Muovia kertyi  useita 
jätelaatikollisia ja metalli lähti erillään Kiertokapulaan. Mankalan koulun kolme 
luokkaa 5 A, B ja C saivat kukin 120 euroa retkikassaansa ja hautausmaan 
työntekijöiltä suuret kiitokset arvokkaasta avusta. Järvenpään seurakunnan 
seurakuntapuutarhuri Satu Vuorinen kiitti koululaisia, sillä seurakunnan kahdella 
työntekijällä olisi mennyt muovikynttilöiden siivoamiseen haudoilta todella paljon 
aikaa.

6.12.2012  ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA 

Vuonna 2012 järvenpääläiset nuoret juhlivat Suomen itsenäisyyttä 17. 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 15-17 vuotiaat, yhdeksännen 
luokan ja lukion ensimmäisen vuosikurssin oppilaat. Juhlan ohjelman oppilaat 
suunnittelivat yhdentoista oppilaan työryhmässä. Keudan Järvenpään Wärtsilänkadun 
oppilaat ovat puolestaan hoitaneet juhlan tarjoilun vapaaehtoisina jo useamman 
vuoden ajan.
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"Olen käynyt ilolla tässä juhlassa sen perustamisesta lähtien viimeiset 17 vuotta. Ja 
nyt kun mietin asiaa, suurin osa teistä ei ollut syntynytkään, kun tämä perinteemme 
alkoi. Se kai kertoo jotain tapahtuman merkityksestä" - totesi kaupunginjohtaja Erkki 
Kukkonen juhlapuheessaan. Myös Järvenpään Lukion vaihto-oppilaat tykkäsivät 
heille uudesta tapahtumasta, jota kaivattaisiin myös heidän kotimaassaan. 

KIITÄMME kaikkia toiminnassamme mukanaolleita niin yksityisiä henkilöitä 
kuin yrityksiäkin ympäri Suomen. Kiitämme myös Järvenpään kaupunkia ja 
Järvenpään kaupungin nuorisopalveluita vuodesta 1995 alkaneesta yhteistyöstämme. 

JÄRVENPÄÄN KATUTOIMINNAN TUKI RY
www.jarvenpaankatutoiminnantuki.fi

psta
HENRY "ROOPE" BERG  ANITA SIEVÄNEN
puheenjohtaja sihteeri/rahastonhoitaja
puh. 0400 726 742 puh. 0400 461 880


