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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 2013 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 18 578.15 eurolla vuonna 2013.

Vuonna 2013 jäsenmaksun suuruus oli 5 euroa henkilöltä ja 100 euroa yrityksiltä ja 
jäseniä 2013 oli 19 kpl ja jäsenmaksukertymä yht. 325.00 euroa.

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 ollut muutoin omassa elämässään hyvänä esimerkkinä 
muille.
Vuonna 2013 jaettiin 2 x 100 euron tunnutuspalkkiot Järvenpään 



2.
Ammattiopisto/JäWän kahdelle opiskelijalle Joona Latostenmaalle ja Sonja 
Kaurahalmeelle.  Syksyllä jaettiin 1 x 100 euron tunnustuspalkkio Santeri Ketulle 
Järvenpään Lukiosta, joka on käynyt mm. soittamassa Järvenpään 
Terveyskeskusken vuodeosastolla.
Lisäksi annoimme Järvenpään Seurakuntaopiston kolmelle valmistuvalle 
nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajalle 30.00 euron lahjakortit. Lahjakortti myönnettiin 
tutkinnon suorittajalle, joka on opintojensa aikana osoittanut selvää ammatillista 
kehittymistä ja motivaatiota sekä hyvää työtoveruutta ryhmässä.

TUKIMAKSUT/AVUSTUKSET

Järvenpään Katutoiminnan tuki ry muistaa vuosittain aina marraskuussa 
vanhuksia Terveyskeskuksen kolmella vuodeosastolla, Kivipuistossa, 
Jampanpihan Lehmusto- ja Tammistokodissa ja Pihlavistossa ledkynttilöillä. 
Kynttilät ja patterit vaihdettiin tänä vuonna Pihlavistossa, Lehmustossa ja 
Terveyskeskuksen osastoilla 1 ja 2. 

Tuettiin 1080.00 eurolla Järvenpään kaupungin nuorisotoimen perinteistä 
nuorisoristeilyä 10.-12.5.2013 porvoolaisella M/aux Marita kaljaasilla itäisellä 
Suomenlahdella. Risteilylle osallistui 25 nuorta ja ohjaajat.

Järvenpään Seudun Invalidit ry:lle maksoimme kannatusjäsenmaksun 50.00 euroa 
vuodelle 2013.

Ostimme Hyvää Jäken Nuorille-konsertin tuotolla  ja Lions Club Järvenpään 
avustuksella Järvenpään kaupungin nuorisokeskuksen autopajalle AVL-
pakokaasuanalysaattorin, hinta 4500.00 € sis. alv 24 %. Hintaan sisältyy 
käyttökoulutus autopajaohjaajille ja kahdelle oppisopimusasentajalle. 
 
HANKI JA SYDÄN -HYVÄNTEKEVÄISYYSTAPAHTUMA 
JO KAHDEKSANNEN KERRAN 3.3.2013 KLO 10-14

Järvenpään Rantapuistossa olleella koko perheen laskiaissunnuntain 
talviriehalla saimme yhteensä 6141.02 euroa, josta lahjoitimme Järvenpään 
Perhekoululle 2047.00.00 euroa Perhekoulukirjoja ja muita terapiavälineitä varten, 
HUS Lastenklinikan sydänosastolle 2047.00 euroa mm. tipanlaskimiin  ja Järvenpään 
kaupungin lastensuojelutyöhän ja eläinterapiaan 2047.00 euroa 

Hanki ja Sydän tapahtuman tuotot luovutettiin saajille 30.5.2013 klo 13.00 pidetyssä 
yhteisessä tilaisuudessa, jossa oli myös lehdistöä paikalla. Kiitos Suvi Lehtoselle ja 
kaikille muille hyville sydämille !  ( http://hankijasydan.blogspot.com/)
Hanki ja sydän alkoi, kun Rivolin henkilökunta halusi tuoda oman panoksensa 
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Markku Savijärven ideoimaan Lastenklinikan sydänlasten keräykseen ja viime 
vuosina Hanki ja sydän-tapahtuman pääjärjestäjänä on toiminut Järvenpään 
Katutoiminnan tuki ry.

20.3.2013 KATU-KEILAUS NO 8 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 2013 joukkueita oli 29 ja voittajaksi keilasi Ari's Group Oy 
Järvenpäästä, toiseksi tuli Rautaruukki Oyj Järvenpäästä ja kolmanneksi Helaform 
Oy Helsingistä. Saatu tuotto noin 5439.80 euroa kohdistetaan mm. Järvenpään 
vanhempainverkoston toteuttamaan HUBU-päihdekasvatukseen kaikille 
järvenpääläisille 8. luokkalaisille ja nuorten itsenäisyyspäiväjuhlaan 6.12.2013.

25.-30.3.2013 MURIKAN PAINON ARVAUS LIONS CLUB 
JÄRVENPÄÄ 

Lions Club Järvenpää on vanhin paikkakunnalla toimivista lions-klubeista ja vuosi 
2013 oli heidän 56. toimintakautensa. Jäseniä heillä on 39. Murikka on 
Kymenlaaksosta hankittu luonnonkivi, jonka paino on arvauksen kohteena. 
Pääsiäisviikon tempauksella kerätyt varat 3000.00 euroa lahjoitettiin Järvenpään 
Katutoiminnan tuen osoittamaan kohteeseen eli Järvenpään kaupungin 
nuorisopajatoimintaan, jonka kohteena ovat ongelmaiset nuoret.

19.10.2013 klo 18.00 HYVÄÄ JÄKEN NUORILLE 
KONSERTTI JÄRVENPÄÄ-TALOSSA

Konserttiin myytiin lippuja 397 kpl ja kulujen jälkeen Järvenpään Teatteri ja 
Järvenpään Katutoiminnan tuki ry saivat kumpikin 3700.00 euroa omaa 
toimintaansa varten. Hyvää Jäken Nuorille-konsertti toteutettiin nyt toista kertaa ja 
esiintyjillä oli jokaisella jokin side Järvenpäähän esim. Maya Paakkarin kummityttö 
asuu paikkakunnalla. Boneyard Coyotes on uusi, paikallinen rokkibändi, jota luotsaa 
Joni Ketola. Myös Katu-orkesterin jäsenet olivat järvenpääläisiä, kapellimestarina 
Jussi Hongisto sekä Lauri Hongisto kitara, Juho Kaskinen rummut ja Kasperi Kallio 
kosketinsoittimet. Muina esiintyjinä olivat myös Stina Girs, Suvi Isotalo, Johanna 
Rantsi, Nana Kaunisto, Elske Seyfarth, Riku Berg, Pauli Schukow, N2L, 
Systemgroovelaget, Järvenpään teatteri ja Dino Nyman.
Kiitämme kaikkia konsertin järjestäjiä, esiintyjiä Ja konserttilippunsa ostaneita !
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6.11.2013 TALKOOT HAUTAUSMAALLA 

Mankalan koulun viidesluokkalaiset yhteensä 60 oppilasta osallistuivat nyt jo 
kuudennen 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 kynttilöiden siivoamiseen haudoilta todella paljon aikaa.

6.12.2013  ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA 

Vuonna 2013 järvenpääläiset nuoret juhlivat Suomen itsenäisyyttä 18. kerran 
omassa juhlassaan Järvenpää-talolla. Perinteisesti kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen 
ja puheenjohtajamme Roope Berg kättelevät juhlaväen klo 18.30 ja itsenäisyyspäivän 
juhla alkaa klo 19.00 lippukulkueella ja päättyy klo 22.00.  Tänä vuonna järjestäjinä 
toimivat Seurakuntaopiston NuvaPk11 opiskelijat, Järvenpään Kaupungin Nuorisotyö 
ja Kulttuuritoimi ja Järvenpään Katutoiminnan tuki ry. 
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. Keudan Järvenpään Wärtsilänkadun oppilaat 
ovat puolestaan hoitaneet juhlan tarjoilun vapaaehtoisina jo useamman vuoden ajan.
Musiikkivieraana juhlassa esiintyi Anna Puu ja tanssiryhmä Street Kings.

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:N HALLITUS
www.jarvenpaankatutoiminnantuki.fi

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


