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Hyvä Järvenpää-seuran jäsen
Tänä vuonna meillä järvenpääläisillä on syytä juhlia tuplasti. Tietty se, että Suomi täyttää 100 vuotta, on ison
juhlan aihe. Mutta ei pidä unohtaa myöskään Järvenpään omaa juhlaa, sillä kaupunkimme täyttää 50 vuotta.
Järvenpää-seurassa otamme tämän huomioon omassa ohjelmassamme ja Silkkiuikussa.

Tässä kevään 2017 ohjelmaa
la 25.3. klo 12-14 Järvenpää-seuran äänikuvailtapäivä
Järvenpään kirjastossa kuunnellaan Tyyni Tuulio-salissa nauhoituksia, joissa Väinö Kyrölä haastattelee
vanhoja järvenpääläisiä. Tilaisuudessa taltioidaan/skannataan läsnäolijoiden mukanaantuomia valokuvia ja
leikkeitä juhlavuodelta 1967, jolloin Järvenpäästä tuli kaupunki.
To 30.3. klo 18.00 kevätkokous Kukkatalossa
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, jonka takia pyydämme ilmoittautumiset 23.3. mennessä
sihteerille anna-maarit.reijonen(at)amark.fi tai puh. 0400 880 690.
La 13.5. Järvenpää-päivä
Järvenpää-seura esittelee toimintaansa kävelykadulla monien muiden yhdistysten kanssa. Vuoden Silkkiuikku
julkaistaan ja vanhoja valokuvia katsotaan taas Studio 123:ssa. Lisäksi iltapäivällä nähdään Jälkeläiset
-dokumenttielokuva. Siinä seurataan järvenpääläisen säveltäjä Harri Vuoren, muusikko Marja Vuoren sekä
kuvataiteilijapariskunta Hanne Lindströmin ja Jukka Kinasen elämää Tuusulanjärven maisemissa. Millaista on
taiteilijaelämä Tuusulanjärvellä 2010-luvulla? Dokumentissa tutkitaan Suomen taiteen kultakauden
taiteilijoiden jättämää kulttuuriperintöä ja sen vaikutusta tämän päivän taiteilijoihin.
Su 18.6. klo 15.00 mennään Järvenpään kesäteatteriin katsomaan Niskavuoren nuorta emäntää. Liput 20 euroa
sisältäen väliaikakahvit. Ilmoittautumiset / varaukset:
Leila Saarentaus touhumatkat(at)kolumbus.fi tai p. 040 512 1595
Perinteinen kesäretki toteutetaan jälleen elokuussa 25.- 26.8. Tampereen ja Mäntän suuntaan, vierailukohteista
ja aikataulusta tarkemmin kesän jäsenkirjeessä.

Tuusulanjärvi-kuulumisia:
Tuusulanjärvi on valittu Vuoden retkikohde -finaaliin 10 muun kohteen kanssa. Antamalla äänesi voit
vaikuttaa valintaan. Äänestys on parhaillaan käynnissä verkossa osoitteessa www.goexpo.fi/vuodenretkikohde.
Äänestys päättyy 22.2.2017.
Kesäkuun alkupuolella ollaan järjestämässä Tuusulanjärvi-tapahtuma, joka toteutetaan yhteistyönä
Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistyksen, Tuusula-Seuran ja Järvenpää-seuran kesken.

Muuta tiedotettavaa:
Muistathan että Järvenpää-seuralla on myynnissä Järvenpään omaa isännänviiriä hintaan 50 euroa. Sitä voi
tiedustella johtokunnan jäseniltä tai käydä ostamassa K-Raudasta tai Järvenpään Kukkakaupasta.
Kotiseutuliitto julkaisee Kotiseutuposti-nimistä julkaisua. Se on Kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön
ajankohtaislehti, jonka sähköinen versio on vapaasti luettavissa netissä: www.kotiseutuposti.fi
Miten haluaisit vaikuttaa tai toimia kotiseututyötä tekevässä Järvenpää-seurassa? Kerro ehdotuksesi seuran
puheenjohtajalle tai johtokunnan jäsenelle. Apua tarvitaan myös erilaisten tapahtumien aikaan.

