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Hyvä Järvenpää-seuran jäsen
Näin talven keskellä suunnitellaan jo kovasti tulevaa kevättä ja kesää. Järvenpää-seuran alkuvuosi mukailee
aiempien vuosien ohjelmaa. Kevätkokouksen ja Järvenpää-päivän lisäksi toki on hieman muitakin tapahtumia.
Hallitus järjestäytyi
Tammikuussa seuran hallitus järjestäytyi ja kokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Hänninen,
sihteeriksi Anna-Maarit Reijonen. Matkavastaavana toimii Leila Saarentaus ja taloudesta sekä jäsenrekisteristä
pitää huolen Esko Lappalainen.
Kirjaa jälleen saatavana
Joulun alla julkistettu kirja ”Kauppa käy ja palvelu pelaa” on otos 70 yrityksestä, jotka ovat aloittaneet
toimintansa Järvenpäässä ennen vuotta 1967 . Kirja kertoo ihmisistä, yrittäjistä ja palveluiden tuottajista, jotka
ovat olleet kehittämässä Järvenpäätä. Kirjan toimittanut Hannu Juurinen on ollut yhteydessä n. 500 henkilöön
kirjan tekstejä ja kuvituksia varten. Valokuvia on kaikkiaan 300, ja niitä on saatu yli 100 henkilöltä.
Ensimmäinen painos myytiin loppuun parissa viikossa, mutta nyt sitä on taas saatavana. Katso kirjeen lopussa
myyntipisteet.
Ohjelmaa keväälle:
La 2.3. klo 13
Järvenpää-seura järjestää tutustumisretken Myllytien Taidemäelle. Aloitus Taidetalon (vihreä talo) pihasta.
Kohteina Uusi Taidetalo, Taidelainaamo Taikka ja Järvenpään Käsitekijöiden Cooperin huvila.
Kahvitarjoilua varten ilmoittautumiset sähköpostilla sihteerille osoitteella anna-maarit.reijonen@amark.fi
Pysäköintialueet Cooperin huvilan vieressä, Justin paikoitusalueella tai Taidetalon pihassa.
To 25.4. klo 17.00
Opastettu tutustuminen Järvenpään taidemuseon kesänäyttelyyn Sadejuovia ja pilvisäteitä – taiteilijoiden
taivaat meteorologin silmin. Näyttelyssä kohdistetaan katse kultakauden taiteilijoiden maalaamiin taivaisiin,
sääilmiöihin ja meteorologisiin havaintoihin. Näyttely pohjaa meteorologi Seija Paasosen keväällä 2018
julkaisemaan kirjaan "Taiteilijoiden taivaat meteorologin silmin." Nyt yleisöllä on mahdollisuus nähdä suuri
joukko kirjan teoksia Järvenpään taidemuseossa. Tilaisuuden jälkeen pidetään Järvenpää-talossa kevätkokous.
KUTSU
Tervetuloa kevätkokoukseen to 25.4. 2019 klo 18.00 Järvenpää-taloon
Käsiteltävät asiat: sääntömääräiset tilinpäätösasiat
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, jonka takia pyydämme ilmoittautumiset 9.4. mennessä sihteerille
anna-maarit.reijonen(at)amark.fi tai puh. 0400 880 690.
Järvenpää-seura ry:n hallitus
La 11.5. Järvenpää-päivä
Järvenpää-seura esittelee toimintaansa kävelykadulla. Meidät löytää Janne-kontilta juuri ennen toria. Vuoden
Silkkiuikun aiheena on Rautatiet Järvenpäässä ja se julkaistaan perinteisesti Järvenpää-päivänä. Vanhoja
valokuvia katsotaan taas Studio 123:ssa. Esitys alkaa klo 10, jonka jälkeen esitetään dokumenttielokuva
Järvenpään kartanon viimeisestä isännästä, maanviljelysneuvos Bjarne Westermarckista klo 12.
Pe 24.5 klo 19.00 Teatteri KuusToista esittää: Näkymätön rakkaus Seurojentalolla
Rakkaus on elämää ja sen tasapainoa ylläpitävä voima. Näytelmä alkaa tilanteesta, jossa perheenisä on joutunut
lähtemään perheensä luota tavoittamattomiin - turvallisuusprojektin vuoksi. Tämä on saattanut
perhedynamiikan sijoiltaan. Lapset ovat tilanteesta herkistyneitä ja pystyvät näin ollen alttiisti näkemään ja
löytämään Möhkön. Lisätietoa esityksestä löytyy osoitteesta www.facebook.com/TeatteriKuusToista/
Rooleissa nähdään kymmenkunta järvenpääläistä, mukana sekä teatterimme kantavia voimia että uusia tähtiä,
näin kuvailee näytelmän kirjoittaja-ohjaaja Marikki Myllyvirta. Lipun hinta 12 euroa sisältää väliaikakahvit.
Ilmoittautumiset Leila Saarentaus touhumatkat(at)kolumbus.fi tai p. 040 512 1595.

Heinä-elokuussa mennään Järvenpään kesäteatteriin katsomaan Eppu Nuotion kirjoittamaa musiikkinäytelmää
Rakkautta Aholassa.
Esitysajat eivät ole vielä tiedossa, joten päivää ei voida vielä päättää. Tuttuun tapaan se tulee olemaan
sunnuntainäytös, tiedotamme siitä kesäkirjeessä. Päivää voi myös tiedustella matkavastaavaltamme Leilalta
maalis-huhtikuussa ja samalla voi tehdä ilmoittautumisen: Leila Saarentaus touhumatkat(at)kolumbus.fi tai p.
040 512 1595.
Perinteinen kesäretki toteutetaan jälleen elokuussa, siitä tiedot kesäkuussa ilmestyvässä jäsenkirjeessä.
Muuta tiedotettavaa:
Kotiseutuliitto julkaisee Kotiseutuposti-nimistä julkaisua. Se on Kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön
ajankohtaislehti, jonka sähköinen versio on vapaasti luettavissa netissä: www.kotiseutuposti.fi
Seuran julkaisujen ja postikorttien myyntipaikkoja Järvenpäässä ovat:
Lounaskahvila Tyyni, Järvenpään Kukkatalo, Järvenpään Kukkakauppa, Neulekahvila Lentävä Lapanen,
Järvenpään Käsintekijöiden Villa Cooper, divari Kirjavaari, Suomalainen Kirjakauppa, Järvenpään
Taidemuseo, K-Rauta ja kesällä Janne-kontti kävelykadulla.
Muistathan että Järvenpää-seuralla on myynnissä Järvenpään omaa isännänviiriä hintaan 50 euroa. Sitä voi
tiedustella johtokunnan jäseniltä tai käydä ostamassa K-Raudasta.
Jäsenmaksu vuonna 2019 on edelleen 10 euroa. Lasku tulee erikseen.
Johtokunnan jäsenet vuonna 2019 ovat:
Tarja Vuokkovaara, puheenjohtaja
Pekka Hänninen
Anna-Maarit Reijonen, sihteeri
Jaakko Suokas, valokuvatilaisuudet
Pirkko Helminen
Hannu Juurinen
Helena Luopa
Timo Jansson
Marikki Myllyvirta

040 727 2535 tarja.vuokkovaara(at)saunalahti.fi
pekka_hanninen(at)elisanet.fi
0400 880 690 anna-maarit.reijonen(at)amark.fi
050 356 7288 jasutiivi(at)suomi24.fi
pirkkohelminen(at)kolumbus.fi
hv.juurinen(at)gmail.com
helenaluopa(at)hotmail.com
timo.jansson(at)jarvenpaa.fi
marikki.myllyvirta@gmail.com

Johtokunnan ulkopuolisina jäseninä:
- jäsen- ja talousasioita hoitava: Esko Lappalainen
- matkavastaava:
Leila Saarentaus

p. 040 546 6164 esko.i.lappalainen(at)kolumbus.fi
p. 040 512 1595 touhumatkat(at)kolumbus.fi

Hallituksen psta
Tarja Vuokkovaara
puheenjohtaja
Järvenpää-seura ry

Tänä vuonna Järvenpää-seuran toimintaa tukevat:

