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Hyvä Järvenpää-Seuran jäsen

Jälleen ollaan syksyn kynnyksellä ja Järvenpää-seuran perinteiset syksyn ohjelmat alkavat.
Toki kesälläkään ei pelkästään lomailtu: heinäkuun puolessa välissä käytiin katsomassa
Järvenpään kesäteatterin esitystä ”Rakkautta Aholassa”. Janne-piknikillä 11.8. isännöitiin
pöytää, jonka äärellä syntyi hyviä keskusteluita kotiseutuasian puolesta. Perinteisessä Maa
Elää -tapahtumassa oltiin myös mukana.
Kesäretki suuntasi pitkästä aikaa kotimaan rajojen ulkopuolelle Viroon.
Koko kesän on myös ollut Järvenpää-seuran tuotteita myynnissä kävelykadun Janne-kontissa.
Järvenpää-seura on mukana Järvenpään opiston digitalisointi-hankkeessa, jonka tehtävänä on
opastaa ja auttaa sähköistämään mm. vanhoja valokuvia. Aloitustempaus tälle oli 27.8. opiston
ja kirjaston kanssa toteutettu yhteistyö vanhojen valokuvien digitointi –työpaja Digistä mua!.
Ja lokakuussa jatkuu Ikäkuun digitiistai Myllytiellä 1.10.
19.9. katseltiin kuvia Viron retkeltä.
Alkusyksystä on ehditty jo olla neljänä päivänä tutustuttamassa Vanhankylänniemessä 5.
luokkalaisia kotiseutuun ja kartanon elämään. Koululaisia oli yhteensä n. 450 Koulujen
kulttuuripolulla. Mukana oppaina olivat Pekka Heikkilä, Jaakko Suokas, Leila Saarentaus,
Anna-Maarit Reijonen, Pekka Kärkkäinen ja Tarja Vuokkovaara sekä valokuvausta opastanut
Amanda Lehtola.

Tässä ohjelmaa syksylle. Seuraa myös paikallislehtien tapahtumapalstoja ja kotisivujamme.
la 9.11.klo 10.00 - 11.30
Katsotaan ”Vanhoja valokuvia” elokuvateatteri Studio 123:ssa.
To 28.11. klo 18.00
SYYSKOKOUS Järvenpää-talossa
28.11. klo 19.00
Vuoden Kulttuurijärvenpääläisen julkistaminen Järvenpään taidemuseolla
Järvenpää-seuran kalenteri vuodelle 2020 ilmestyy marraskuussa. Prisman käytävällä se on
myynnissa ensimmäisen kerran isänpäivää edeltävänä perjantaina. 8.11. alkaen klo 11. Toinen
päivä, jolloin ollaan Prismassa myymässä kalentereita on perjantai 29.11. alkaen klo 11.

Seurallamme on monenlaisia tehtäviä, joihin tarvitaan apukäsiä, kuten kirjojen ja kalenterien
myyntiä tapahtumissa, myyntipisteiden varastojen täydennystä, apuvoimia kuvaesityksissa
sekä väkeä kertomassa erilaisissa tilaisuuksissa kotiseutuyhdistyksestä.
Ilmoittaudu talkoolaiseksi kotisivuillamme www.jarvenpaaseura.fi täyttämällä kaavake.

Kotiseutuliitton Kotiseutuposti-niminen julkaisu löytyy osoitteesta www.kotiseutuposti.fi.
Hallituksen jäsenet vuonna 2019 ovat:
Tarja Vuokkovaara, puheenjohtaja
Anna-Maarit Reijonen, sihteeri
Pekka Hänninen, varapuheenjohtaja
Pirkko Helminen
Timo Jansson
Hannu Juurinen
Helena Luopa
Marikki Myllyvirta
Jaakko Suokas, valokuvatilaisuudet

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

Hallituksen ulkopuolisina jäseninä:
- jäsen- ja talousasioita hoitava: Esko Lappalainen
esko.i.lappalainen(at)kolumbus.fi
- matkavastaava:
Leila Saarentaus
touhumatkat(at)kolumbus.fi

p. 040 546 6164
p. 040 512 1595

Hallituksen psta
Tarja Vuokkovaara
puheenjohtaja
Järvenpää-seura ry

Tänä vuonna Järvenpää-seuran toimintaa tukevat:

