Järvenpää-Seuran jäsenkirje joulukuussa 2018

Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika kirjoittaa jo perinteiseksi
muodostunut joulukirje. On hyvä pysähtyä hetkeksi ja tehdä katsaus
menneeseen.
Kulttuurijärvenpääläinen
Marraskuussa valittiin Kulttuurijärvenpääläinen ja tänä vuonna hän
on Miia Karhu. Miia on elokuvateatteri Studio 123:n omistavan
perheyrityksen keulakuvana tunnettu idearikas ja uudistushenkinen
kotiseudun eteen omalla alallaan paljon työtä tekevä järvenpääläinen. Hän on pitänyt huolen siitä, että kaupunkilaisille on nautittavana niin korkeatasoista elokuvatarjontaa, ettei sitä tarvitse lähtea
etsimään Järvenpäätä kauempaa. Lue lisää valintaperusteista
kotisivuiltamme.
Uusi kirja
Joulukuun alussa julkaistiin Hannu Juurisen toimittama
järvenpääläisistä kaupoista ja palveluista kertova kirja Kauppa käy
ja palvelu pelaa. Kirja on saanut upean vastaanoton ja vaikkakin painos alkaa pian olla loppuunmyyty, sitä
ehtii vielä hankkia pukinkonttiin Järvenpää-seuran myyntipisteistä, jotka lueteltuna alempana.
Uusi hallitus
Tästä syksystä lähtien sääntömuutoksen seurauksena Järvenpää-seuran johtokunta muuttui hallitukseksi.
Syyskokous valitsi vuodelle 2019 hallituksen ja seuralle puheenjohtajan. Hallituksen jäsenet ovat: Pirkko
Helminen, Pekka Hänninen, Timo Jansson, Hannu Juurinen, Helena Luopa, Marikki Myllyvirta, Anna-Maarit
Reijonen ja Jaakko Suokas. Puheenjohtajana jatkaa Tarja Vuokkovaara. Matkavastaavana toimii tuttuun
tapaan Leila Saarentaus ja jäsenrekisterin- ja taloudenhoitaja on Esko Lappalainen.
Vanhat Valokuvat ja kotiseutudokumentit
Valokuvien katselutilaisuuksien suosio jatkui. Tänä vuonna näytettiin myös Aino Mätön ohjaama dokumentti
Jälkeläiset. Se kertoo siitä, kuinka suomalaisen taiteen kultakauden keskeiset taiteilijat asettuivat asumaan
Tuusulanjärven rannoille 1900-luvun alussa, ja kuinka alueella asuu edelleen lukuisia taiteilijoita. Järvenpääseura tuki pieneltä osaltaan tuotantokustannuksia ja näin saatiin myös oikeudet filmin näyttöön. Samalla
perusteella saamme myös ensi vuonna näyttää juuri valmistuneen dokumentin Bjarne Westermarckista.
Kotisivut
Muistattehän käydä aina välillä katsomassa kotisivujamme www.jarvenpaaseura.fi. Sinne laitetaan koko ajan
uusia kuvia. Siellä on myös nähtävänä vanhojen kuvien katsomistilaisuuksissa olleet kuvasarjat sekä kuvia
seuran retkiltä.
Seinäkalenteri vuodelle 2019
Seinäkalenteri julkaistiin marraskuussa ja vuoden 2019 seinäkalenteria on vielä saatavana. Aihepiirihän on
vanhoja valokuvia Järvenpäästä.
Myyntipisteet
Järvenpäässä kalentereita ja muita julkaisujamme myyvät
*Lounasravintola Tyyni, *Järvenpään Kukkatalo, *Järvenpään Kukkakauppa, *Neulomakahvila Lentävä
Lapanen, *Villa Cooper sekä *Suomalainen kirjakauppa.
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