
Järvenpään Terveyskasvatusseura ry 1972-2022  
 

Järvenpään Raittiit Porvarit, myöhemmin nimellä Järvenpään Terveyskasvatusseura ry, perustettiin 

vuonna 1972. Seuran kahdesta ensimmäisestä vuosikymmenestä ei ole säilynyt dokumentteja, mutta 

voidaan hyvin kuvitella, että se kuluivat etupäässä toiminnan suunnan 

etsimiseen ja jäsenhankintaan. 

Toimintansa alkuaikoina seura järjesti yhteistyössä muiden samanmielisten 

yhdistysten kanssa yhteisiä tilaisuuksia, teatteri- ja konserttiretkiä, mutta 

toiminta painottui vähitellen enemmän terveyden ylläpidon ja terveiden 

elämäntapojen tunnetuksi tekemiseen. Tiedon saamiseksi ihmisten ulottuville 

järjestettiin kaikille avoimia luentotilaisuuksia, joissa esiintyivät tunnetut 

terveysalan asiantuntijat. 

Seuran toimintaa pyöritettiin aluksi kaupungilta saadun pienen avustuksen 

turvin, mutta varmistaakseen toimintansa jatkuvuuden hallitus päätti, että 

toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla sekä konsertti- ja teatteriretkistä ja 

arpajaisista saaduilla tuotoilla. Tällä tavoin seura turvasi toimintansa sellaisinakin aikoina, kun koko 

maan taloustilanne oli kireä. 

Seuran perusajatus oli alun alkaen, että seura on poliittisesti ja taloudellisesti sitoutumaton. Seuran 

hallituksen muodostaa syyskokouksessa valittu  puheenjohtaja ja hänen lisäkseen 7-9 jäsentä. 

Sääntöjä päivitettiin vuosien 2020-2021 aikana ja ne toimitettiin Patentti- ja rekisterihallitukselle 

vuonna 2022. 

Seuran toiminta vilkastui, ja jäsenmäärä kasvoi koko 1990-2010 lukujen ajan, parhaimmillaan 

mukana toiminnassa oli yli 370 jäsentä. Samalla toiminta laajeni ja monipuolistui. Tehtiin retkiä 

kotimaassa ja naapurimaihin. Tunnettuja puhujia saatiin vuosikokousten yhteydessä pidettäviin 

luentotilaisuuksiin, joissa osanotto kohosi joskus lähes sataan osallistujaan.  Viikottaiset 

vesiliikuntaryhmät perustettiin uimahalliin ja joogaryhmä kokoontui Toimintakeskuksen tiloissa. 

Sitten iski koronaepidemia vuonna 2020. Toiminta pysähtyi kuin seinään, kun uimahalli suljettiin, 

samoin kuin  kokoontumistilana käytetty Toimintakeskus. Rajoitukset osallistumismääriin tulivat 

voimaan ja luentoja samoin kuin konsertti- ja teatteriretkiä jouduttiin siirtämään tai peruuttamaan. 

Vuoden 2022 aikana toimintaa voitiin ruveta elvyttämään, ja kun kaikki kokoontumisia koskevat 

rajoitukset on nyt poistettu niin täyteen vauhtiin päästäneen jo tämän vuoden aikana. 

Viime vuosien aikana seuran hallitus on menettänyt kaksi merkittävää jäsentään, seuran perustajan ja 

hallituksen pitkäaikaisen puheenjohtajan Erkki Kaaretkosken, joka menehtyi äkillisesti vuonna 2017 

ja myös pitkäaikaisen ja aktiivisen jäsenen Aila Malinin, joka menehtyi vuonna 2020. 

Seuran tiedottaminen on tapahtunut kotisivuilla ja paikallislehtien yhdistyssivuilla. Vuonna 2007 

seura liittyi Yhdistysverkostoon, jonka asiantuntija-avulla otettiin käyttöön Yhdistysavain-verkko-

ohjelma, jolloin tiedottaminen, jäsenrekisteri ja jäsenmaksujen laskutus on hoitunut sujuvasti. 

Seura jatkaa yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa entiseen tapaan. Yhdistysverkoston jäsenenä 

seuralla on tarvittaessa mahdollisuus saada asiantuntija-apua kiperän paikan tullen. Yhteistyötä 

muiden yhdistysten kanssa jatketaan ja kehitetään edelleen vastaamaan ajan haasteisiin.   

 


