
 
Sveitsin Lukion Tuki ry  MUISTIO 

Hallitus                     

Aika     ma 16.11.2015 klo 18.00 

Paikka     Sveitsin lukion opettajainhuone 

Läsnä     Anu Laine (pj), Sari Jussila, Sami Nummelin, Krista Jokivalli, Kimmo Matinlassi, Ensio 
Ruotsalainen ja Susanna Moisio sekä Pirjo- Anneli Paulamäki (yhdysopettaja), Annika Laine 
(oppilaskunta). 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 
4. Edellisen kokouksen muistio 

Yhdistyksen vuosikokouksessa 21.10.2015 sihteerinä toiminut Sari Jussila luki kokouksen muistion. 
Muistio hyväksyttiin muutoksitta. 
 

5. Uuden hallituksen esittäytyminen ja hallituksen järjestäytyminen 
Sveitsin Tuki ry:n puheenjohtaja Anu Laine valittiin yhdistyksen syyskokouksessa 21.10.2015. 
Varapuheenjohtajaksi valittiin Sami Nummelin,  
sihteeriksi Sari Jussila ja  
rahastonhoitajaksi Ensio Ruotsalainen. 
 
Ensio Ruotsalaiselle pyritään saamaan tilinhoitovaltuutus mahdollisimman pian.  Sari Jussila tekee 
muistion yhteydessä myös pöytäkirjaotteen ja toimittaa sen Anu Laineelle. 

 
6. Puurojuhla 10.12.2015 ja sen järjestelyt ja muut tulevat tapahtumat 

Yhdistyksemme osallistuu Sveitsin lukiolla 10.12.2015 klo 18 järjestettävään puurojuhlaan. Meidän 
tehtävinä ovat: 

 puurotarjoilun järjestäminen; Keittiön Anne tarvitsee keittiöön apua 1-2 henkilöä puuron 
valmisteluun sekä torttujen paistamiseen. Alustavasti sovittiin, että apuvoimiksi menevät 
Pirjo- Anneli Paulamäki, Anu Laine ja Kimmo Matinlassi. Ensio Ruotsalainen tekee 
tarvittavat hankinnat puuro- ja glögitarjoilua varten. Hallitus päätti huomioida Anne- 
keittäjän avun ja työpanoksen juhlan aikana. 

  glögi/ kahvi ja joulutorttu myyntipöytä; 

  arpajaisten järjestäminen. Arvan hinta on 2€ /kpl ja 5€/ 3 kpl. Hallitus kokoontuu 9.12.15 
klo 17 valmistelemaan arpajaisvoittoja lukion opettajainhuoneeseen. Arpajaisvoittoja on 
pyydetty vanhemmilta Wilma-viestillä.  Päätimme pyytää vielä uusintaa Wilma-viestille, 
Pirjo-Anneli Paulamäki välittää pyyntömme rehtorille.  Myös hallituksen jäseniä 
kannustettiin arpajaisvoittojen hankintaan. 

 



Oppilaskunta hoitaa mainonnan sekä pääsylippujen myynnin. Hallitus ehdottaa 
puurojuhlatoimikunnalle uutta pääsylippuhinnoittelua: lapsilta 1€, opiskelijat 2€ ja 
vanhemmat 4 €. Pirjo-Anneli Paulamäki vie esityksemme juhlatoimikunnalle. 
  Mainoksia jaettaneen ainakin kauppojen ilmoitustauluille. Ilmoituskanavana käytetään 
myös Facebook-sovellusta. Annika Laine vie tietoa eteenpäin oppilaskunnalle.  Kokouksessa 
pohdittiin myös lehtimainonnan mahdollisuutta ja kannattavuutta.  Hyvänä vaihtoehtona 
pidettiin oppilaiden tekemää lehtijuttua perinteikkäästä Puurojuhlasta. Pirjo- Anneli 
Paulamäki vie ajatusta opettajakunnalle.  
 
Vanhojen tanssit 19.2.2016 
Näissä tansseissa on meidän vuoro järjestää arpajaiset. Arpajaisvoittojen hankinta on 
aiheellista aloittaa ajoissa. 
HYK:n tuki ry: ltä on tullut kutsu vanhojen tanssien suunnittelupalaveriin. Yhteistyöpalaveri 
pidetään Hyvinkään yhteiskoulun lukiolla 13. tammikuuta 2016 klo 18 oppilaskunnan 
huoneessa. Meiltä palaveriin osallistuu alustavasti 3 henkilöä (Anu Laine, Sari Jussila ja 
Ensio Ruotsalainen). 
 

 
7. Syksyn ylioppilaiden stipendit 

Sveitsin lukion stipendityöryhmä kokoontuu 17.11.2015, jonka jälkeen he vievät esityksensä 
opettajienkokoukseen.   Stipendien lukumäärän ja arvot Pirjo-Anneli Paulamäki ilmoittaa 
hallitukselle sähköpostitse. 
Sveitsin Tuki ry:n hallitus myöntää stipendeihin 250- 300€ jaettavaksi kriteeriemme mukaisesti. 
Ylioppilasjuhlat ovat 4.12.2015.  
Stipendirahat on toimitettava lukion kansliaan 2.12.2015 mennessä. Hallitus päätti, että hankimme 
stipendejä varten myös kortit Sveitsin Tuki ry:n tiedoilla sekä kirjekuoret.  Nämä on toimitettava 
myös kansliaan 2.12.2015 mennessä.  Susanna Moisio hankkii kirjekuoret ja kortit, tarvittaessa hän 
tekee yhteistyötä Ension kanssa korttien osalta. 

 
8. Muut esille tulevat asiat 

Yhdysopettaja Pirjo- Anneli Paulamäki on selvitellyt vuoden 2015 vanhojen tanssien lipputulojen 
tilitysten puuttumista Sveitsin lukion osalta. Tilanne on nyt korjattu ja lipputuloja on tilitetty Tuki 
ry:n tilille 986 €. 
Epäselvyyden vuoksi, rahastonhoitajamme Ensio Ruotsalainen selvittelee vuoden 2014 vanhojen 
tanssien maksuja, onko tuolloin meille tilitetty pääsylipputuloja. Asiaan palataan seuraavassa 
kokouksessa.  

 
9. Seuraava kokous 

Sveitsin lukion opettajainhuoneessa 26.1.2016  klo 18. 

 
10. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 19.40 

 
Kokouksen puolesta 

 
Anu Laine   Sari Jussila 
puheenjohtaja   sihteeri 

 


