
Sveitsin Lukion Tuki ry                MUISTIO 

Hallitus                     

Aika     Ke 25.1.2017 klo 18.00 

Paikka     Sveitsin lukion opettajainhuone 

Läsnä     Susanna Moisio (pj), Sari Jussila, Krista Jokivalli, Anu Laine, Sami Nummelin sekä  Pirjo- 
Anneli Paulamäki (yhdysopettaja), Sanna Jussila (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 kokouksessa 9.11.2016 sihteerinä toiminut Sari Jussila, toimitti hallituksen jäsenille 
sähköpostitse luettavaksi kokouksen muistion. Muistio hyväksyttiin muutoksitta. 
 

5. Puurojuhlan 15.12.2016 palaute 

Tällä kertaa puurojuhlassa oli aiempaa vähemmän osallistujia. Pohdimme jonkun verran 
puurojuhlan ajankohtaa, olisiko se pitänyt olla viikkoa aiemmin. Tänä vuonna Hyvinkäällä 
oli useita erilaisia tapahtumia samana päivänä.  
Puuroa riitti ja jäi ylikin, kuten myös puffetin tarjontaa. Tarveaineet tilattiin edellisen 
vuoden listan mukaan sekä hieman ekstraa. Myös arpoja jäi myymättä. 
Puurojuhlan osalta järjestelyt ja toimintamme sujui hyvin. 
Puurojuhlan kokonaistulos 433,80€. 
 

6. Vanhojen tanssit 17.2.2017.  
Näissä tansseissa on meidän yhdistyksen vuoro hoitaa narikat.  

1. Näytöksen työvuoro klo 15–18.30 
2. Näytöksen työvuoro klo 17.15–20.30 

Narikoiden kasaus aloitetaan klo 15 aikoihin. Krista jokivallilla ja Anu Laineella on jo halussaan 
narikkamaksulaatikoita sekä narikkalaput. Sari Jussila valmistelee vielä kolme 
narikkamaksulaatikkoa lisää. 
Narikkaan hommiin ovat ilmoittautuneet mm. Kimmo Matinlassi, Auli Pirttinen, Anu Laine, Susanna 
Moisio, Sami Nummelin ja Sari Jussila. Hallituksessa on näytökseen osallistuvien nuorten 
vanhempia, joille mahdollistetaan näytöksen yleisöön liittyminen.  Lisäksi toivotaan opiskelijoita 
avuksi. (4/ näytös). Oppilaskunnan hallituksen edustaja Sanna Jussila tiedottaa oppilaskuntaa 
asiasta. 
 

7. Muut esille tulevat asiat 
Levymessut Hyvinkäällä 6.5.2016 
 
Abigaala ja penkkaripäivän suunnittelutyöryhmä toimitti yhdistykselle avustusanomuksen (LIITE 1). 
Sveitsin lukion abit pyytävät rahallista tukea abirekka kustannuksiin 200 € sekä Tj-50- juhlan ja 
abijuhlan koristeluja varten 80 €, yhteensä 280€. 
Kokous päätti yksimielisesti myöntää anotun summan. 
 
 



Sveitsin Tuki ry:n uusi edustaja  oppimisen tuki työryhmään on Anu laine. Pirjo- Anneli Paulamäki 
informoi rehtori Jaakko Rainiota asiasta. 
”Opiskelijahuoltoa koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa opiskelijahuoltoryhmässä 
noudattaen eri ammattiryhmiä koskevia sekä muita tietojensaantia ja salassapitoa koskevia 
säädöksiä. Opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat kiinteästi rehtori, opinto-ohjaaja(t), terveydenhoitaja, 
koulukuraattori sekä tarvittaessa ryhmänohjaajat ja koulun sosiaali- ja terveysalan sekä nuorten 
vapaa-ajan parissa toimivien viranomaisten edustajat. Myös huoltaja voidaan kutsua 
opiskelijahuoltoryhmään.” 
( http://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/opetuksen-
tietopankki/opetussuunnitelmat/hyvinkaan-sveitsin-lukion-opetussuunnitelma/4.-opiskelijan-
ohjaus-ja-tukeminen) 
 
Syksyn  2016 stipendejä jaettu 2 kpl, 100 € ja 150 €. 
 

8. Seuraava kokous 
Sveitsin lukion opettajainhuoneessa ke 26.4.2017 klo 18. 

 
9. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 19.00 

 
Kokouksen puolesta 

 
 
 
Susanna Moisio   Sari Jussila 
puheenjohtaja   sihteeri 
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