
Sveitsin Lukion Tuki ry MUISTIO 

Hallitus                     

Aika     Ke 3.5.2017 klo 18.00 

Paikka     Sveitsin lukion opettajainhuone 

Läsnä     Susanna Moisio (pj), Sari Jussila, Anu Laine, Sami Nummelin sekä Pirjo- Anneli Paulamäki 
(yhdysopettaja). 

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 25.1.2017 sihteerinä toiminut Sari Jussila, toimitti hallituksen jäsenille 
sähköpostitse luettavaksi kokouksen muistion. Muistio hyväksyttiin muutoksitta. 
 

5. Palaute Wanhojen tansseista 17.2.2017 

Tällä kertaa oli yhdistyksemme vuoro vastata Wanhojen tanssi näytösten 
narikkapalveluista. Narikkajärjestelyt ja toimintamme sujui hyvin. Saimme myös 
asiakkailtamme kiitosta ystävällisestä palvelusta 
Wanhojen tanssien kokonaistulos, sisältäen narikan ja osuutemme pääsylippumyynnistä oli 
n. 1760 €. 
 
 

6. Levymessut 6.5.2017  
Levymessut järjestetään tällä kertaa Willa-areenalla lauantaina 6.toukokuuta. 
Toukokuun 2015 kokouksen muistiossa tarkempia lukumääriä, tarvikelistoja ja ostoslista, johon 
tutustuimme. 
Menemme paikalle aamusta n. klo 8.30. Opiskelijoita pyydetään saapumaan iltapäivän 
vaihtomiehistöksi n. klo 12 alkaen. 
Sami Nummelin vie mennessään kahvila-kyltin, liinat ja hinnastot.  Hän myös laittaa kahvion pöydät 
valmiiksi aamua varten sekä keittää ensimmäiseen kahvin janoon termokseen kahvia. 
Pirjo- Anneli Paulamäki hoitaa ostoslistalla olevat asiat sekä tuo mm. koululta kahvinkeittimen sekä 
muut tarvittavat tavarat. 
Susanna Moisio tuo tullessaan mm. veitsiä, leikkuulautoja, tarjottimia ja ottimia sekä tarvittaessa 
rahalippaan vaihtokassoineen. 

   
Susanna laittaa sähköpostiviestiä myös ”vapaaehtoisiksi” talkoolaisiksi lupautuneille 
mahdollisuudesta tuoda leivonnaisia myyntiin tai osallistua kahvion pyörittämiseen. 
Levymessuille ovat nyt jo lupautuneet: Anu, Sami ja Susanna, lisäksi Pirjo- Anneli sekä 
oppilaskunnan jäseniä 4 henkilöä. 
 
Muistutuksena kahviossa työskenteleville; Järjestysmiehille tarjotaan kahvia ja leivonnaisia ilman 
maksua. Lisäksi Sami Nummelin ostaa kahviolta kahvilipukkeita järjestäjille. 
 
 
 
 



7. Muut tulevat tapahtumat 
Tiedossamme ei ole muita tapahtumia tälle keväälle. 
Toimenpiteitä yhdistykseltä vaatii kuitenkin kevään 2017 opiskelijoiden stipendien valmistelu. 

 
8. Muut esille tulevat asiat 

Avustusanomus Water-opiskeiljakuntafestivaaleille.  

 Oppilaskunta anoo: ”Hei, olen Tuki RY:n vastaava Sannan rinnalle ja minulle voi 
infota tulevista kokousajoista vaikka Wlma-viestitse. Meidän lukion 
opiskelijakunnan hallitus osallistuu tänäkin vuonna Lukiolaisten liiton huhtikuussa 
järjestettävään opiskelijakuntafestivaaleille, Watereille. Meitä lähtee noin 15 
henkilöä. Saisimmeko avustusta reissuun? Yhden henkilön matkaan menisi noin 50 
euroa.” 
Jasmin Pieviläinen 16D 

 Hakemus muistion liitteenä1. 

 Hallitus päätti keskustelun jälkeen myöntää avustusta opiskelijakuntafestivaaleille 
osallistuneille opiskelijoille laskun mukaisesti. Arvioitu summa 50 €/ henkilö eli 
yhteensä 750€. 
 

       Avustusanomus Svenska teatern; Connected musikaalin lippuihin 
”Hei! Olemme menossa kolmen ruotsinryhmän kanssa bussilla Svenska teatern iin ma 15.5 
katsomaan musikaalia Connected. Koulu maksaa osan bussista ja opiskelijat maksavat 
5e/opiskelija. Teatteriliput maksavat 16e/opiskelija ja mukaan on lähdössä n.30 opiskelijaa, 
ehkä enemmänkin, ja 3 opettajaa. Anomme tuki ry ltä 300 euroa avustusta opiskelijoiden 
teatterilippuihin. 
Ystävällisin terveisin 
Pirjo Paulamäki, Hanna Peräsalmi ja Markku Simola” 

 Hakemus muistion liitteenä 2. 

 Hallitus päätti myöntää 300€ avustusta opiskelijoiden teatterilippuihin. 
 
 
Oppimisen tuen työryhmä kokoontui 4.4.2017 

  Tuki ry.n edustajana kokoukseen osallistui Anu Laine 

 Työryhmän suunnitelmissa on järjestää Hyvinkäällä tapahtuma, jonka yhtenä teemana olisi 
yhdenvertaisuus. Tapahtuman suunnittelu on vielä alkumetreillä. Tapahtuman ajankohta 
tulisi olemaan ennen syyslomaa.  Jos jollakin olisi teemaan liittyviä / sopivia ideoita, niitä 
voi viestitellä esimerkiksi Anulle. 

 Oppimisen tuen seuraava kokous on 18.5.2017 klo 9 HYkillä. 

 Sveitsin Lukion opiskelijaedustajaksi on valittava uusi, sillä aiempi työryhmän jäsen 
kirjoittaa tänä keväänä ylioppilaaksi. Tieto välitettiin Pirjo – Annelin kautta eteenpäin. 

 
 
Sveitsin lukion Tuki ry:n tulevaisuus huolettaa ja puhututtaa, sillä kevään ylioppilaiden vanhemmat 
ovat erovuorossa (ainakin 5 hlö) ja tarvitsemme uusia toimijoita riveihimme. Päätimme laatia 
kirjelmän toimitettavaksi Wilman kautta vanhemmille. Sari kirjoittaa sen puhtaaksi ja Susanna 
toimittaa edelleen rehtorille. 
 
 
Sveitsin Lukion Tuki Ry:n kriteerit annettu Pirjo- Anneli Paulamäelle. Samalla sovimme, että Sari 
kirjaa Stipendikorttien tekstit tulostettavaan muotoon. 

  



 
9. Seuraava kokous 

Sveitsin lukion opettajainhuoneessa ke 24.5.2017 klo 18. 
Tuolloin valmistelemme stipendikortit ja – kuoret. 

 
10. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 19.55 

 
Kokouksen puolesta 

 
 
 
Susanna Moisio   Sari Jussila 
puheenjohtaja   sihteeri 

 


