
Hyvä lukiolaisen vanhempi, 
 
Hyvinkään lukiot yhdistyivät, samoin vanhempainyhdistykset! 
 
Lähde mukaan luomaan uutta toimintaa ja toimintakulttuuria! 
 
Uuden Hyvinkään lukion Koti ja koulu -yhdistyksen toiminta aloitetaan ti 6.10.2020 
klo 18 vuosikokouksessa. Tuolloin todetaan Hyvinkään yhteiskoulun Koti ja koulu -
yhdistys ry:n ja Sveitsin Lukion Tuki ry:n yhdistyminen, vahvistetaan uudet säännöt, 
todetaan taloustilanne ja suunnitellaan tulevaa toimintaa.  
Kokouksessa valitaan myös uudelle yhdistykselle puheenjohtaja ja hallituksen 
jäsenet toimintaa organisoimaan.  
Tule mukaan! Nyt on mahdollisuus olla luomassa jotakin uutta omien nuortemme 
hyväksi! 
 
Kokoukseen voit osallistua paikan päällä Hyvinkään lukion, yhteiskoulun 
toimipisteen (HYK) ruokalassa (käynti sisäpihalta A-portaasta, joka on "juhlasalin 
alla", ruokalan ovi on heti tuulikaapista astuttuasi suoraan edessä). Voit osallistua 
tilaisuuteen myös Teamsin välityksellä. Kokouspäivänä Wilmasta löytyy tiedote, 
jossa on linkki Teams-kokoukseen osallistumiseksi. 
 
Vanhemmilla on tärkeä rooli opiskelun tukemisessa. Yhteisöllisesti ja rennosti sitä 
voi tehdä vanhempainyhdistyksessä. Kokouksia ei ole montaa vuodessa.  

Tervetuloa luomaan uutta kipinää myös vanhempainyhdistystoimintaan       
  



Hyvinkään lukion Koti ja koulu -yhdistys ry:n perustamiskokous/ 
(ja Hyvinkään yhteiskoulun Koti ja koulu -yhdistys ry:n vuosikokous) 
 
Kutsutut Kaikki Hyvinkään lukion (sekä yhteiskoulun toimipiste että Sveitsin 

toimipiste) oppilaiden vanhemmat 
 
Aika       ti 6.10.2020 klo 18 
Paikka     Hyvinkään yhteiskoulun ruokala. Mahdollisuus osallistua myös Teams- 

yhteyden kautta tilaisuuteen (linkki Wilman tiedotteessa ti 6.10.) 
 
Asialista 
1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen (Kutsu 7 pv  

ennen kokousta) 
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa,  

jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina 
4. Edellisen toimintakauden toimintakertomus, tilinpäätös sekä  

toiminnantarkastajien lausunto 
5. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä  

tilivelvollisille 
*** 
6. Todetaan vanhempainyhdistysten yhdistyminen. Päätetään yhdistyksen 

nimen muuttamisesta. 
          Ehdotetaan Hyvinkään lukion Koti ja koulu -yhdistys ry 
7.       Valitaan uuden yhdistyksen puheenjohtaja 
8. Valitaan hallituksen jäsenet (pj + 3-10 jäsentä) 
9. Päätetään tarvittavista sääntömuutoksista - sovitaan menettelytavasta 

PRH:n yhdistysilmoituksen tekemisessä 
10. Valitaan toiminnantarkastajat 
11. Vahvistetaan jäsenmaksun/kannatusjäsenmaksun suuruus  

(aiemmin 10e) 
12. Keskustellaan tulevasta toiminnasta ja vahvistetaan alkavan kauden 

toimintasuunnitelma 
13. Todetaan yhdistyksen varat ja vahvistetaan alkavan kauden talousarvio 
14. Muut asiat 
15. Kokouksen päättäminen 
 
Ystävällisesti 
Maiju Laakso 
puheenjohtaja (puh. 0400 620 346) 


