
Sveitsin Lukion Tuki ry                MUISTIO 

Hallitus                     

Aika     Ke 9.11.2016 klo 18.00 

Paikka     Sveitsin lukion opettajainhuone 

Läsnä     Susanna Moisio (pj), Sari Jussila, Krista Jokivalli, Anu Laine, Tuula Haverinen 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 vuosikokouksessa 26.10.2016 sihteerinä toiminut Sari Jussila, toimittu kokoukseen 
luettavaksi vuosikokouksen muistion. Muistio hyväksyttiin muutoksitta. 
 

5. Uuden hallituksen esittäytyminen ja hallituksen järjestäytyminen 
Sveitsin Tuki ry:n puheenjohtaja Susanna Moisio valittiin yhdistyksen syyskokouksessa 26.10.2016. 
Varapuheenjohtajaksi valittiin Krista Jokivalli,  
sihteeriksi Sari Jussila ja  
rahastonhoitajaksi  Katja Pitkänen. 
Lisäksi rahastonhoitajan tiimiin kuuluu Tuula Haverinen. 
 
Katja Pitkäselle ja Sveitsin Tuki ry:n puheenjohtaja Susanna Moisiolle pyritään saamaan 
tilinhoitovaltuutus mahdollisimman pian.  Sari Jussila tekee muistion yhteydessä myös 
pöytäkirjaotteen ja toimittaa sen  Katja Pitkäselle . 

 
6. Puurojuhla  15.12.2016 ja sen järjestelyt ja muut tulevat tapahtumat 

Yhdistyksemme osallistuu Sveitsin lukiolla 15.12.2016 klo 18 järjestettävään puurojuhlaan. Meidän 
tehtävinä ovat : 

 puurotarjoilun järjestäminen; Pirjo- Anneli selvittää onnistuuko yhteistyö keittiön 
kanssa tänä vuonna. Alustavasti keittiövuoroon lupautuivat Pirjo- Anneli Paulamäki 
ja Krista Jokivalli. Sari Jussila etsii edellisvuoden kuiteista ostoslistalle pohjan ja 
toimittaa sen Pirjo-Anneli Paulamäelle. 

 glögi/ kahvi ja joulutorttu myyntipöytä; 
  arpajaisten järjestäminen. Arvan hinta on aiempina vuosina ollut 2€ /kpl ja  5€/ 3 kpl. 

Hallitus kokoontuu 14.12.16 klo 18 valmistelemaan arpajaisvoittoja lukion 
opettajainhuoneeseen. Arpajaisvoittoja pyydetään vanhemmilta Wilma- viestillä.  Myös 
hallituksen jäseniä kannustettiin arpajaisvoittojen hankintaan. Toki palkintoja löytyi myös 
varastostamme. 

 
Oppilaskunta hoitaa pääsylippujen myynnin sekä avustaa tarvittaessa myyntipisteissämme. 
Krista Jokivalli tuo mukanaan pohjakassan. 

 
7. Muut tulevat tapahtumat 

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



Pirjo Anneli Paulamäki välitti  koulun terveiset:  Hyvinkään Sveitsin lukio on kutsuttu Strasbourgiin 
Ranskaan Euroopan parlamentin järjestämään Euroscola-päivään 26. tammikuuta 2017. Euroscola-
päivän aikana tutustutaan Euroopan parlamenttiin ja työskennellään monikansallisissa työryhmissä. 
Päivään valmistaudutaan opiskelemalla Euroopan unionin toimintaa sekä työstämällä Euroopan 
parlamentista annettujen ryhmätöiden aiheita. Matkalle lähtevät opiskelijat ja opettajat tekevät 
yhdistykselle tukianomuksen lähiaikoina. 

Oppilaskunnan edustaja Sanna Jussila kertoi, että yhdistyksellemme on tulossa perinteinen 
tukianomus abirekkamaksuja varten. 

8. Syksyn ylioppilaiden stipendit 
Syksyn 2016 ylioppilaskokeiden lopulliset tulokset tulevat 18.11.2016. Stipendien alustavaksi 
lukumääräksi Pirjo- Anneli Paulamäki kertoi 1-3 kpl. 
Sveitsin Tuki ry:n hallitus myöntää stipendeihin 1x 100€ ja 2 x 50 € jaettavaksi kriteeriemme 
mukaisesti. 
Ylioppilasjuhlat ovat 5.12.2016.  
Syksyn stipendirahat ja kortit hoitaa Pirjo- Anneli paulamäki. 

 
9. Muut esille tulevat asiat 

Yhdysopettaja Pirjo- Anneli Paulamäki  lähetti sähköpostitse hallituksen jäsenille kutsun Liikkuva 
koulu laajenee toiselle asteelle- seminaariin 1.12.2016 

Liikkuva koulu -ohjelma on yksi hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista, jonka 
osana käynnistetään kokeilut toiselle asteelle ja korkeakouluihin. Liikkuva koulu –ohjelman 
kokeilujen tavoitteena on saada oppilaitokset kehittämään ja toteuttamaan aktiivisia 
opiskeluyhteisöjä ja aktiivista opiskelupäivää opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden, 
toiminnallisuuden ja opiskelukyvyn edistämiseksi. Liikkuva koulu -toiminnan kehittämiseksi aukeaa 
opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten haku lukiokoulutuksen ja ammatillisen 
koulutuksen järjestäjille 23.1.2017 alkaen. 

Kokeilujen käynnistämiseksi järjestetään Kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä -seminaari 1.12.2016. 
Helsingissä Paasitornissa. Seminaari on tarkoitettu lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja 
korkeakoulutuksen toimijoille, kunnille ja koulutuskuntayhtymille sekä sidosryhmille. Seminaari on 
maksuton. Liikkuva koulu -ohjelman rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoa 
ja ilmoittautuminen http://www.liikkuvakoulu.fi/toinenaste 

10. Seuraava kokous 
Kokoonnumme 14.12.2016 valmistelemaan Puurojuhlaa mm. arpajaisia klo 18. 
 
Sveitsin lukion opettajainhuoneessa ke 25.1.2017 klo 18. 

 
11. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 19.25 

 
Kokouksen puolesta 

 
 
 
Susanna Moisio   Sari Jussila 
puheenjohtaja   sihteeri 

 


