
Sveitsin lukion Tuki ry  MUISTIO 

Hallitus                     

Aika  Keskiviikko 22.8.2018 klo 18.00 

Paikka Sveitsin lukion opettajainhuone 

Läsnä Susanna Moisio (pj), Sari Jussila (siht.), Krista Jokivalli, Katja Pitkänen, Anne Oksanen 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 24.4.2018 sihteerinä toiminut Sari Jussila, toimitti hallituksen jäsenille 
sähköpostitse luettavaksi kokouksen muistion. Muistioon liittyen ei ole tullut korjaus- eikä 
täydennyspyyntöjä. Muistio hyväksyttiin muutoksitta. 
 

5. Palaute Levymessuista 5.5.2018 
Villatehtaan Levymessujen kahvion järjestelyt ja ylläpito sujuivat mallikkaasti. Leivonnaisia ja muita 
myyntiartikkeleita oli riittävästi. Asiakkailta saatu palaute oli positiivista ja musikaalisia mokkapaloja 
nuottikuvioineen kiiteltiin kovasti. 
 
 

6. Muut tulevat tapahtumat 
Seuraava tapahtuma, jossa yhdistyksemme on todennäköisesti mukana, ovat Levymessut 
Villatehtaan suurhallissa 13.10.2018.   Susanna Moisio on yhteydessä levymessujen 
yhteyshenkilöön tapahtuman varmistamiseksi 
 
Sveitsin lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vanhempain ilta järjestetään 24.10.2018. 
Tilaisuus alkaa lukiolla klo 18. Puheenjohtajamme Susanna Moisio käyttää pienen puheenvuoron ja 
kutsuu vanhempia mukaan vuosikokoukseemme ja mukaan muuhunkin toimintaamme. 
Yhdistyksen vuosikokous alkaa ruokalassa klo 19.30. 
 
Puurojuhlaa ei järjestetä tänä vuonna. 
 
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet ja syksyn ylioppilasjuhla järjestetään 5.12.2018.  Yhdistyksen 
stipendit uusille ylioppilaille määritellään stipendikokouksessa myöhemmin. 
 
Wanhojen tansseissa helmikuussa 2019 on yhdistyksemme vuoro hoitaa narikat. 
 
Tällä hetkellä ei tiedossa muita tapahtumia. 
 

7. Muut esille tulevat asiat 
Olemme myöntäneet opintoretkiavustusta 240€. Tuula Voutilaisen hakemus käsiteltiin 
sähköpostitse. Tukholman opintoretkelle osallistuivat toisen vuosikurssin 22 opiskelijaa ja kolme 
opettajaa 17. - 20.5.2018. He vierailivat Drottningholmin linnassa, jonne pääsyliput koko ryhmälle 



maksoivat 75 euroa ja opiskelijoiden matkustaminen metrolla ja bussilla kahtena päivänä yhteensä 
165 euroa. Toisena retkipäivänä vierailun kohteena oli Vasa-museo. 
 
Sveitsin Tuki ry:n saldo toimikauden 2017–2018 päätteeksi on  4818,64 €  . 
 
Lopuksi keskustelimme hyvinkään uuden lukion tuomasta muutos / lopetuspaineesta 
yhdistyksellemme. Lienee aika aloittaa päättäjäisten suunnittelu. 
 
Yhdistyksen sihteeri Sari Jussila on erovuorossa ja valmistaa seuraajalleen muistitikullisen 
materiaalia; mm.muistioita ja tarvikelistoja. 
 
 

8. Seuraava kokous 
Sveitsin lukion ruokalassa VUOSIKOKOUS keskiviikkona 24.10.2018 klo 19.30. 
 
  
 

9. Kokouksen päättäminen 
Kokous päättyi klo 18.55. 

 
 

Kokouksen puolesta 
 
 
 
 

Susanna Moisio   Sari Jussila 

puheenjohtaja   sihteeri 


