
Sveitsin lukion Tuki ry  MUISTIO 

Hallitus                     

Aika  Tiistai 24.4.2018 klo 18.00 

Paikka Sveitsin lukion opettajainhuone 

Läsnä Susanna Moisio (pj), Sari Jussila (siht.), Krista Jokivalli, Sari Räikkä, Katja Pitkänen, Anne 
Oksanen, Mervi Saari 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 30.1.2018 sihteerinä toiminut Sari Jussila, toimitti hallituksen jäsenille 
sähköpostitse luettavaksi kokouksen muistion. Muistioon liittyen ei ole tullut korjaus- eikä 
täydennyspyyntöjä. Muistio hyväksyttiin muutoksitta. 
 

5. Palaute Vanhojen tansseista 16.2.2018 
Sveitsin Tuki ry järjesti molemmissa näytöksissä arpajaiset. Palkinnot olivat tänä vuonna laadukkaita 
ja niitä oli riittävästi.  Jatkossakin on merkityksellistä ja yhteistyökumppaneitamme arvostava tapa, 
kuuluttaa voittoja lahjottaneiden henkilöiden ja yritysten nimet näytöksissä. 
 
Arpajaisten tuotto oli 450 €. Lisäksi yhdistyksen osuus pääsylipputuloista oli tänä vuonna 1350 €. 
 
Mitään erityistä palautetta emme ole Vanhojen tansseista saaneet. Koululla murhetta ja 
keskustelua on herättänyt nuorten keskuudessa esiintynyt alkoholin käyttö tilaisuudessa. 
 
Lisäksi jatkossa on huomioitava arvan myyjien tarkempi ohjeistus; mm. miten arpakiekkoja 
käytetään ja miten arpa myydään. 
 

6. Levymessut 
Seuraava tapahtuma, jossa yhdistyksemme on mukana, ovat Levymessut Villatehtaan suurhallissa 
5.5.2018.   
 
Menemme paikalle aamusta n. klo 8.30. Opiskelijoita pyydetään saapumaan iltapäivän 
vaihtomiehistöksi n. klo 12 alkaen. 
Sami Nummelin 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. 
Krista Jokivalli tuo tullessaan mm. veitsiä, leikkuulautoja, tarjottimia ja ottimia sekä tarvittaessa 
vaihtokassaan kolikoita. 
Katja Pitkänen tuo tullessaan lippaan ja vaihtokassan. 
Anne Oksanen hankkii yhdistykselle kertakäyttöastioita ja serviettejä sekä tuorekelmua. 
Leivonnaisia kahvioon tuodaan Villatehtaan suurhalliin sovitusti aamusta. Huomioikaa leivonnaisiin 
ainesluettelot. 
 



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

 
7. Muut tulevat tapahtumat 

Tällä hetkellä ei tiedossa muita tapahtumia. 
 

8. Muut esille tulevat asiat 
Kevään 2018 stipendit. 
Opettajien stipendikokous on lukiolla 23.5.2018. Kokoonnumme kirjoittamaan stipendit ja 
täyttämään kuoret samana iltana 23.5.2018 klo 18. Pirjo- Anneli Paulamäki hankkii tänäkin vuonna 
kortit ja Sari Jussila päivittää korttitekstit. 
 
Anomukset yhdistykselle. 
Yhdistykselle ei ole tänä keväänä toimitettu lainkaan anomuksia. Yhteydenpito oppilaskunnan 
kanssa on ollut hiljaista. Pirjo-Anneli antoi yhdistyksemme puheenjohtajalle oppilaskunnan 
hallituksen yhteystietolistan, yhteydenpitoa helpottamaan. 
Mikäli tänä keväänä vielä anomuksia saamme, käsittelemme niitä sähköpostitse. 
 

9. Seuraava kokous 
Sveitsin lukion opettajainhuoneessa ke 23.5.2018 klo 18.00, jolloin stipendikokous. 
 
 Syksyllä aloitamme Sveitsin lukion opettajainhuoneessa ke 22.8.2018 klo 18.00. 
 

10. Kokouksen päättäminen 
Kokous päättyi klo 19.30. 

 
 

Kokouksen puolesta 
 
 
 
 

Susanna Moisio   Sari Jussila 

puheenjohtaja   sihteeri 


