
Sveitsin lukion Tuki ry  MUISTIO 

Hallitus                     

Aika  Tiistai 30.1.2017 klo 18.00 

Paikka Sveitsin lukion opettajainhuone 

Läsnä Susanna Moisio (pj), Sari Jussila (siht.), Krista Jokivalli, Tuula Haverinen, 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 vuosikokouksessa 15.11.2017 sihteerinä toiminut Sari Jussila, toimitti hallituksen 
jäsenille sähköpostitse luettavaksi kokouksen muistion. Muistioon liittyen ei ole tullut korjaus- eikä 
täydennyspyyntöjä. Muistio hyväksyttiin muutoksitta. 
 
 

5. Vanhojen tanssit 16.2.2018 

Sveitsin Tuki ry järjestää molemmissa näytöksissä arpajaiset. Näytökset ovat klo 16.30 ja 
klo 18.30.  Yhdistyksen väki paikalle sovitusti jo klo 15.30 aikoihin, jolloin valmistellaan 

arpajaispöytä sekä arpalistat. Paikalle ovat lupautuneet ainakin Susanna Moisio, Krista 
Jokivalli ja Tuula Haverinen. Lisäksi paikalla on Pirjo- Anneli Paulamäki sekä muuta 
opettajakuntaa. Avuksi pyydetään myös arvan myyntiin oppilaskunnan edustajia. 

 Arpajaisvoittoja tähän mennessä ovat lahjoittaneet tai luvanneet lahjoittaa mm. 
Finlayson, Suomalainen kirjakauppa ja Torikadun Liikuntakeskus. Lisäksi 
yhdistyksellä on palkintona kaksi tuotekoria.  

 Arpajaisvoittoja lahjoittaneet liikkeet esille arpajaispöydän yhteyteen (Sari Jussila 

valmistelee ”mainoksen”) ja suurempia palkintoja voittoja lahjoittaneet mainitaan 

arvonnan yhteydessä. Arpajaisvoittoja lahjoittaneista yrityksistä tietoa Susanna 
Moisiolle ja Sari Jussilalle, joka tekee lahjoittajalistan. 

 Arpojen hinta sama kuin aiemmin eli 2 €/kpl ja 5€/3 kpl, Sari Jussila tekee 

arpajaishinnaston, jossa kerrotaan lyhyesti, mihin arpajaisten tuotto käytetään. 

 Arpajaiskiekkoja tarvitaan molempiin näytöksiin: arpajaispöytään 1, oville 2 ja 
kiertelymyyntiin 2 ELI YHTEENSÄ 10. Kellarista löytyi kolme arpakiekkoa, joten 

hankittavaksi jää 7. Susanna Moisio hankkii ne. 
 

6. Muut tulevat tapahtumat 
Seuraava tapahtuma, jossa yhdistyksemme on mukana, ovat Levymessut Villatehtaan suurhallissa 
5.5.2018. Kahviojärjestelyihin palataan seuraavassa kokouksessamme. 

 
7. Muut esille tulevat asiat 

 Yhdistyksemme jäsenistöstä tiedusteltiin uutta edustajaa yhteisölliseen 
oppilashuoltoryhmään.  Puheenjohtajamme Susanna Moisio on lähettänyt hallituksen 
jäsenille asian tiimoilta sähköpostiakin. Valitettavasti joukostamme ei löydy henkilöä, joka 



voisi edustaa ja osallistua oppilashuoltoryhmän kokouksiin virka-aikana. Susanna Moisio 
ilmoittaa asiasta eteenpäin. 

 

 Sveitsin lukion Tuki ry:n hallitus myönsi 4 kappaletta stipendejä jaettavaksi kriteeriemme 
mukaisesti syksyn ylioppilaille. Stipendien arvo oli yhteensä 300€. 

 
 

8. Seuraava kokous 
Sveitsin lukion opettajainhuoneessa ti 24.4.2018 klo 18.00. 

 
9. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 18.40. 
 

Kokouksen puolesta 
 
 
 

Susanna Moisio   Sari Jussila 

puheenjohtaja   sihteeri 


