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TOIMINTAKERTOMUS

Siilinjärvi

SIILINJÄRVEN LUKION VANHEMPAINYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2017-2018

1. Tilikausi
Siilinjärven lukion vanhempainyhdistyksen tilikausi oli 1.8.2017-31.7.2018

2. Hallitus
Siilinjärven lukion vanhempainyhdistyksen hallitukseen valittiin puheenjohtaja, sihteeri,
rahastonhoitaja ja 6 jäsentä, joista yksi valittiin varapuheenjohtajaksi. Lokakuun vuosikokouksessa
valittiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi vain puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja
rahastonhoitaja, tammikuun järjestäytymiskokouksessa valittiin loput hallituksen jäsenet ja
toiminnantarkastajat.
Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Pirjo van der Woude, myöh. Tiina Kumpu-Huhtala
Varapuheenjohtaja Mari Saavalainen, myöh.Tuulikki Paananen
Sihteeri Kaisa-Liisa Hyvärinen
Rahastonhoitaja Anne Ruuskanen
Toiminnantarkastaja Kirsi Huttunen
Varatoiminnantarkastaja Tiina Voutilainen

Hallitus kokoontui seuraavasti:
Hallituksen kokous 24.8.2017
Vuosikokous 26.10.2017
Hallituksen järjestäytymiskokous 11.1.2018
Hallituksen kokous 26.4.2018

3. Vuosikokous
Siilinjärven lukion vanhempainyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 26.10.2017

4. Toiminta

Syksy 2017

a. Stipendit
Vanhempainyhdistys jakoi stipendin 100€ opettajakunnan arvioinnin perusteella.
b. Koulukuvaukset
Vanhempainyhdistys on syksyllä 2017 tehnyt Kuvaverkon kanssa 3-vuotisen sopimuksen,
toimintavuosi 2017-2018 on sopimuksen ensimmäinen vuosi.
c. Retkiavustukset
Vanhempainyhdistys tuki oppilaita maksamalla bussikuljetukset Tökkää tellusta-tapahtumaan
Rautavaaralle, Tuntematon sotilas-elokuvanäytökseen Kuopioon ja tutustumisretkelle
Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselle
d. Vanhempainyhdistys muisti opettajia joulukahveilla

Kevät 2018

e. Penkkarit
Vanhempainyhdistys mahdollisti abiturienttien penkkariajelut tukemalla
kuljetuksia 300€
f. Abikahvila
Vanhempainyhdistyksen vapaaehtoiset osallistuivat abikahvilan pitoon ja
arpajaisten järjestelyyn. Arpajaispalkinnot kerättiin talkoilla. Vanhempainyhdistys avusti
penkkaripäivän koristeluiden kustannuksissa ja järjestyksenvalvojien palkoissa.
g. Vanhojen tanssit
Vanhempainyhdistys on avustanut vanhojen tanssien kahvitusta
tarvikkeilla, kustantanut täytekakut ja järjestänyt ruusut Wanhojen
tanssien ”daameille”. Vanhempainyhdistys avusti vanhojen päivän koristeluiden
kustannuksissa.
h. Opinto-opas
Vanhempainyhdistys tukee opinto-oppaan julkaisemista myymällä
mainostilaa yrityksille. Keväällä 2018 mainoksia myytiin tuplamäärä entiseen verrattuna, 1200
euroa. Vanhempainyhdistys kustansi lukuvuoden 2017-2018 opinto-oppaan painokulut.
i. Retkiavustukset

Vanhempainyhdistys tuki opintoretkeä Ahvenanmaalle osallistumalla bussikuljetuksen
kustannuksiin.
j. Stipendit
Vanhempainyhdistys jakoi keväällä yhteensä neljä stipendiä; 2 x 100€
uusille ylioppilaille, 1 x 50€ toisen vuosikurssin opiskelijalle ja 1 x 50€
ensimmäisen vuosikurssin opiskelijalle
k. Vanhempainyhdistys muisti eläkkeelle päässyttä Ahmon koulun emäntää kukkakimpulla

5. Tiedottaminen

Siilinjärven lukion vanhempainyhdistyksen hallituksen keskeinen tiedottaminen on
toiminut pääosin sähköpostitse ja Whatsapp-ryhmän kautta.
Koulun kaikille vanhemmille vanhempainyhdistyksen asioista on tiedotettu
Wilman, lukion kotisivujen, Facebookin ja vanhempainiltojen kautta.
Vapaaehtoinen yhdistyksen jäsenmaksu kaudella 2017-2018 oli 10€, 48 jäsentä on
suorittanut jäsenmaksun.
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