
SIILINJÄRVEN LUKION VANHEMPAINYHDISTY RY  TOIMINTAKERTOMUS 

 

SIILINJÄRVEN LUKION VANHEMPAINYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2019 – 2020 

 

1. Toiminta- ja tiikausi 

 Siilinjärven lukion vanhempainyhdistyksen toiminta- ja tilikausi oli 1.8.2019-31.7.2020 

2. Hallitus 

Siilinjärven lukion vanhempainyhdistyksen hallitukseen valittiin puheenjohtaja, 

rahastonhoitaja, sihteeri ja kolme jäsentä. 

Hallituksen kokoonpano: 

Puheenjohtaja Pasi Huovinen 

Rahastonhoitaja Timo Markkanen 

Sihteeri Tuulikki Paananen 

Muut hallituksen jäsenet: Satu Hyvärinen, Mira Ulmanen ja Sari Louhikallio-Fomin 

Toiminnantarkastaja: Timo Hyötyläinen 

Varatoiminnantarkastaja: Tiina Voutilainen 

 

Siilinjärven lukion vanhempainyhdistyksen hallitus kokoontuu toimintakauden aikana neljä 

(4) kertaa. 

- Hallituksen kokous elokuussa 22.8.2019 

- Yhdistyksen varsinainen vuosikokous lokakuussa 31.10.2019 

- Uuden hallituksen järjestäytymiskokous tammikuussa 9.1.2020 

- Hallituksen kokous huhtikuussa 23.4.2020 (Teams-kokouksena, Koronan takia) 

Hallituksen kokoukset ovat olleet avoimia kaikille kiinnostuneille. 

3. Vuosikokous 

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 31.10.2019 

4. Toiminta 

 Syksy 2019: 

a. Stipendit 

Vanhempainyhdistys jakoi 100€ stipendin uudelle ylioppilaalle opettajakunnan arvioinnin 

perusteella.  

b. Koulukuvaukset 

Vanha valokuvaussopimus päättyi vuoteen 2019 ja päätettiin tehdä uusia sopimus 

Kuvaverkon kanssa 4,50€ järjestelykorvauksella. Sopimus on voimassa vuosille 2020-2022.  



c. Retkiavustukset 

Vanhempainyhdistys tuki oppilaita seuraavasti: Berliinin opintoretki 300€ 

 

 

Kevät 2020: 

 

d. Penkkarit 

Vanhempainyhdistys tuki abiturienttien penkkariajelua 400€:lla ja anomusten perusteella 

myös päivän koristeluja. Vanhempainyhdistyksen vapaaehtoiset osallistuivat abikahvilan 

pitoon. Arpajaisista päätettiin luopua. 

e. Vanhojen tanssit 

Vanhempainyhdistys kustansi vanhojen tanssien kahvituksen ja täytekakut. Lisäksi 

vapaaehtoiset vanhemmat huolehtivat tarjoilusta. Vanhempainyhdistys kustansi myös 

vanhojen päivän koristeet sekä ruusut Wanhojen ”daameille”.  

f. Opinto-opas 2020-2021 

Vanhempainyhdistys myi opinto-oppaaseen mainoksia 1200€:lla 

g. Retkiavustukset 

Koropandemian takia oppilaiden opintoretkiä ei voitu keväällä 2020 järjestää. Näin ollen, 

myöskään avustuskohteita ei ollut. 

h. Stipendit 

Vanhempainyhdistys jakoi kevään 2020 uusille abiturienteille 3 x 100€ stipendejä. Lisäksi 

jaettiin 1 x 50€ toisen vuosikurssin opiskelijalle ja 1 x 50€ ensimmäisen vuosikurssin 

opiskelijalle. 

 

5. Tiedottaminen 

Lukion opiskelijoiden vanhemmille tiedotettiin vanhempainyhdistyksen asioista Wilman, 

lukion kotisivujen, Facebookin ja vanhempainiltojen kautta. Yhdistyksen toimintasuunni-

telma ja toimintakertomus viedään nähtäville lukion internet-sivuille. 

Yhdistyksen sisäinen tiedottaminen tapahtuu vanhempainyhdistyksen oman Watsup-ryhmän 

ja sähköpostin kautta. 

 

6. Yhdistyksen jäsenmaksu 

Yhdistyksen vapaaehtoinen jäsenmaksu kaudella 2019-2020 oli 10€.  

 

Siilinjärvellä 8.10.2020 

Siilinjärven lukion vanhempainyhdistys ry 

Pasi Huovinen  



 

 

 

 


