Hämeenlinnan Lyseon Lukion vanhempainyhdistys LYLU ry
Linnankatu 12-14
13100 Hämeenlinna

PÖYTÄKIRJA
HALLITUKSEN KOKOUS
3.5.2018

Aika
Paikka

torstai 3.5.2018 klo 18.00
Hämeenlinnan Lyseon Lukio, Lukiokatu, Hämeenlinna. Vapaa luokkatila. 2.kerros.

Läsnä

Jouko Töyry, Tiina Ampuja-Töyry, Maarit Koivu, Kirsi Hirvonen, (Tiina Kivinen)

1

Kokouksen avaus
Maarit Koivu avasi kokouksen n. klo 18.10.

2

Järjestäytyminen, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi yhdistyksen sääntöjä hallituksen päätösvaltaa koskien
noudattaen; kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ovat vastaamassa.

3

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Muutettiin esityslistaa niin että koulun kuulumiset käsiteltiin kohdassa 5 kohdan 7
sijaan. Muutoin edettiin esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

4

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin huomioitta.

5

Koulun kuulumiset (esityslista kohta 7)
Lyseon ja Kaurialan lukioiden oppilaiden oppilaskunnat ehtivät yhdistyä vuosia
suunnitellun yhteisen kantakaupungin alueen lukion sovitun alkamisen 1.8.2018
vuoksi. Yhdistymisen (uudelleen) kumoutumisen vuoksi oppilaskunnat erosivat
jälleen omiksi oppilaskunnikseen. Jo todettujen korjaustarpeiden ja löydösten vuoksi
Lyseon lukiolaiset aloittavat 1.8.2018 väistötiloissa Ammattiopisto Tavastian tiloissa,
G-rakennuksessa. C-rakennuksesta saadaan lukiolaisille tiloja.

6

Vanhojen tanssit; tuotto ja palaute (esityslista kohta 5)
Vanhojen tanssien tuotto oli 1903,95 euroa (kahvio 677 euroa, narikka 658,95 euroa
ja arvat 568 euroa), josta Kaurialan vanhempainyhdistykselle tilitettiin 952 euroa.
Vanhempainyhdistys myi myös oppilaskunnan käsiohjelmia 254 euron edestä.
Yleinen palaute oli, että tanssit sujuivat hyvin. Pullaa oli riittävästi. Lyseon lukio
lunasti ylijääneet tarjottavat vanhempainyhdistyksen hallituksen päätöksellä
oppilaille seuraavana päivänä syötäväksi koululla. Erityiskiitosta sai toimiva
ammattimainen liikenteenohjaus parkkipaikoilla.

7

Päätösasia, stipendien määrä ja summa (esityslista kohta 6)
Päätettiin antaa vanhempainyhdistykseltä stipendeihin rahaa 11x50 euroa. Tiina vie
11 kpl 50 euron seteliä koululle. 5 x Juho, 5xAlli sekä yksi vanhempainyhdistyksen
erityisstipendi.
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8

Hallituksen muut mahdolliset asiat
Opettajilta on tullut avustuspyyntöjä paljon, kun on odotettu vanhempainyhdistysten
yhdistymistä ja Lyseon vanhempainyhdistyksen sääntöjen mukaan avustuksia voidaan
jakaa vain oman koulun oppilaille. Yhdistysten kokous yhdistymisasiasta oli sovittu
Kaurialan vanhempainyhdistyksen kanssa alun perin 19.4.2018. Sittemmin kun
lukioiden yhdistymisen peruuttamisesta oli päätetty, lakkasi tarve myös yhteisestä
vanhempainyhdistyksestä. Kokous myös peruttiin ja vanhempainyhdistykset jatkavat
omina yhdistyksinään.
Päätettiin valtuuttaa rahastonhoitaja tarkastelemaan mahdollista pankin vaihtoa.
Hallitus antaa toimivallan toimia sen mukaisesti.

9

Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 19.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

___________________________
Maarit Koivu (pj)

______________________________
Kirsi Hirvonen(siht.)

