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Puheenjohtajan terveiset
Joulua ja vuodenvaihdetta senioriyhdistyksen jäsenille

Ohessa Sinulle jälleen sähköinen kirjeemme. Systeemi toimii näin yhdistyksen puolelta
hyvin – säästämme kuluissa aika lailla.
Vuosi on kulunut aika normaalisti: stipendejä on jaettu keväällä ja nyt syksylläkin. Varsinkin syksyn stipendeissä olemme olleet koulun kanssa kriittisiä – siksi joka vuosi ei väen väkisin syksyllä ole jaettu. Tänä vuonna oli syytä jakaa. Samoin on keväällä valittu
vuoden lyseolainen.
Hallituksella on pari kolme huolenaihetta, jotka kaikki liittyvät toisiinsa. Jäsenmaksuja
tulee jäsenmäärään nähden vähän – joten voitko osaltasi tarkistaa tämän vuotisen jäsenmaksusi. Yhdistyksen arkinen toimintakin vaatii rahaa – siksi tästä olemme huolissamme.
Toiseksi kaipaisimme joukkoomme uusia aktiivisia jäseniä. Siis jos ystäväpiiriisi kuuluu
lyseon käyneitä niin kerropa heille toiminnastamme ja rohkaisi liittymään.
Kolmanneksi – toimintamme vaatisi varmaan uudistusta ja sitä voisi uusien aktiivisten
jäsenten myötä syntyä!
Yhdistyksemme tarkoitushan on tukea nykyisen koulun toimintaa ja rohkaista samalla
tämän päivän lyseolaisia.
Asioida voit joko kotisivujemme kautta tai vaikkapa seuraavien hallituksen jäsenten
kautta: pj. Jukka Lopperi (jukka.lopperi@evl.fi), siht. Pekka Mättö
(mattopekka@gmail.com), taloudenhoitaja Matti Koski (matti.koski@kymp.net).
Kiitos mukana olostasi ja hyvää joulua sekä onnellista vuotta 2019.
Jukka Lopperi
Vuoden 2018 jäsenmaksut
Rohkenemme muistuttaa kirjeen yhteydessä jäsenmaksusta, joka on 20 €. Toimintammehan perustuu juuri jäsenmaksuihin, siksi tämä pieni muistutus.
Tiedot maksamista varten:
Saaja:
Tilinumero:
Maksu:
Viitenumero:

Kotkan Lyseon Seniorit ry
FI69 5172 0220 1748 34
20€
1009

Tietoturvaseloste tiedoksi
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 tullaan soveltamaan suomalaisessa lainsäädännössä 25.5.2018 alkaen. Asetus koskee luonnollisten henkilöiden tietojen käsittelyä. Asetuksen tavoitteena on parantaa EUkansalaisten oikeusturvaa sekä vahvistaa EU:n sisämarkkinaa yhtenäistämällä
henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö ja varmistamalla henkilötietojen
liikkuvuus alueella. Asetus koskee yritysten ja julkishallinnon lisäksi myös yhdistyksiä, urheiluseuroja ja muita järjestötoimijoita.

Tämän jäsenkirjeen sähköpostilähetyksen liitteenä on yhdistyksen hallituksen
hyväksymä senioreitten tietoturvaselosta.
Vuosikokouksessa käsitellyt asiat
Vuosikokous pidetiin 7.11.2018 kello 17:00 Lyseon ruokalassa. Kokouksessa oli läsnä 11
jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavalle kaudelle valittiin Jukka Lopperi ja hallituksen muiksi jäseniksi Veikko Almgren, Ari Helle, Olli Karttunen, Matti Koski, Pekka
Mättö, Olli Päivänne, Pekka Savolainen ja Antero Seppä.

Toiminnan tarkastajiksi valittiin Heikki Sarkeala ja Petteri Widemark.
Toimintasuunnitelma vuosille 2018-2019:
1. Kotkan Lyseon seniorit on yhdistys, jonka tarkoituksena on ylläpitää jatkuvaa yhteyttä Kotkan Lyseon lukion entisten ja nykyisten oppilaiden kesken samoin kuin pitää yhteytä entisten ja nykyisten
opettajien kesken. Yhdistyksen tarkoituksena on pitää myös yhteyttä oppilaskuntaan ja samalla tukea
koulun ja oppilaskunnan toimintaa.
2. Jäsenten hankintaa terävöitetään, jäsenluettelon ylläpito, sähköiset jäsenkirjeet.
3. Vuoden lyseolaisen valinta.
4. Martta Loimarannan rahaston stipendien jakaminen.
5. Riemuylioppilastapahtuman järjestäminen.
6. Koulun oppilaskunnan toiminnan tukeminen.
7. Kotisivujen ylläpito
8. Mahdolliset tuntivierailijat eri aloilta

Viime kauden tilinpäätös oli tappiollinen –327€. Koska jäsenmaksut on yhdistyksen ainoa varsinainen tulonlähde on edellisellä sivulla vielä muistutus jäsenmaksusta.
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