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SIBELIUS-LUKIO TUKI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Yhdistys tukee vuonna 2018 aktiivisesti Sibelius-lukion toimintaa tehden yhteistyötä
opiskelijoiden ja heidän vanhempiensa sekä lukion henkilökunnan ja muiden kiinnostuneiden
kanssa. Sibelius-lukion tuki ry:n toiminnan painopiste vuonna 2018 on oppilaskunnan
vanhempien aktivointi, jotta suurempi osa oppilaiden vanhemmista saadaan osallistumaan
tuki ry:n toimintaan. Lisäksi huomioin kohteena on lisätulonlähteiden kartoittaminen ja
vuotuisen toiminta-alijäämän supistaminen.
Yhdistyksen kantavana periaatteena ja tavoitteena on osaltaan mahdollistaa laadukas ja
virikkeellinen toimintaympäristö tasapuolisesti lukion kaikille opiskelijoille. Koska lukiolla on
musiikkiin ja tanssi taiteeseen liittyvä erityistehtävä SLT on apuna siihen liittyvien
tilaisuuksien tuotannollisissa tehtävissä.
SLT myöntää avustuksia lukion opiskelijoiden taiteellisten projektien toteuttamiseen sekä
pienlaitehankintoihin ja kaluston huoltoon. Varainkeruuta varten SLT avustaa koulun eri
esiintymisryhmien konserttien ja muiden tapahtumien järjestämisessä.
Yhdistys jakaa stipendejä sekä tukee oppilaskunnan ja tutor opiskelijoiden toimintaa. SLT
pyrkii parantamaan opiskelijoiden tarvitseman tuen saatavuutta ja edistämään kaikkien
opiskelijoiden mahdollisuuksia luovaan harrastustoimintaan.
SLT pyrkii lisäksi auttamaan tapahtumien tiedotuksessa sekä auttamaan varainkeruuseen
liittyvien käytännön asioiden hoidossa kuten laskuttamisessa ja kirjanpidossa.

2. TUOTANNOLLISET TEHTÄVÄT
SLT on mukana lukion tapahtumissa järjestämällä niihin tuotannollista apua, kuten
markkinointia, lippujen ja ohjelmien myyntiä, järjestyksenvalvontaa, kahvitarjoilua,
siivousta, muonitusta, roudausta ja kuljetusta. SLT koordinoi talkootyötä tiedottaen sekä
rekrytoiden ja ohjeistaen vapaaehtoisia.
Tuotannon sujuvuus varmistetaan keräämällä järjestelmällisesti tietoa tapahtumien
onnistumisesta. SLT:n hallitus käy kokouksissaan kriittisesti läpi jokaisen tilaisuuden
järjestelyt sekä kirjaa pöytäkirjoihin hyviä käytäntöjä ja kehittämisen kohteita.
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Esimerkkejä konserteista ja tilaisuuksista, joiden tuotannollisissa tehtävissä SLT on mukana
vuonna 2018:

•

Carmina Burana keväällä 2018

•

Espan lavan bändikonsertti keväällä (huomattavan paljon esiintyjiä).

•

Maratonkonsertti syksyllä (huomattavan paljon esiintyjiä)

•

Bändimaraton syksyllä (huomattavan paljon esiintyjiä)

•

Joulushow, erityisesti kiertueen päätöskonsertit Kulttuuritalolla

•

Tarvittaessa SLT auttaa myös kuorojen ja lukion muiden harrastusryhmien
tilaisuuksissa.

3. VIESTINTÄ
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan sähköpostilistojen ja Wilman sekä omien ja sidosryhmien
SoMe-kanavien kautta sekä erilaisissa tilaisuuksissa. Vanhempia kutsutaan
vapaaehtoistehtäviin lukion vanhempainilloissa ja muissa huoltajille järjestetyissä
tapaamisissa. Uusien opiskelijoiden vanhemmat toivotetaan erityisen tervetulleiksi
vapaaehtoistehtäviin, ja tätä tarkoitusta varten heille järjestetään syyslukukauden alussa
tutustumis- ja tiedotustilaisuus, jossa kerätään vapaaehtoistyöstä ja hallitustyöstä
kiinnostuneiden yhteystiedot.
SLT kutsuu lukion henkilökuntaa keskusteluyhteyteen sekä tukee kannanotoillaan sellaisia
käytäntöjä, jotka edistävät yhteisöllisyyttä, opiskelijoiden tarvitseman tuen saatavuutta ja
kaikkien opiskelijoiden yhteistä hyvää. Hyvistä käytännöistä ja niiden juurruttamisesta lukion
toimintakulttuuriin keskustellaan opettajakunnan, koulun johdon, oppilaskunnan ja oppilaiden
vanhempien kanssa. SLT pyrkii varmistamaan, että lukion kaikkien kolmen linjan (musiikki-,
tanssi- ja yleislinja) opiskelijoilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet osallistua paitsi
korkeatasoiseen opetukseen myös monimuotoiseen luovaan harrastustoimintaan lukion
piirissä.

4. AVUSTUKSET JA STIPENDIT
SLT edellyttää avustusta hakevilta esiintyjäryhmiltä pääsääntöisesti sitä, että ne osallistuvat
kyseisen projektin tai matkan varainhankintaan myös itse.
Nuorten omaehtoista, monimuotoista harrastustoimintaa lukion piirissä tuetaan myöntämällä
tapauskohtaisesti raha-avustusta (esim. puvustus). Erityisen pitkäkestoisten tilaisuuksien
(esim. bändimaraton Gloriassa, bändikonsertti Espan lavalla, Joulushown päätöskonsertit)
esiintyjille järjestetään välipalaa.
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SLT myöntää avustuksia tapauskohtaisesti laitehankintoihin ja laitteiden huoltoon. Koulujen
pianojen viritys ja osittainen peruskunnostus on tällä hetkellä erityisen suuri menoerä. SLT
kustantaa vuosittain parissa koulun taideaineiden opettajien ehdotusten pohjalta stipendejä
sekä Pro Musica ja Pro Momentum -mitaleja tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta
koulun musiikki- ja tanssitoiminnan.

5. VARAINHANKINTA
Yhdistys kerää varoja myymällä pääsylippuja tapahtumiin sekä avustamalla muilla tavoin
tapahtumien järjestämisessä. Jäsenmaksusta päättää vuosikokous.
Julkisia avustuksia haetaan tarpeen mukaan opettajien esityksestä tai hallituksen
ehdotuksesta musiikin ja tanssitaiteen opettajien kanssa yhdessä suunnitellen.
Varainhankintaa ja -käyttöä pyritään edelleen hallinnoimaan ja kohdentamaan
pitkäjänteisesti tarvittaessa rahastoimalla varoja eri käyttötarkoituksiin.

6. YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS JA HALLITUS
Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen vuosikokouksen, joka on 4.4.2018 Sibelius-lukiolla klo
18:30 alkaen.
Hallitus nimeää tarvitsemansa vastuuhenkilöt ja kokoontuu noin kerran kuussa
kevät- ja syyslukukausien aikana. Kokoukset ovat avoimia muillekin Sibelius-lukion
opiskelijoiden huoltajille, ja lisäksi niihin voidaan kutsua lukion henkilökuntaa ja muita
asiantuntijoita.

7. TOIMINTAVUODEN 2018 KÄYTÄNNÖN TAVOITTEITA
•
•
•
•

Hallitus pyrkii löytämään uusia tulolähteitä ja noudattamaan tiukempaa avustuslinjaa,
jotta pitkäaikainen toimintakyky ja oman pääoman taso säilytetään.
Hallitus etsii keinoja oppilaskunnan vanhempien aktivoimiseksi enemmän osaksi tuki
ry:n toimintaa.
SLT pyrkii yhteistyössä lukion henkilökunnan kanssa tarkemmin linjaamaan tuki ry:n
rooli ja tehtävät sekä viestimään tuki ry:n toiminnan mahdollisuuksista.
SLT tukee Joulupotpurin ja muiden laadukkaiden tilaisuuksien laajempaa
markkinointia.

