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Mikä Sibelius-lukion tuki ry on?
Sibelius-lukion tuki ry, tai lyhemmin Tuki, on Sibelius-lukion vanhempainyhdistys ja lukion riemukas
kumppani. Sibelius-lukion valtakunnallisen musiikin ja tanssitaiteen erityistehtävän johdosta yhdistys on
myös täysin välttämätön hyvin monen Sibiksen vuosittain toistuvan tapahtuman toteuttamiseksi.
Perinteiden rinnalla Tuki pyrkii luomaan aktiivisesti uusia mahdollisuuksia ja rikastuttamaan näin
opiskelijoiden, henkilökunnan ja huoltajien välistä yhteistoimintaa.
Kaikki Sibelius-lukion opiskelijoiden huoltajat ovat lämpimästi tervetulleita Sibelius-lukion tuki ry:n jäseniksi.
Yhdistys ei kerää jäsenmaksua. Tuen toimintaa pyörittää hallitus, jossa on seitsemän jäsentä huoltajista ja
yksi opiskelijajäsen oppilaskunnasta. Hallitus kokoontuu noin joka toinen kuukausi. Vuosikokous pidetään
keväisin. Sibelius-lukion tuki ry on perustettu vuonna 2009.

Miksi Sibelius-lukion tuki on?
Sibelius-lukion tuki osallistuu yhteistyössä lukion kanssa tapahtumien käytännön toteuttamiseen.
Yhdistyksen verkkosivuilta löytyvällä ilmoittautumislomakkeella huoltaja pääsee ilmoittautumaan
taustajoukkoihin, joita tarvitaan mm. tapahtumien lipunmyynnissä, järjestyksenvalvonnassa, esiintyjien
muonituksessa, soitinten ja välineiden roudauksessa ja kahviloissa tiskin takana. Apukäsiä kaipaavia
tapahtumia järjestetään lukuvuoden mittaan useampia. Niistä ilmoitetaan Tuen verkkosivuilla.
Toinen Sibelius-lukion tuen välttämätön työsarka on varainkeruu ja rahaliikenteen järjestäminen. Jos
vanhempainyhdistyksen varainkeruu aiemmin lapsen opintiellä toi mukavaa lisähöystettä kouluarkeen,
Sibelius-lukion toiminnassa se on täysin välttämätöntä, jotta lukion toimintaa voidaan ylläpitää totutussa
laajuudessa ja muodossa. Esimerkiksi Helsingin kaupunki maksaa Sibiksen 19 pianon viritykset vain kerran
lukuvuoden aikana, vaikka soittamisen laatu edellyttää vuosittain kahta virityskertaa. Ilman Tukea soitto ei
siis soisi niin kuin sen soittajalle soisi!
Sibelius-lukion tuki kerää varoja mm.
• maratonkonserttien ja bändimaratonin lipunmyynnillä marraskuussa
• Joulushow-konserttien lipunmyynnillä joulukuussa ja
• konserttien kahvilatuotoilla lukuvuoden aikana.
Sibelius-lukion tuki myönsi varoja vuonna 2018 mm. seuraavasti:
• pianonviritykset ja -korjaukset sekä muut soitinhuollot 5 000 €
• Joulushow-avustukset 5 500 €
• matka-avustuksia 1 000 €
• Desibeli-lehden painatuskuluja 1 000 € ja
• stipendit sekä Pro Musica- ja Pro Momentum -mitalit 1 400 €.
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Miten pääsen mukaan Sibelius-lukion tuen toimintaan?
•
•

•
•

Liity Sibelius-lukion Tuki ry:n jäseneksi ottamalla yhteyttä yhdistykseen.
Ilmoittaudu apukäsiksi yhdistyksen verkkosivuilla lukion tapahtumiin. Tapahtuman lähestyessä saat
sähköpostitse kutsun tapahtuman järjestäjäkaartiin. Korvaukseksi pääset seuraamaan upeita
esityksiä maksutta.
Lipun lunastaminen oman lapsen esitykseen voi mietityttää. Lipputuloilla katetaan vuosittain
kuitenkin valtaosa lukion erityiskuluista.
Tule keväällä vuosikokoukseen. Sibelius-lukion opiskelijoilla on tapana päästä ylioppilaiksi.
Valkolakin myötä vaihtuvat myös huoltajat yhdistyksessä ja hallitukseen tarvitaan uusia tekijöitä.

Syyslukukauden 2019 tapahtumat
Ykkösten ilta ja Nuoruustango valloittivat jo lokakuun alussa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden
huoltajat intoa ja taitoa pursuavilla esityksillä. Syyslukukauden konserttitarjonta huipentuu maratoniltoihin
marraskuussa ja Joulushow-konserttiin joulun alla. Kaikkea löytyy rokista tonttuleikkeihin!
•

Bändimaraton legendaarisella Tavastialla ma 4.11.2019 klo 18–23
Liput: 12 € / 6 € (opiskelijat, alle 18-vuotiaat, eläkeläiset ja työttömät). Lipunmyynti alkaa klo 17.30.

•

Maratonkonsertti Sibelius-lukion upeissa tiloissa pe 8.11.2019. Ensisävelet kajahtavat klo 18.
Konsertissa esiintyvät sinfoniaorkesteri, kuorot, kamarimusiikki- ja yhtyelauluryhmät, laulajat,
instrumentalistit ja tanssijat. Musiikki soi joka kerroksessa. Lukio julkaisee yksityiskohtaisen
ohjelman lokakuun lopussa.
Liput: 17 € / 8 € (opiskelijat, alle 18-vuotiaat, eläkeläiset ja työttömät)
1 aikuinen lapsineen 24 € / 2 aikuista lapsineen 33 €

•

JouluShow-konsertti Kulttuuritalolla ti 17.12.2019 klo 19. Sibelius-lukion konserttikiertue
huipentuu joulukuussa päätöskonserttiin Helsingissä. Keikkatiedot löytyvät osoitteesta
www.joulushow.fi. Ennakkolipunmyynti Ticketmasterin kautta.

Kaikessa mukana Sibelius-lukion tuki ry!
Tunnet Tuen tehtävissä häärivät huoltajat
keltaisista Sibis-paidoista!

