
OULUN LYSEON LUKION VANHEMPAINYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 
1.8.2020–31.7.2021 
 
 
Yhdistyksen perustaminen ja tarkoitus 
 
Oulun Lyseon lukion vanhempainyhdistys ry. on perustettu 13.3.2002.  
 
Yhdistyksen tarkoituksena on: 
 

- edistää oppilaiden, oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa 

- tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda nuorille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä 
edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään  

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä 
 
Yhdistys on Suomen vanhempainliiton jäsen. 
 
Toiminta 
 
Viralliset kokoukset: 
 
Vanhempainyhdistyksen vuosikokous pidettiin 10.9.2020, jolloin valittiin yhdistyksen puheenjohtaja, 
johtokunta sekä tilintarkastajat. Johtokunnassa on ollut 6 jäsentä ja puheenjohtaja, joista 4 opiskelijoiden 
vanhempaa, Harri Kinnunen (rahastonhoitaja) ja Pasi Piippo koulun edustajina sekä asiantuntijajäsenenä 
rehtori Mika Aalto. 
 
Lyseon lukion vanhempainyhdistyksen johtokunta on kokoontunut toimikauden aikana 4 kertaa. 
 
Penkkarijuhlan järjestäminen vuonna 2021  
 
Korona pandemiasta johtuen perinteiseen penkkarijuhlintaan ei tänä keväänä ollut 
mahdollisuutta. Penkkariajelua ei voitu toteuttaa, kuten ei myöskään mitään yhteistä 
tapahtumaa. Vallitsevan tilanteen takia vanhempainyhdistyskään ei voinut tänä vuonna järjestää 
perinteistä penkkarigaalaa. Sen sijaan yhdistys jakoi erityisstipendejä. Erityisstipendeillä huomioitiin 
ennennäkemättömässä maailmantilanteessa abiturienttivuotensa läpikäyneitä opiskelijoita, jotka olivat 
joutuneet kokemaan poikkeuksellisia olosuhteita etäopetuksesta perinteisten merkkipaalutapahtumien 
(esim. penkkarit) perumiseen. Opiskelijoiden joukosta valittiin 10 erityismaininnan ansaitsevaa 
abiturienttia, jotka olivat omalla toiminnallaan edistäneet yhteistä hyvinvointia, piristäneet poikkeustila-
arkea ja luoneet positiivista ilmapiiriä ympärilleen. Koulun stipenditoimikunta päätti lopulliset stipendien 
saajat vanhempainyhdistyksen laatiman perustelun pohjalta. 
 
Muu toiminta: 
 
Oulun Lyseon lukion vanhempainyhdistys on kannustanut toimintakaudella kaikkia oppilaita ja opettajia 
sekä vanhempia noudattamaan viranomaisten koronaohjeita vanhempainyhdistyksen nettisivulla. 
Tiedotetta on päivitetty rajoitusten muuttuessa ja samalla on toivotettu opiskelijoille opiskeluintoa sekä 
opettajille työniloa poikkeustilanteesta huolimatta. Korona-asioita käsiteltiin kauden jokaisessa 
johtokunnan kokouksessa. 
Toimintakaudella Lyseon remonttisuunnitelmat etenivät suunnitellussa aikataulussa. Muutto väistökouluun 
Raksilaan tapahtui kesällä 2021. Myös vanhempainyhdistyksen tavarat siirrettiin remontin ajaksi uuteen 



kouluun säilöön (postikortteja ja penkkaritarvikkeita). Harri Kinnunen huolehtii tavaroiden tallessa 
pysymisestä sekä takasin muuttamisesta. Seuraava lukukausi 2021–2022 aloitettiin Raksilassa. 
 
 
Johtokunta kaudella 2020–2021 
 
Anu Saarela, puheenjohtaja 
Johanna Bluemink, varapuheenjohtaja 
Sanna Rekilä, sihteeri  
Marcos Katz, jäsen 
Tuija Väyrynen, jäsen 
Harri Kinnunen, rahastonhoitaja, koulun edustaja 
Pasi Piippo, koulun edustaja 
rehtori Mika Aalto, asiantuntijajäsen 
 
Toiminnantarkastaja 
 
Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi apulaisrehtori Päivi Pirilä. 
 
Stipendit 
 
Yhdistys jakoi koulusta valmistuneille 11 kpl 100 euron stipendejä (syksyllä 2020 

1 kpl) sekä juhlarahastosta 3 kpl 500 euron stipendejä sekä 50 euron erityisstipendejä 10 kpl. 
 
Varainhoito 
 
Tilikauden lopussa varallisuuden kokonaisarvo on 26 425,42 €. Yhdistys on velaton. 
 
Tilikauden tulos: Yhdistyksen tuloslaskelma osoittaa 745,67 € alijäämää. 


