
Onnea uudelle Kallion lukion oppilaalle ja hänen huoltajilleen! 
 

KYYRY toivottaa uudet opiskelijat tervetulleeksi Kallion lukioon ja heidän huoltajansa mukaan toimintaan! 

Kallion Yhteiskoulun ystävät ry eli tuttavallisemmin KYYRY on Kallion lukion kannatusyhdistys. KYYRYn 

jäseninä on Kallion lukion opiskelijoiden huoltajia, henkilökuntaa ja entisiä opiskelijoita sekä muita Kallion 

lukion ystäviä. KYYRY myöntää avustuksia opiskelijoiden esityksiin, koulun kilpailujen palkintoihin, 

kansainväliseen yhteistyöhön liittyviin projekteihin sekä stipendeihin. 

Varat saadaan lahjoituksista, erilaisten tapahtumien tuotoista ja KYYRYn tuotteiden myyntituloista. 

Tuotteissa on Kallion lukion logo ja niitä voi ostaa tapahtumista tai sähköpostilla kyyryry@gmail.com. 

Sähköpostilla tilattuja tuotteita ei postiteta, vaan nouto tapahtuu koulun kansliasta kuittia vastaan. 

Tuotevalikoimaan kuuluvat esimerkiksi opiskelijoiden suosimat kangaskassit ja suosiotaan kasvattavat T-

paidat sekä hyvin lahjoiksi sopivat hopeiset korvikset ja riipukset sekä pinssit. KYYRYn ystäväkassin 

kultaisella logolla voi saada omakseen 50 eurolla. KYYRYn Facebookin ”Kultakassi seikkailee”-sarjassa 

julkaistaan kuvia kultakassin maailman valloituksesta. KYYRYn ideoiman Kallion lukion logolla varustetun 

vegaanisen ylioppilaslakin on painanut päähänsä kahden vuoden aikana jo noin 240 ylioppilasta. 

KYYRY on mukana esimerkiksi vanhempainilloissa, Syksyn Satoa -illassa, Avoimissa ovissa tammikuussa sekä 

toivottamassa uusia opiskelijoita tervetulleeksi. Syksyn Satoa -illassa esitellään nimensä mukaisesti 

opiskelijoiden syksyn aikana valmistelemia esityksiä. Tapahtumassa on KYYRYn kahvila, johon oppilaat 

leipovat tarjottavat. Ensi syksyksi on myös suunnitteilla ”Miten tukea aikuistuvaa nuorta” – ilta huoltajille. 

KYYRYä ei ole ilman jäseniä eikä toimintaa ilman aktiivisia jäseniä. Kallion lukiolaisen huoltajana olet 

tervetullut yhdistyksen jäseneksi. Jäsenyys ei velvoita sinua mihinkään, mutta on tärkeä yhdistyksen 

olemassaololle ja oikeuttaa sinut äänestämään yhdistyksen kokouksissa. Jäseneksi voit liittyä täyttämällä 

lomakkeen osoitteessa https://kyyry.yhdistysavain.fi/liity-jaseneksi. Jos sinusta tuntuu, että haluat olla 

mukana auttamassa jossakin KYYRYn tapahtumassa tai tempauksessa tai haluat olla mukana esittämässä 

ideoita tai kommentoimassa hallituksen ehdotuksia, niin laita rasti jäsenhakulomakkeen kohtaan ”Minut 

saa lisätä aktiivilistalle”. Aktiivilistalla oleminen ei edelleenkään velvoita sinua mihinkään, mutta tekee 

helpommaksi osallistua KYYRYn toimintaa, silloin kun siltä tuntuu.  

KYYRYn hallitus valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa loka-marraskuussa. Kokouskutsu tulee Kallion lukion 

sivuille ja siitä tiedotetaan ykkösten vanhemmille myös Wilman kautta. Hallitus kokoontuu noin kerran 

kuussa. Hallituksen tarvitaan monenlaista osaamista ja ennen kaikkea hyvää henkeä ja iloista mieltä. Olet 

lämpimästi tervetullut mukaan!  
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