The parents’ association “The Friends” works actively for the benefit of the
students of the English School. By participating in the Friends’ activities, parents
remain close to the functions and the development of the school. The Friends
arrange several events on a yearly basis such as movie nights, guest speaker
visits and the traditional Bazaars that are very popular. The profits from the events
go to the wellbeing of the students and updating the educational equipment at the
school. More information about our activities can be found on Facebook and our
website www.engs.fi/friends.
We encourage both parents to join The Friends. The membership fee is 30
EUR/person for the academic year 2019-2020. Paying the fee does not oblige
you to participate in any events – but we do welcome everyone to join our
activities. Relatives and friends are also welcome to join as support members. For
the support members the amount of the membership fee is discretionary.
You can pay by bank transfer or MobilePay using number 96834. Please
remember to include your email contact details in the payment message field,
after which you will start to receive information about the clubs and events
organized by the Friends. For more information on our data privacy, please refer
to https://www.engs.fi/friends/friends-data-privacy. In case your contact
information changes, please update it by email: friends.englishschool@gmail.com .
Thank you for being a Friend!

The Board of the Friends of the English School
friends.englishschool@gmail.com
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Englantilaiset koulun vanhempainyhdistys "Ystävät" työskentelee aktiivisesti koulun
oppilaiden hyväksi. Jäsenyyden kautta vanhemmat pääsevät luontevasti mukaan
seuraamaan koulun toimintaa ja kehittämistä. Ystävät järjestävät vuosittain useita
erilaisia tapahtumia, kuten leffailtoja, vierailijaluentoja sekä perinteisiä, suuren
suosion saavuttaneita myyjäisiä. Tapahtumien tuotot ohjataan koulun oppilaiden
hyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisäämiseen sekä opetusvälineistön ylläpitämiseen.
Lisätietoa toiminnastamme löydät Facebook-sivuiltamme ja osoitteesta
www.engs.fi/friends.
Toivomme, että molemmat vanhemmat liittyvät vanhempainyhdistyksen
jäseniksi. Jäsenmaksun suuruus on 30 EUR /hlö/ lukuvuosi 2019-2020.
Jäsenmaksun maksaminen ei edellytä osallistumista tapahtumiimme - toki otamme
kaikki innokkaat jäsenet mukaan toimintaamme. Myös sukulaiset ja ystävät voivat
mielellään liittyä Ystävien kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenen jäsenmaksun
suuruus on omavalintainen.
Voit maksaa tilisiirrolla tai MobilePaylla käyttäen numeroa 96834. Muistathan
kirjoittaa sähköpostiyhteystietosi maksun viestikenttään, niin saat tietoa Ystävien
järjestämistä kerhoista ja tapahtumista ensimmäisten joukossa.
Tietosuojaselosteemme löytyy osoitteesta https://www.engs.fi/friends/friends-dataprivacy. Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoitathan siitä sähköpostitse:
friends.englishschool@gmail.com
Kiitos, kun olet Ystävä!
Englantilaisen koulun Ystävät ry:n hallitus
friends.englishschool@gmail.com
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