Järvenpään Lukio

PÖYTÄKIRJA

Vanhempainyhdistys

Hallituksen kokous
Aika 13.9. klo 18.30 – 20.00
Paikka Järvenpään lukio, lk 2020
Osallistujat: Päivi Christensen, Pauliina Purola, Päivikki Koponen, Paula Alamännistö, Tanja Paljakka, Maarit
Kaisanlahti, Marja-Liisa Lehtiniemi, Marjo Uotila, Sirpa Torkkeli (osan aikaa). Vierailijoina vaihto-opiskelijat
Carolina Plata Meksikosta ja Grace Clark Kanadasta (osan aikaa).
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.33.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen esityslista
Kokouksen esityslista on ollut nähtävillä koulun nettisivuilla 6.9.2018 alkaen
(http://jarvenpaanlukio.fi/lukion-vanhempainyhdistyksen-avoin-kokous/).
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisessä kokouksessa oli puhetta Järvenpään Vanhempainverkosta. Päivi Christensen ollut yhteydessä
verkoston puheenjohtajaan. Seuraava kokous 11.10., Päivi osallistuu. 17.11. on Vanhempain Yhdistys -päivä
Scandicissa, osallistujamäärä yhdistystä kohden. Tarjolla aamukahvit, tietoa ja verkostoitumista. Päivi
tod.näk. osallistuu.
5. Vaihto-opiskelijoiden vierailu ja puheenvuoro
Vierailevat tähdet eli Carolina Plata (2-luokkalainen omassa maassaan) ja Grace Clark Kanadasta (jo
valmistunut Kanadassa) kertoivat kokemuksistaan Suomessa. Kummallakin takana kuukausi ja aikovat olla
täällä koko lukuvuoden. Tytöt asuvat Tuusulassa toistensa naapurissa. Grace päätyi Suomeen, koska on
kiinnostunut Pohjoismaista. Kumpikin kiinnostunut Euroopasta, mutta eivät halunneet perinteisiin maihin
kuten Ranskaan tai Italiaan. Osallistuvat suomen kielen kurssille Tuusulassa
Eroja omaan kouluun kotimaassa: omat avaimet kouluun, tarjolla tosi paljon erilaisia kursseja, koulusta saa
lähteä vaikka kauppaan kesken koulupäivän, jos on hyppytunti.
Tärkeänä vaihto-opiskelijat pitävät pakollista kurssia, johon on valittu suomalaisia opiskelijoita tukemaan
vaihto-opiskelijoita suomen kielessä, kulttuuriin tutustumisessa ja käytännön asioiden kanssa. Kurssi on
antoisa sekä ulkomaisille että suomalaisille opiskelijoille. Haku ensi vuoden kurssille tapahtuu keväällä.
Tänä vuonna Järvenpään lukiossa opiskelee kahdeksan koko lukuvuoden Suomessa opiskelevaa oppilasta ja
muita lyhyemmän ajan opiskelevia. Opiskelijoita mm. Thaimaasta, Meksikosta, Kanadasta, Australiasta,

Indonesiasta, Thaimaasta, Taiwanista, etc. Espanjan-vaihdot ovat lyhyempiä, yhden jakson mittaisia
vaihtoja. Viime lukuvuonna koulussa opiskeli 20 vaihto-opiskelijaa.
Järvenpään lukiossa ei rajoiteta, mille kursseille vaihto-oppilaat saavat osallistua.
6. Kurkistus digitaalisiin ylioppilaskirjoituksiin
Marja-Liisa Lehtiniemi kertoi digitaalisista ylioppilaskirjoituksista:
Tänä syksynä ainoastaan matematiikka kirjoitetaan perinteisesti paperiversiona, ensi keväänä myös
matikka sähköisenä.
Kurssien yhteydessä harjoitellaan sähköisten ohjelmistojen harjoittelua. Järvenpään lukiossa viime keväänä
fysiikan ja kemian kirjoittajille ylimääräinen kurssi koeharjoitteluun.
Harjoitukset sähköisiin kokeisiin on pidetty tänään 13.9. Kokelaat menivät saliin ja koetilannetta
harjoiteltiin. Melkein koko sali täynnä. Tekniikka ei enää juurikaan jännitä koululla. Vain kerran varapalvelin
jouduttu ottamaan käyttöön, mitä koetta suorittaneet eivät huomanneet ollenkaan. Todella turvallinen
järjestelmä, koevastaukset eivät huku. Matemaattiset aineet haasteellisimpia.
Ylioppilastutkintolautakunnan (https://www.ylioppilastutkinto.fi/) sivuilta saa paljon hyödyllistä tietoa mm.
esimerkkitehtävistä (https://digabi.fi/esimerkkitehtavat/), avustajista ja muista erityisjärjestelyistä.
Kokeiden salassa pysyminen varmistetaan moniportaisella tarkistusjärjestelmällä. Jokainen oppilas
tunnistetaan ja tarkistetaan, jokaisella oppilaalla oma koodi ja salasana. Kokelaat pyydetään paikalle jo klo
8, vaikka kokeet alkavat klo 9. Tällä pidetään huolta, että tekniikka toimii varmasti kokeen alkaessa.
Koepaikkoja koululla useita mm. sali, auditorio ja lisänä muutama luokka – voidaan eristää esim.
tautiepidemiatilanteessa.
Oppilaat päivittävät itse omat tikkunsa, jotta kaikki ohjelmat ajan tasalla. Ei enää koottua tikkujen
päivitystä.
7. Ensi vuoden koulupäivät/ Marja-Liisa
Vanhempainyhdistykselle jaettiin esitys lukuvuoden 2019-2020 koulupäiville. Lukio haluaa aloittaa aikaisin
elokuussa, jotta syksyn kirjoituksiin ehditään valmistautua riittävästi ja kurssit saadaan hoidettua loppuun.
Myös tuntisuunnitelmiin tehdään tarvittavia muutoksia, mm. 75 minuutin koulutunnit. Oppilaat ovat
toivoneet pitkää joululomaa. Vanhempainyhdistys tuki esitystä. Päätös ensi lukuvuoden koulupäivistä tulee
myöhemmin.
8. Seuraava kokous
Seuraava kokous on torstaina 15.11. klo 18.30 aiheena syksyn stipendit, jaksaminen ja omien voimavarojen
suuntaaminen.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.
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