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Hallituksen kokous
Aika

31.1.2019 klo 18.30 – 20.00

Paikka

Järvenpään lukio, luokka 2020

Läsnä:

Miia Kukkonen, Pauliina Purola, Päivikki Koponen, Tanja Paljakka, Marja-Liisa Lehtiniemi,
Maarit Kaisanlahti saapui klo 19.25.

1. Kokouksen avaus
-

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen esityslista
-

Esitetty esityslista hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
-

Hannen Kokkosen (hanne.kokkonen@jarvenpaa.fi) kautta saa muistiot ja esityslistat jakoon /
Pauliina lähettää

-

Selvitetään, voiko koulun vuosikalenteria saada näkyville esim. Wilman kautta / Marja-Liisa
Lehtiniemi

5. Oppilaskunnan edustajat
-

Vanhojen tanssit jäi käsittelemättä. Ajankohta on 14.- 15.2. Poikia on vain kolmasosa koulun
oppilaista.

-

Penkkarit: 14.2. abit lähtevät abiressulle Tallinnaan, yöpyminen Tallinnassa Nordic-hotellissa, bileet
Viru-hotellissa. Järvenpään lukiosta yli 200 lähtijää. Tällä tyylillä järjestetylle reissulle ei tarvita
aikuisia huoltajia, kun kyse ei ole risteilystä. Satamassa jo klo 15, penkkariajelut hiukan
lyhennettynä.

-

Marja-Liisa esitti huolensa, että miten abit huolehtivat, että ketään ei loukata. Lupasivat ottaa asian
esille huomisessa (1.2.) kokouksessa. Abit jakavat palkintoja mm. vuoden opettaja, kaikkien kaveri,
bilehile, etc.

-

Abit ostavat 20 euron rannekkeet, joilla pääsee rekkojen kyytiin. Tällä varmistetaan, että mukaan ei
tule ulkopuolisia, mikä on ollut ongelmana joinakin aiempina vuosina. Vaihto-oppilaat pääsevät
mukaan ilmaiseksi.

-

Rekkareitit pitäisi löytyä nettisivuilta (https://jarvenpaanlukionopk.wordpress.com/penkkarit/).
Rekkoja on 7 kpl. Kristillisen koulun piha on liian pieni, jotta rekalla voi ajaa piha-alueelle
turvallisesti. Reittiä voisi suunnitella seuraavalle kerralle esim. viereisen hevostallin pihan alueelle –
yhteys etukäteen tallin omistajiin.

6. Vanhempainilta torstai 7.2.2019
-

Keskittyy 2.-4.-luokkalaisten asioihin ja jatko-opintoihin: http://jarvenpaanlukio.fi/wpcontent/uploads/2019/01/070219_vanhempainilta.pdf

-

Marja-Liisan kanssa sovittu, että Päivi käyttää lyhyen puheenvuoron siellä.

-

Onko läsnäolijoilla jotain asioita, joita halutaan viestiä eteenpäin?
o
o
o

Nuorten jaksamisesta voisi puhua.
YO-uudistuksen myötä kokeita voi uusia rajattomasti, mikä tietenkin voi tuoda yllätyksiä
koululle. Voi helpottaa oppilaiden YO-kirjoitusten stressaavuutta.
2020 jatkovalinnat pelkästään YO-kirjoituksen perusteella.
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7. Kuulumisia Vanhempainliiton liittokokouksesta
-

Päivi Christensen valittiin Vanhempainliiton johtokuntaan. ISO kiitos kannustamisesta ja
järjestelyistä kaikille erityisesti Maarit Kaisanlahdelle tuesta 17.1.

-

Päivi ollut Vanhempainliiton perehdytys- ja järjestäytymiskokouksessa 12.-13.1.2019

-

Käydään läpi kuulumiset seuraavassa kokouksessa 14.3.

8. Kevään kokoukset
-

Maaliskuun ajankohta: sovittiin torstai 14.3.2019 klo 18.30. Voitaisiin jatkaa hyvinvointiteemalla.
Miten Järvenpään lukio voisi entisestään tukea nuorten jaksamista ja hyvinvointia. Marja-Liisa kysyy
koulun kuraattoria ja psykologia puhumaan. Koulun keskeyttäneitä on keskimääräistä vähemmän
Järvenpään lukiossa. Koulussa nähdään tärkeänä, että koululaisista pidetään huolta, vaikka oppilas
olisikin jo täysi-ikäinen, mm. paljon soitellaan oppilaiden perään.

-

Toukokuun kokous: sovittiin torstai 9.5.2019 klo 18.30. Oppimisen arviointi, kysely tehty vastikään
oppilaille. Marja-Liisa kysyi Tuija Haapalaa (englanninopettaja) puhumaan ja Tuija lupautui. Tuija
ollut vastuussa oppilaiden kyselystä. Arviointiin voi vaikuttaa se, että opettaja tietää, ketä on
arvioimassa. Sähköinen koe mahdollistaisi sen, että oppilaat vastaisivat anonyymeinä. Viimeisellä
kerralla voitaisiin herkutella kuluneen vuoden kunniaksi opettajainhuoneessa alakerrassa. Maarit
lupasi leipoa jotain makeaa, Miia tuo kahvimaitoa.

9. Muut asiat
-

Tarvitaan uusi tilinhoitaja, kun Sirpa Torkkeli ilmoitti luopuvansa toimesta henkilökohtaisista syistä.
Innokkaita tilinhoitajia ei ilmoittautunut, käsittely siirrettään seuraavaan kokoukseen.

-

Koulun nettisivuille ollaan tekemässä uudistus tämän kevään aikana.

-

Aiempi päätös: Järvenpään lukion vanhempainyhdistys haluaa lahjoittaa heijastimet oppilaille -> ei
enää ajankohtainen – Oppilaskunta ei lämmennyt idealle. Enemmän ongelmana on, että heijastimia
ei käytetä. Päätettiin, että ei hankita heijastimia.

-

Oppilaiden stressitaso on edelleen nousussa. Käytiin keskustelua siitä, voisiko oppilaskunnan kanssa
järjestää jotain aiheeseen liittyvää koko lukiolle, esim. puhujaa, mieltä virkistävää esitystä:

-

o

miten edistää parempaa unirytmiä sekä taklata opiskelun myötä ja ulkoa päin tulevan
viestinnän (sosiaalinen media) tulevia paineita.

o

Aihe voisi sopia hyvin viitosjaksoon. Asiantuntija puhumaan ja olisi hyvä, jos puhujana olisi
lisäksi opiskelija.

o

Tanja Paljakka voisi hankkia lääkärin puhumaan uniaiheesta.

o

Päivikki Koponen totesi, että työpajat toimivat paljon paremmin kuin asiantuntijapuhujat
tai oppilaskertomukset. Oppilaat ovat hyvin erilaisia persoonaltaan, joten se mikä toimii
yhdelle, ei välttämättä toimi toiselle.

o

Uusi oppilaskunta valittu, joten kysytään heiltä. Voi kysyä suoraan oppilaskunnan ohjaavilta
opettajilta Joonalta ja Marttiinalta: Joona.Svala@jarvenpaa.fi ja
Marttiina.Pajunen@jarvenpaa.fi / Miia kysyy.

Eduskuntavaalipaneeli tulossa koululle, mukana ainakin kaksi aiempaa koulun oppilasta, jotka
ehdolla Eduskuntaan. Myös muita puolueita pyydetty vaalipaneeliin mukaan.

Miia Kukkonen
puheenjohtaja

Pauliina Purola
sihteeri

