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Järvenpään Lukio
vanhempainyhdistys

MUISTIO
15.11.2018

Hallituksen kokous
Aika

15.11.2018 klo 18.30 – 20.00

Paikka

Järvenpään lukio

Läsnä:

Päivi Christensen, Pauliina Purola, Marja-Liisa Lehtiniemi, Maarit Kaisanlahti

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.35.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kun kolme jäsentä oli paikalla.
3. Kokouksen esityslista
Kokouksen esityslista hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja on tarkoitus lisätä lukion nettisivuille ja linkittää pöytäkirjaan
myöhemmin.
5. Helsingin diakonissalaitoksen Hoiva Oy kertoo lukion lähialueen rakentamisesta
Juha Soivio (vastaa naapurustotyöstä Diagonissalaitoksessa) ja Pinja Marjamäki (yksikön johtaja) Hoiva
Oy:Stä olivat kertomassa lukion lähialueen rakentamisesta.
Wärttinä-asumisyksikkö Wärtsilänkadulla on päihteetön yksikkö. Wärttinä 2 -hanke päihteellisille
asukkaille, Y-säätiö on rakennuttaja ja kilpailutuksen voittanut Hoiva Oy palvelun tuottajana. Lukiota
vastapäätä rakennetaan kaksi kerrostaloa (3 kerrosta), joissa on n. 70 vuokra-asuntoa. Tiloihin tulee
myös tuetun asumisen yksikkö, jossa on 20 asukasta, Järvenpääläisiä asunnottomia. Nykyisin vanhalla
paloasemalla on 14 asunnotonta väliaikaismajoituksessa. Järvenpäässä on asunnottomuutta, päihteitä,
sekakäyttöä, mielenterveysongelmia. Taloihin tulee myös muutamia Järvenpään kaupungin
kriisiasumisasuntoja. Osa asunnoista on ns. hajautettuja majoitusasuntoja, joiden asukkaat ovat
aiempia asunnottomia, jotka tarvitsevat vähemmän tukea.
Kerrostaloihin on tulossa tila, joka on avoin kaikille eli ns. Kansalaistoiminnan areena.
Wärttinä 2:een tulee Asunto ensin -yksikkö, jossa asunnon saamiseksi ei vaadita rajua
elämäntapamuutosta ennen muuttoa, esim. päihteiden käytön lopettamista. Asukkaat tarvitsevat
tukea paljon enemmän kuin muut, henkilökunta paikalla 24/7. Diakonissa-säätiö on ollut toiminnassa
vuodesta 1993, Helsingissä ensimmäinen yksikkö asunnottomille Alppikadulla. Asunto ensin yksikkömalli alkanut 2008.
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Hyvin harvoin Hoivassa on kohdattu minkäänlaista ongelmaa asukkaiden ja muiden ihmisten kanssa.
Asukkailla on monesti sellainen ajatusmalli, että eivät halua kenellekään muulle samanlaista kohtaloa.
Asukkaiden kanssa ympäristöä siivotaan säännöllisesti. Naapuruston kanssa järjestetään
keskustelutilaisuuksia, aloitetaan lähempänä toiminnan aloitusajankohtaa.
Kaksi vuotta sitten aloitettu alueen kartoitus. Hoivalla Keudan kanssa kumppanuussopimus, mm.
työharjoittelua. Aikataulu: tavoite on, että toiminta alkaa 1.2.2020. Näillä näkymin rakennukset
sijoitetaan niin, että toinen rakennuksista Wärtsilänkadun suuntaisesti kadun vieressä, toinen katuun
nähden poikittain, jolloin piha-alue jää rakennusten taakse suojaan.
Keskustelutilaisuus oppilaille keväällä, esim. koko koululle Areenalle ja pienempi keskustelutilaisuus
halukkaille sen jälkeen. Marja-Liisa sopii tarkemmin Juhan ja Pinjan kanssa. Oppilaille mahdollisuus
lähettää kysymyksiä etukäteen tai online-kyselyllä tilaisuudessa.
Helsingin Diakonissalaitoksen yksiköiden ja naapuruston yhteyshenkilönä toimii erityisasiantuntijaa
Juho Soivio, puh. 050-361 7053, ymparistotyontekija@hdl.fi.
Lisätietoa: www.hoiva.fi, www.hdl.fi, http://asuntoensin.fi/
6. Päätös tilinhoitajan valinnasta kaudelle 2018-2019
Sirpa Torkkeli lupautunut hoitamaan Järvenpään lukion vanhempainyhdistyksen tiliä.
Vanhempainyhdistys päätti valita Sirpa Torkkelin tilinhoitajaksi. Tilillä 740, 46 euroa. Yhdistyksen
tilinumero on FI2610643500220343.

7. Kuulumisia AOL-seminaarista
https://peda.net/yhdistykset/aol
8. Vanhempainliiton liittokokous
Tulevana lauantaina 17.11. Vanhempainliiton liittokokous. 11.10. pidetyssä Järvenpään
vanhempainverkoston tilaisuudessa Päivi Christenseniä esitettiin ehdokkaaksi jäsenhakuun
Vanhempainliiton johtoryhmän jäseneksi. Maarit Kaisanlahti tulossa mukaan Vanhempainliiton
liittokokoukseen esittämään Päiviä ehdokkaaksi.
Järvenpään lukion vanhempainyhdistys päätti tukea Järvenpään vanhempainverkoston
päätöstä ehdottaa Päivi Christenseniä Vanhempainliiton johtoryhmän jäsenhakuun.
9. Stipendit
Viime keväänä ylioppilaille 1x100€, 1. ja 2. luokkalaisille 50€ ja viime syksyn ylioppilaille 100 €.
Lukion stipendikokous 22.11.2018. Ylioppilasjuhlat 7.12.
Päätettiin, että tämän syksyn ylioppilaille jaetaan 100€. Opettajat saavat päättää, jaetaanko
raha yhdelle vai kahdelle oppilaalle. Kriteereinä päätöksenteossa on oppilaan myönteinen
vaikutus kouluyhteisöön, positiivisen ilmapiirin luominen. Oppilaan kouluarvosanat eivät ole
ratkaisussa niin oleellista.
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10. Muut asiat
Järvenpään lukion vanhempainyhdistys haluaa lahjoittaa heijastimet oppilaille.
Sydämenmuotoiset heijastimet saivat kannatusta. Oppilaita on 996. Heijastimen hinta pitää
olla euron tai alle, jolloin Järvenpään lukion oppilaskunta maksaisi toisen puolen. Marja-Liisa
lupasi esitellä asiaa eteenpäin oppilaskunnalle.
Oppilaiden stressitaso on edelleen nousussa, nukkuuko oppilaat tarpeeksi?
Uusi lakiesitys esitetty tänään 15.11.2018, että kirjoitetaan viisi oppiainetta.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_235+2018.aspx
Lukiossa kokoaikainen erityisopettaja, opettaa mm. muistisääntöjä. Lukiossa tehdään luki- ja
matematiikkaseula ensimmäisellä luokalla, jotta varmistetaan, että oppilaat saavat tarvittavan
tuen.
Ensimmäisessä vanhempainillassa koulun sivuilla oleva kalenteri näytettiin ja oli puhe, että
siitä voi käydä katsomassa tapahtumat. Kalenteri ei kuitenkaan ole avoin vanhemmille.
Pohdittiin, olisiko mahdollista saada toimiva linkki kalenteriin esim. Wilman kautta?
Huhtikuussa vanhempainilta ykkösille opintojen suunnittelusta, mukaan lukien jatko-opintojen
pohdiskelu.
Päättävät opiskelijat osallistuvat Studia-messuille.
Kaamoksen karkottaijais -karnevaalit huomenna 16.11. Itsenäisyysjuhlana 4.12. Vapauden
viesti -juhla Varusmies-soittokunta ja puhujia varuskunnasta.
Seuraava kokous 31.1.2019. Oppilaskunnasta edustajia kertomaan vanhojentansseista ja
penkkareista yms. Kokouksessa päätetään tulevan kevään aikataulu.

Päivi Christensen
puheenjohtaja

Pauliina Purola
sihteeri

