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Linnakosken lukion vanhempainyhdistys ry PÖYTÄKIRJA 

Hallituksen kokous 4/2022    

Aika:   torstai 11.8.2022 klo 18:00 

Paikka: lukion ruokala 

Ronni Jukka, puheenjohtaja 

Kuhlberg Tia, sihteeri  

Immilä-Aslan Satu 

Ryöppy Kaisa, rehtori 

 

 

1) Kokouksen avaaminen, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 

työjärjestykseksi 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous ei ollut päätösvaltainen. Hyväksyttiin esityslista 

työjärjestykseksi. 

 

2) Lukion ajankohtaiset kuulumiset  

• 1. luokilla ryhmäytymistä, tietokoneet ovat neljän vuoden leasing-sopimuksella. 
Kaikki opiskelijat ovat päässeet järjestelmään sisälle. Koululla on myös muutamia 
varakoneita (käytettäväksi kaikilla vuosiluokilla) koetilanteita ja yo-kirjoituksia varten. 

• Päätökset sähköisten tai paperikirjojen käytöstä on tehty ainekohtaisesti. Joissakin 
aineissa myös ns. hybridimalli, jossa käytetään kumpaakin. Kirjastossa on muutama 
kappale kaikkia kurssikirjoja paperiversioina varmuuden varalle. 

• Koulu on mukana kahden vuoden pilotissa, jossa rehtorin lisäksi on virka-
apulaisrehtori. Tehtävään on valittu Akseli Salmi, jolla on puhtaasti hallinnollinen 
tehtävä pienellä opetusvelvoitteella. Timo Juntunen jatkaa edelleen aikuislinjan 
rehtorina. 

• Viisi uutta opettajaa on aloittanut tehtävissään. 

• Kirjastonhoitaja eläköityy noin kk kuluttua ja uuden haku on käynnistetty. Tehtävä 
on yhteinen Porvoon kirjastotoimen kanssa. 

• Koulussa on 678 opiskelijaa. Lukumäärä elää vielä hieman. 

• 7,33:n keskiarvolla pääsi tänä syksynä sisään. 

• Aikuisten perusopetusryhmä (maahanmuuttajataustaiset opiskelijat) ovat siirtyneet 
koulun tilanahtauden vuoksi WSOY-taloon, jossa opetus alkaa viikolla 33. Ryhmä 
on aikuislukion alaisuudessa. 

• Pedanet on ajettu alas. Kaupungin nettisivujen käyttö on tällä hetkellä haastavaa 
koulun ja vanhempainyhdistyksen tarkoituksiin. Vanhempainyhdistyksen materiaalit 
pystyy viemään sivuille vain koulusihteeri. Jukka on häneen yhteydessä, jotta 
aiemmat pöytäkirjat saadaan sinne ladattua. Keskustelua ja selvitystyötä 
muunlaisen ratkaisun löytämiseksi jatketaan eri tahojen kanssa.  
 

3) Kaupungilta saadun avustuksen käyttö 

Yhdistys sai kaupungilta 2000 euron avustuksen kodin ja koulun yhteistyön edistämiseen. 
Tämän lukuvuoden teema koulussa on: Hyvinvointia laadukkaasta tuntityöskentelystä. 
Tarkoitus on terävöittää oppituntiopiskelua, jolloin kotiin jää vähemmän läksyä. Tämä 
edistää hyvinvointia, kun harrastuksille, kavereille ja unelle jää enemmän aikaa.  
Sovittiin, että vanhempainyhdistys selvittää yhdessä koulun kanssa, mikäli koulun 
henkilökunnan taholta hyvää palautetta saanut neuropsykologian erikoispsykologi Heli 
Isomäki Ludus Oy:stä saataisiin puhumaan 2. luokkien vanhempainiltaan ti 1.11. (yo-info 
päivä) mm. nukkumisen ja multitaskaamisen vaikutuksista. Lisäksi selvitetään, voisiko 

https://www.ludusoy.fi/me/ammattilaiset/
https://www.ludusoy.fi/me/ammattilaiset/
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vastaavan esityksen järjestää syksyllä 2023 1. luokkalaisten vanhempainiltaan. (Tämän 
vuoden 1. luokkalaisten vanhempainilta on jo 1.9., ja aikataulu lienee liian tiukka.) 

4) Tulevat tapahtumat 

• Syksyn Lilumpialaiset järjestetään ke-aamuna 24.8. Juomarasti järjestetään 
vanhempainyhdistyksen toimesta. Selvitetään What’s upin kautta, pääseekö kaksi 
henkilöä yhdistyksestä hoitamaan juomarastia (pillimehut). Jos ei, Kaisa selvittää, 
pääsisikö pari opettajaa paikalle, jolloin myös mehut on toimitettava koululle 
kylmiöön edellisenä päivänä. 

• 1. luokkien vanhempainilta to 1.9. klo 18 > Jukka varautuu vanhempainyhdistyksen 
(rekrytointi)esitykseen 

• 2. luokkien vanhempainilta ti 1.11. klo 18 > mahdollinen Heli Isomäen esitys (kts. 

kohta #3) 

• Yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän kokoukset ovat ma 5.9. klo 15 ja ti 16.5. klo 15. 

Jos ei muita halukkaita ilmaannu, Tia osallistuu alustavasti vanhempainyhdistyksen 

edustajana syyskuun kokoukseen. 

5) Seuraavat kokoukset ja vuosikokous 2022  

• Valmisteleva kokous pidetään ti 20.9. klo 18. Sovittiin, että Jukka kysyy What’s up -
ryhmässä, kenellä on mahdollisuus roolin vaihtoon:  

o Håkan Westerholm (rahastonhoitaja) ja Anu Laitinen (varapuheenjohtaja) 
jäävät toiminnasta pois.  

o Jukka Ronni (puheenjohtaja) ja Tia Kuhlberg (sihteeri) ovat halukkaita 
siirtymään rivijäseniksi ja samalla sparraamaan uusia henkilöitä lukuvuoden 
aikana.  

• Vuosikokous ti 6.10. klo 18, materiaalin jakoväylä selvitellään. 
6) Muut esille tulevat asiat 

• Kevään kouluterveysinfossa huoltajien laimea osallistuminen  

o Kaisan mukaan viesti tavoitti satoja huoltajia, mutta jostakin syystä 

kuulijoita ei tullut Teams-linjoille.  

• Terassitapaaminen ei toteutunut kesäkuussa aikatauluongelmien vuoksi. 

• Yhdistyksen viestintä Facebookissa 

o Koska viestiminen muita kanavia käyttäen on haasteellista, Facebook-

sivuja tultaneen käyttämään jatkossakin. Tia ei pysty admin-oikeuksista 

huolimatta antamaan oikeuksia muille hallituksen jäsenille. Sovittiin, että 

Jukka on yhteydessä Maija Väisäseen, jolla pitäisi olla salasana. 

• POFFin terveiset 

o Jukan piti osallistua POFFin kokoukseen keväällä, mutta POFF halusi 

keskittyä omaan järjestäytymiseensä ja Jukan osallistuminen peruuntui. 

Mikäli heidän nettisivujensa alle voidaan perustaa vanhempainyhdistyksen 

sivut (tälle ei näytetty vihreätä valoa keväällä ylläpito-ongelmista johtuen), 

asiaan palataan myöhemmin.  

7) Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45. 

 

 

 

 

Jukka Ronni     Tia Kuhlberg 

puheenjohtaja     sihteeri 

 

 

 


