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Hallituksen kokous 02.10.2019 

 

Paikka Hämeenlinnan Lyseon Lukio , Hattelmalantie 6, G-rakennus 

 

Läsnä Maarit Koivu, Kaisu Vuori, Minna Arkko, Petteri Ingalsuo, Mari Merimäki, (rehtori 

Pieta Tukkimäki-Hilden) 

 

1 Kokouksen avaus 

 

Maarit Koivu avasi kokouksen klo 18.05. 

 

2 Järjestäytyminen, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päästövaltaiseksi. Kokouksessa paikalla vähintään 

puolet jäsenistä, puheenjohtaja vastaamassa. 

 

3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi. 

 

Esityslista hyväksyttiin. 

 

4 Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen ja tarkastaminen 

 

Pöytäkirjat hyväksyttiin ja allekirjoitettiin. 

 

5 Koulun kuulumiset 

 

Toinen kouluvuosi nykyisissä tiloissa on alkanut. Kouluvuosi on lähtenyt käyntiin 

sujuvasti, vaikka uusia opettajia on tullut paljon. Aiempina vuosina kuormittaneet 

sisäilmaongelmat ja paineet lukioiden yhdistämisestä ovat jääneet pois ja on voitu 

keskittyä olennaisiin asioihin. 

Koulussa on käynyt vierailulla kiinalaisia opettajia ja vastavierailu on tarkoitus 

järjestää yhdessä Kaurialan lukion kanssa. Italia-projekti tullaan toteuttamaan 

Erasmus-vaihtona. 

Vanhojen tanssit tanssitaan vain yhtenä päivänä perjantaina 7.2.2020, jolloin 

tanssitaan ensin eri kouluilla pieninä ryhminä päivällä, iltapäivällä Elenia-areenalla 

lukiolaisille ja illalla vanhemmille ja sukulaisille. 

Pieta Tukkimäki-Hilden jää vuorotteluvapaalle helmikuussa 2020, sijaisena toimii 

Tiina Kivinen. 

 

6 Stipendi 

 

Päätettiin antaa vanhempainyhdistykseltä stipendi syksyn ylioppilaalle. Opettajat 

tekevät valinnan stipendin saajasta. Stipendin suuruus 50 e. Mari Merimäki toimittaa 

rahan koululle. 
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7 Vanhempainyhdistyksen tilien vaihto kuluilta edullisempaan pankkiin  

 

Rahastonhoitaja Mari Merimäki valtuutetaan tekemään siirron Lammin 

Säästöpankkiin. Pankin vaihdon syynä toimivampi rahan vaihto ja mahdollisesti 

hieman edullisemmat pankin kulut. 

 

Muistutetaan perheitä vanhempainyhdistyksen vapaaehtoisesta, mutta erittäin tärkeästä 

jäsenmaksusta, kun uusi tilinumero astuu voimaan. Jäsenmaksu 10 

euroa/lukuvuosi/perhe tai voidaan maksaa 30 euroa kertamaksuna koko opiskeluajan 

osalta. 

 

8 Vanhempainyhdistyksen ja koulun yhteistyö 

 

Koulun ja eri sidosryhmien välistä yhteistyötä suunnitellaan hyvissä ajoin ennen 

uuden opetussuunnitelman voimaantuloa 2021. Pidetään kokous koulun ja 

vanhempainyhdistyksen hallituksen kanssa yhteistyöstä, miten ja milloin 

vanhempainyhdistys haluaa tulla kuulluksi koulun asioista päätettäessä. 

Vanhempainyhdistyksen tärkeä tehtävä on toimia koulun ja kotien yhdyssiteenä, 

minkä vuoksi on tärkeää säilyttää mahdollisuus vaikuttaa koulutyötä koskeviin 

päätöksiin. 

 

9 Vanhempaintanssien suunnittelupalaveri 

 

Käytiin läpi vanhojen tanssien vaatimia tehtäviä ja aiempien vuosien kokemuksia 

toiminnan sujuvuudesta. Päätettiin ehdottaa Kaurialan lukiolle 

yhteistyöpalaveripäiväksi 13. tai 20.11.2019 klo 18 Elenia-areenalla. 

 

10  Kokouksen päättäminen 

 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 02.10.2019 klo 19.15. 

 

 

 

 

 

Maarit Koivu   Kaisu Vuori 

Puheenjohtaja  Sihteeri 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Hämeenlinnassa  

 

 

 

Petteri Ingalsuo   Minna Arkko 


