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JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 
 

Aika Keskiviikkona 28.9.2022 klo 18.47 

 

Paikka KK Tavastila, G-rakennus, Hattelmalantie 6, 13100 Hämeenlinna/Teams 

 

Läsnä Maarit Kanervo, Mervi Ekroos, Pauliina Kauppinen, Tiina Vilmi-Kerälä ja Yrjö Koskinen 

(Teams-yhteydellä) sekä koulun edustajana Tiina Kivinen 

 

 

1.  Kokouksen avaus 
 
 Maarit Kanervo avasi kokouksen klo 18.47. 

 

2.  Järjestäytyminen, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi (kutsu lähetetty Wilman välityksellä 

14.9.2022) ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta 
 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Pauliina Kauppinen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Tiina 

Vilmi-Kerälä ja Yrjö Koskinen. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 
 Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 
  

5. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 
 

 Puheenjohtajaksi valittiin Maarit Kanervo ja varapuheenjohtajaksi Tiina Vilmi-Kerälä. 

 

6.  Valinnat hallituksen muihin tehtäviin 
 

Hallituksen sihteeriksi valittiin Pauliina Kauppinen ja rahastonhoitajaksi Mervi Ekroos.  

 

7.  Koulun kuulumiset 
  

Tiina Kivinen kertoi kokouksessa koulun kuluvaa lukuvuotta koskevista asioista: 

 

Vanhojentanssit pidetään Loimua-areenalla perjantaina 10.2.2023. Tanssit 

järjestetään entiseen tapaan yhteistyössä Kaurialan lukion ja sen 

vanhempainyhdistyksen kanssa.   
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Vuonna 2023 vietetään Hämeenlinnan Lyseon 150-vuotisjuhlavuotta. Koululla 

suunnitellaan vuodelle monenlaista ohjelmaa. Pääjuhla pidetään Verkatehtaalla 

perjantai-iltana 12.5.2020. Pääjuhlaan kutsutaan sekä nykyiset että entisiä oppilaita. 

Koska juhlailta on kouluaikaa, 5.12.2022 on lomapäivä. 

 

Kaupunki selvittää osana taloudentasapainottamisohjelmaa, kannattaisiko 

lukiotoiminta siirtää Koulutuskuntayhtymä Tavastialta takaisin kaupungin omaksi 

toiminnaksi. Mikäli muutos tehdään, se ei vaikuttane juurikaan opiskelijoiden arkeen.  

 

Lyseon lukiossa on meneillään (19.5.2021−31.7.2023) Opetushallituksen rahoittama 
OTUS-hanke (oppimisen tuella hyvinvointia lukioon). Hankkeessa pyritään 

parantamaan ja yhtenäistämään oppimisen tukea eri oppiaineissa kaikissa Tavastian 

lukioissa. Hankkeen avulla pyritään myös edistämään oppilaiden keskinäistä 

vertaistukea ja hyvinvointia sekä kehittämään yhteisöllisyyttä lisääviä toimia. Hanke 

tarjoaa mm. opettajille koulutusta sekä luentoja koko kouluyhteisölle. Hankkeen 

tiimoilta Lyseolla alkaa toisen jakson alussa kännykätön jakso, jolloin puhelimet 

kerätään tuntien alussa pois. Jakson tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden 

keskittymistä opetukseen ja vähentää monen asian yhtäaikaisesta tekemisestä 

aiheutuvaa kuormitusta aivoille. Mikäli kokeilusta saadaan hyviä kokemuksia, 

voidaan sitä jatkaa tai ottaa vakituiseksi käytännöksi. 

 
8.  Muut asiat 
  
 Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudet 

 Nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, 

 sihteerillä sekä rahastonhoitajalla, jolla on myös tilinkäyttöoikeus. Maarit 

 päivittää tiedot patentti- ja rekisterihallitukseen (päivitys 20 euroa). 

 

 Stipendit 

Syksyllä valmistuu taas paljon ylioppilaita. Päätettiin, että vanhempainyhdistys jakaa 

kaksi stipendiä (50 euroa/kpl) syksyn ylioppilaille kuten edellisenäkin syksynä. Rehtori 

ja opettajat päättävät stipendien saajista.  

 

Vanhempainyhdistys toteaa, että Juho ja Alli -muistamiset jaetaan mukaville 

kavereille ja ryhmän yhteishengen ylläpitäjille. Muistamisten saajat valitsevat 

opiskelijat, joita tulee muistuttaa, että valinnan kriteerinä ei ole sukupuoli, vaikka 

muistamisen nimi saattaa siihen viitatakin.  

 

Keskusteltiin stipendien määrästä ja vanhempainyhdistyksen tuloista. Mikäli 

jäsenmaksuja ei saada kerättyä takavuosien malliin, voidaan joutua vähentämään 

stipendien ja muistamisten jakamista. Tällöin voisi olla mahdollista jakaa esimerkiksi 

vain yksi Juho ja Alli -muistaminen/ryhmä. Stipendejä opiskelijoille tulee kuitenkin 

myös muualta kuin vanhempainyhdistykseltä. Retkien tukemista vanhempainyhdistys 

pitää tärkeänä, sillä niille myönnetty tuki kohdistuu yleensä isompaan joukkoon 
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opiskelijoita.  

 

Vanhojentanssien järjestely 

Maarit on yhteydessä Kaurialan lukion vanhempainyhdistykseen tanssien 

järjestämisestä. Ensimmäinen suunnittelukokous pyritään pitämään joulukuussa.   

 

Jäsenmaksu 

Päätettiin, että koteihin lähetetään opiskelijoiden mukana paperinen 

jäsenmaksukaavake viikolla 45. Mervi hoitaa asian Tiina Kivisen kanssa. 

Lisäksi maksusta muistutetaan ensimmäisen vuoden opiskelijoiden 

vanhempainillassa 9.11.2022 ja Wilma-viesteillä. Maarit osallistuu vanhempainiltaan. 

 

Parkkipaikan kunto 

Vanhempainyhdistyksen tietoon on tullut, että lukion parkkipaikka on huonossa 

kunnossa. Tiina Kivinen kertoi, että parkkipaikan kunnosta vastaa kky Tavastia ja 

liittymätiestä kaupunki. Lukio on useaan kertaan pyytänyt kiinteistöhuoltoa 

tasoittamaan parkkipaikkaa ja sitä onkin huollettu. Tiina lupasi välittää taas viestiä 

kiinteistönhuoltoon. Jatkossakin huomautukset parkkipaikan kunnosta voi lähettää 

Tiinan kautta.  

 

Lukion oppimateriaalit 

Tiinalta kyseltiin lukiossa käytettävistä oppimateriaaleista. Oppivelvollisuuden 

laajennuttua lukioikäisiin Hämeenlinnan lukioissa on käytössä ainoastaan sähköiset 

oppikirjat ja materiaalit. Tämä on kaupungille edullisempaa kuin kirjojen 

tarjoaminen.  

 

Keskusteltiin oppimisesta ja keskittymisestä, eri aineiden vaatimuksista, tietokoneella 

ja kännyköillä vietettävästä ajasta, hyvinvoinnista, aivojen kehittymisestä ja silmien 

rasittumisesta. Joissakin aineissa, kuten matematiikassa, on yhdellä näytöllä 

toimiminen hankalaa, kun koneella on auki yhtä aikaa sekä kirja, laskinohjelma että 

tiedosto, johon laskut tehdään. Kuulimme, että monilla oppilailla on tunnilla 

oppimateriaalin lisäksi käytössä eri viestintäpalveluita, pelejä ja jopa 

suoratoistopalveluiden materiaalia. Viitaten OTUS-hankkeeseen ja huoliin 

opiskelijoiden oppimisesta ja hyvinvoinnista, vanhempainyhdistys toivoo, että 

esimerkiksi reaaliaineissa palattaisiin paperisten oppikirjojen käyttöön. Useimmat 

ihmiset kokevat pystyvänsä keskittymään kirjasta lukemiseen diginäyttöä paremmin 

ja kirja tukee digimateriaalia paremmin myös näkömuistia. Lisäksi yhdistystä 

huolettaa, ettei nuorilla ole edes kotona opiskellessaan ruudutonta aikaa, mikä ei voi 

olla vaikuttamatta kehittyviin aivoihin. Nämä huolet tulevat esiin myös oppimisen- ja 

aivotutkijoiden kirjoituksissa.   

 

Vanhempainyhdistys toteaa, että mikäli kirjattomuus vaivaa ja huolettaa, 

vanhempien ja nuorten kannattaisi olla yhteydessä kaupungin sivistystoimeen, joka 

päättää oppimateriaalihankinnoista. Vanhempainyhdistyksen hallituksessa voidaan 

palata tähän asiaan uudestaan. Tiina Kivinen kertoi, että mm. oppimateriaaleista saa 
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antaa palautetta opiskelija- ja huoltajakyselyissä.  

 

Ylioppilasjuhlien järjestäminen jäähallissa 

Vanhempainyhdistys on saanut tietoonsa, että jäähallia pidetään karuna tilana 

ylioppilasjuhlille. Yhdistys kyseli Tiinalta, onko Hämeenlinnassa vaihtoehtoja 

jäähallille, esim. Verkatehdas. 

 

Tiinan mukaan tilasta on tullut myös myönteistä palautetta. Tiinan mukaan 

vaihtoehtoja ei ole. Kaurialan lukio on varannut Loimua-areenan eikä varmasti halua 

luopua siitä. Ylioppilasjuhlia ei myöskään voi pitää Loimualla Kaurialan lukion juhlien 

jälkeen, koska juhlat venyisivät iltapäivälle. Verkatehdas on koululle liian kallis ja 

sinne jouduttaisiin rajaamaan osallistujamäärää.  

 

9. Kokouksen päättäminen 

 

 Kokouksen puheenjohtaja Maarit Kanervo päätti kokouksen klo 19.34. 

 

  

 Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

 

________________________ __________________________ 

Maarit Kanervo  Pauliina Kauppinen 

syyskokouksen puheenjohtaja sihteeri 

 

 

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua 

vastaavaksi. 

 

 

 ________________________ __________________________ 

 Paikka   Aika 

 

 

 

 _________________________ ___________________________ 

 Yrjö Koskinen  Tiina Vilmi-Kerälä 


