
  
LYSKE     PÖYTÄKIRJA 
 
Aika maanantai 17.8.2020 klo 18.00  
Paikka  Seinäjoen lyseon opettajainhuone  
 
Läsnäolijat  

Pitkäranta Elina, Annala Johanna, Mäki Terhi, Perälä Sari, Varila Kirsi, Johansson 
Katja, Slotte-Kiviluoma Anette, Risikko Paula, Isotalo Kaisa, Hulkki Esa 

  

1. Järjestäytyminen  
pj. Pitkäranta Elina, siht. Hulkki Esa 
päätettiin, että alkavana lukuvuotena Lysken puheenjohtajana toimii Elina Pitkäranta. 

  
2. Syksyn tapahtumakalenteri  

Koulukuvaus  
- kuvaukset käynnissä, kuvaaja noudattaa turvaohjeita. 

 

7.- luokkalaisten Seiskailu viikolla 35 
 

8. lk tutustuminen 2. asteen koulutukseen 
- suunnitelmana syyslomaa lähellä olevilla viikoilla: pyöräily 2. asteen kampuksille ja lyseon 

opon lyhyt esittely ko. kohteesta ulkona – säävaraus. 
 

Seiskojen ilta klo 18–21 ¨ 
- lyske jäsenet, Elina ja Kirsi, lupasivat käyttää puheenvuoron joko livenä tai etänä. 

 
30.9. YOHR , seuraava 2.12. YOHR 
 lysken jäsenet kutsutaan osallistujiksi. 
 
Kodin ja koulun päivä 

- TEAMS-päivänavaus syksyllä, keväällä isommin, jos on mahdollista toteuttaa. 
 

TET 9.-luokat  
- 9.lk oppilaat keväällä TET-viikolle 8.lk oppilaiden asemesta. 

 
Syysloma, jakso päättyy 
 
What If – oppilaat innovoivat koulua 

- joka jaksossa oppilaat innovoivat koulun kehittämistä.  
- 1. jakson kehittämisideat ovat: 1) pieniä, hyvää oloa tuottavia asioita koulun arkeen sekä 2) 

innostavia opetusmenetelmiä. Näiden toteutumista arvioidaan uuden jakson alkaessa.  
 
Seiskailujen jatkot 

 
ATT 8.-luokat  

- kysytään SEDUlta ”varaus” kevääksi ATT-päivästä, josko ATT8-päivä voitaisiin keväällä 
toteuttaa. 

 
Kodin ja koulun päivä  

- keväällä 

 
I jakson arviointi nähtävissä Helmessä, LO:n tunti  

 

 



 

3. Vanhoja ja uusia ideoita koulun kasvatustyön tukemiseksi 
 
Koronajärjestelyt 

- TEAMS valmiiksi, että etäkoulu tarvittaessa käynnistyy ongelmitta, valmistelut 
oppilaille.  

- käytiin läpi oppilaan sairastumisen järjestely/oppilaan siirtyminen kotiin. 
- pyydetään hakeutumaan Korona-testiin matalalla kynnyksellä. 
- Elina Kärnä kysytään puhumaan oppilaille TEAMSin kautta.  Tavoitteena saada 

oppilaat ymmärtämään koronan uhkat ja ehkäisyn merkitys. 
- lähdetään kehittämään järjestelmää oppilaskorona-agenteista, jotka jatkossa 

jakavat EPSHPn yhdyshenkilön jakamaa tietoa. 
 
Koulukoulu.fi verkkokurssi  

- vanhemmat voi tutustua, kuinka nykykoulu toimii. 
- lysken jäsenet lupasivat tutustua linkin sisältöön. Esa Hulkki kysyy heiltä 

sähköpostitse 24.8. kannattaako linkkiä markkinoida ja kuinka mahdollinen 
markkinointi toteutetaan.  

 
Huumetilanteesta Seinäjoella/lyseolla 

- KAI pyydetty puhumaan yläkoulun näkökulmasta huumetilanteesta lasten ja 
nuorten palveluverkoston kokoukseen. 

- tarvitaan entistä tehokkaampi strategia. 
- tarve saada poliisiyhteistyö ennaltaehkäisyyn ja selkeä strategia mahdollisen 

huumeseulan jälkeisille toimille kouluihin. 
 

 

4. Muut mahdolliset asiat  
- lysken toiminnan luonteesta keskustelu – ei myyjäisten ym. järjestämistä. 
- jonkinlainen stipendirahojen keräys pyritään järjestämään, jos jokin tilaisuus 

voidaan pitää. 
   

5. Seuraava kokous  
- 28.9. klo 18.00 

 
 
 
 

__________________________  ______________________ 
Elina Pitkäranta , pj.   Esa Hulkki, siht. 

 


