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1. Kokouksen avaus 

Kaisa Isotalo avasi kokouksen. Avaussanojen jälkeen käsiteltiin yhdistyksen tilannetta. Kaisa esitteli Lysken 

historiaa ja miksi päädyttiin yhdistyksen perustamiseen. Lyske on toiminut 20-vuotta, joten päädyttiin perus-

tamaan yhdistys. Tämä helpottaa esimerkiksi varainhankintaa. Yhdistyksen rekisteröitymispäätöstä odotel-

laan yhdistysrekisteristä. 

2. Viestintäsuunnitelma 

Ensin keskusteltiin yhdistyksen viestinnästä, toiseksi miten koululta viestitään vanhemmille. 

Yhdistyksen viestinnässä toimii koulun sähköinen kanava Wilma. Yhdistyksien hallituksessa ei yleensä ole pal-

joa jäseniä, mutta Lysken kokoukseen on tervetulleita aina kaikki vanhemmat. Lyseon vanhempainyhdistyk-

sen hallitus tekee viralliset päätökset.  

Wilmaa ei edelleenkään ole muutamat huoltajat ottaneet käyttöön. Miten tavoitetaan nämäkin vanhemmat? 

Keskusteltiin mahdollisista muista viestintäkanavista. Todettiin, että Wilma yleisenä viestintäkanavana jär-

kevä.  

Wilma-viestin otsikko tärkeä. Osalla kouluista Wilman tiedotteet eivät tule sähköpostiin kokonaisuudessaan, 

mutta Wilman viestit tulee, jos laittaa sähköpostitäpän. Seinäjoella ei ole vielä tätä täppää käytössä. Kehitys-

ehdotuksena esitettiin tällaista lisäosaa. Koonnin viesteistä saa laitettua tulemaan päivittäin tai viikoittain. 

Ehdotettiin Wilma-työpajaa niille vanhemmille, jotka eivät ole Wilmaa ottaneet käyttöön. Vähemmän vies-

tejä on parempi kuin paljon viestejä. Viestit eivät saisi olla kovin pitkiä. Positiiviset tuntimerkinnät koetaan 

kannustaviksi.  



Koulun puolesta pitäisi olla karanteeniajan opetuksesta tarkemmat ohjeet esim. teams-linkit jne. Etäopetus 

pitää alkaa heti. Tuli palautetta, että karanteeniajan opetuksesta ja tehtävistä oli osa mennyt ohi. 

3. Asioita YOHR:ään 

Kaisa kertoi teemoja, joita YOHR:ään on laitettu: 

- Viestintä halutaan paremmin toimimaan.  

- Huono käytös pihalla on saatu toistaiseksi loppumaan. Ehdotettiin, että jos huono käytös alkaa uudel-

leen, laitetaan vanhempien valvova ryhmä eli ns. saapastoiminta perusteille.  

- Poliiseilta/apulaisrehtorilta voidaan kysyä, josko lisäkamerat parantaisivat turvallisuutta. Tiedustellaan 

kaupungilta, voitaisiinko pihaan asentaa tehokkaammat kamerat. 

 

4. Koulukuvauksen järjestäminen 

Tämän hetken tilanne on sellainen, että koulukuvaus pitäisi kilpailuttaa. Lyske on aiemmin kilpailuttanut. 

Ehdotetaan, että sopimusta jatketaan ehdollisena vuodella, jos kaupunki ei kilpailuta sopimusta kaikkien kou-

lujen puolesta. 

5. Muut mahdolliset asiat 

Ei ollut. 

6. Seuraava kokouksen ja kokouksen päättäminen 

1.12.2021 klo 18.00 
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