Tässä ovat opiskelijakunnan
puheenjohtajaehdokkaat
–
kaksintaistelu voi alkaa
Vuoden 2018 opiskelijakunnan puheenjohtajistovaalit käydään
näillä näkymin kahden ehdokkaan välillä; Hilpi-Maria
Lyytikäinen ja Tuomas Härmä istuvat vähintään samassa
hallituksessa ensi kaudella,
puheenjohtajan nuijan?

mutta

kumpi

saa

käteensä

Visio á la Lyytikäinen
Ihmisläheinen ja vastuullinen. Näillä sanoilla puheenjohtajan
paikkaa havitteleva Hilpi-Maria Lyytikäinen kuvailee itseään.
Viime syksynä toisen vuotensa
Järvenpään
lukiossa
aloittanut ehdokas on kielien
ja yhteiskuntatieteiden ystävä,
jonka
tulevaisuuden
suunnitelmat ovat vielä auki.
Yhteiskunnasta kiinnostuneena
hän
kertoo
kallistuvansa
liberaaliin arvopohjaan ja
kannattavansa
ehdottomasti
Pekka
Haavistoa
tulevissa presidentinvaaleissa,
vaikkei äänestämään vielä
pääsekään.
Vapaa-ajallaan Lyytikäinen on kova harrastamaan: Ehdokkaan
arkeen mahtuu sellon soittoa, miekkailua sekä koirien
ulkoiluttamista. Puheenjohtajan työn hän kertoo kuitenkin
laittavansa etusijalle, ja ehdolle asettautuminen onkin ollut
jo pitkään harkinnan alla. ”Kiinnostuin puheenjohtajuudesta jo

peruskoulun oppilaskunnassa”, muistelee Lyytikäinen.
Haave puheenjohtajuudesta , kun Lyytikäinen aloitti
ensimmäisen lukiovuotensa. Aktiivisena lukiolaisena hän
ryhtyi osallistumaan opiskelijakunnanhallituksen projekteihin
ja tapahtumien järjestämiseen aktiivisesti, mutta avustajan
rooli ei tuntunut täysin riittävältä vaikuttamisen kannalta.
Nyt
tähtäimessä
on
päästä
opiskelijakunnan ytimeen eli puheenjohtajaksi.
Johtajan penkillä Lyytikäinen asettaisi
päätavoitteekseen opiskelijakunnanhallituk
sen opiskelijaläheisyyden lisäämisen:

”Harva opiskelija tietää, miten opiskelijakunta toimii ja
mistä hallitus oikeastaan päättää”, arvioi Lyytikäinen.
Opiskelijakunnanhallituksen imago ja viestintästrategia ovat
olleet kehityksen kohteena aikaisemmissakin hallituksissa,
mutta yritykset ovat olleet tuloksettomia: Käsitykset
opiskelijakunnanhallituksen toiminnasta ovat vaihtelevia, ja
kiinnostusta
vaikuttamiseen
koulutasolla
on
yhä
vähänoloisesti. Lyytikäisen mukaan ongelmaa pitää lähteä
korjaamaan viestintää lisäämällä:
”Opiskelijakunnan
toiminnasta
voisi
tehdä opiskelijaläheisempää esimerkiksi lähettämällä Wilmaviestin hallituksen kokouksessa käsitellyistä ja päätetyistä
asioista.”

Valttikorttina kokemus
Tuomas Härmä on 19-vuotias järvenpääläinen nuori,
jonka
elämää täyttävät opiskelu ja aktiivinen yhteiskunnallinen
vaikuttaminen.

Taival Järvenpään lukiossa alkoi kolme vuotta sitten ja tämän
hetken suunnitelmissa Härmällä on suorittaa opinnot neljään
vuoteen. Koulussa hän keskittyy lähinnä fysiikkaan ja
englantiin, jotka tukevat hänen haaveitaan urasta
ilmailualalla.
Kykyihin on luottamista, jos katsoo nuoren miehen
tämänhetkisiä saavutuksia. Kokemusta löytyy niin koulusta kuin
sen
ulkopuoleltakin:
Takana
on
kausi opiskelijakunnanhallituksessa ja paikka Järvenpään
kaupungin nuorisovaltuustossa.
Puheenjohtajuus on käden ulottuvilla jo pidemmän aikaa, mutta
ehdokkuutta Härmä kertoo ryhtyneensä harkitsemaan vasta pari
päivää ennen ennakkoilmoittautumisen päättymistä.
viikolla vasta aloin pohtia”, naurahtaa ehdokas.

”Viime

Aktiivisen osallistumisen avulla Härmä kehuu oppineensa
järjestelmällisyyttä ja puhetaitoja. Heikkona puolenaan hän
pitää ”temperamenttisuuttaan”. Kilpailuun Härmä lähtee

rennolla asenteella, sillä paikka hallituksessa on joka
tapauksessa varmaa.
Poliittisella kentällä ehdokas
sijoittaisi itsensä keskustan
tienoille,
vaikka
presidentinvaaleissa
hän
äänestäisikin Sauli Niinistöä
enemmistön tapaan.

Puheenjohtajuudesta puhuttaessa Härmä vakuuttaa sitoutuvansa
puheenjohtajan paikkaan sataprosenttisesti vedoten vapaaaikaansa, jota hänellä on omien sanojensa mukaan ”paljon”.

Kaksintaistelu alkaa areenalla

Ehdokkaat
kohtaavat areenalla
pidettävässä
vaalitentissä.
Äänestäjien kalasteluun kummatkaan ehdokkaat eivät vielä ole
ryhtyneet, joten vaaliviisaudet on odotettavasti kuultavilla
vasta vaalitentissä, joka pidetään ensi maanantaina 22.1. Se

miten ehdokkaat pystyvät vetoamaan lukiolaisiin areenalla on
avain vaalien lopputuloksessa. Voitto voi loppukädessä olla
kuin arpapeli, jos asioista ei ole perillä, joten muistakaa
pysyä valppaana ja vaikuttaa koulumme tulevaisuuteen.

