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Särkelän koulu, Lepistöntie 1
keskiviikkona 17.1.2018 klo 18.00
Timo Meriläinen, Milka Kumpula, Sari Uutela, Mirva Föhr, Mia
Kulojärvi, Hannele Ahola, Sari Sulasalmi, Kirsti Peltoniemi, Laura
Rae, Sari Aspelin, Sanna Heikkinen, Riikka Alajoutsijärvi, Johanna
Ristola, Kari Kumpula ja Maarit Viitala, opettajista koulunjohtaja Teija
Varrio-Majava, varajohtaja Rauno Ala-Poikela sekä koulun
kehittämistyöryhmän jäsenet Seija Pöyliö ja Niina Tikkanen.
Oppilaskunnasta Sirja Kovaniemi ja Eetu Ristola.
Tiina Kaisanlahti

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kari Kumpula avasi kokouksen ja toivotti kaikki
tervetulleiksi.
2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika ja –
paikka oli sovittu jo syksyn vanhempainneuvoston kokouksessa
20.9.2017. Kutsutuista vain yksi puuttui.
3 Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouskutsun mukaisesti.
4 Oppilaskunnan terveiset
Oppilaskunnasta terveiset toi jäsen Eetu Ristola:
- ollaan tyytyväisiä kouluun ja koulunpitoon, joitakin toiveita silti:
- kaikki haluavat yökoulun; oppilaiden ehdoton ykkönen toivelistalla
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- ystävänpäivänä ja muulloinkin voisi olla haasteotteluja ja turnauksia,
liikuntahallillakin; yhteispelit luovat me-henkeä
- jonkinlaiset olympialaiset, lajeista oppilaat eivät päässeet yksimielisyyteen
- ei hiihto- eikä lasketteluretkiä minnekään
- kevätreissu Rovaniemelle, luokkien (autolastillisten) toivomiin kohteisiin
HANKINNOISTA
- toinen, matalampi koripalloteline pienille
- bingispöytä korjattava ja miten on biljardipöydän hankinnan laita
- WC:iden siisteyteen kiinnitettävä vielä huomiota

Oppilaskunnan toiveet pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien
mukaan. Tiedustellaan, onko jossakin käyttämättöminä
pelivälineitä. WC:iden siisteysasia toivotaan otettavan puheeksi
Wilman kautta ja vielä paperisena viestinä suoraan koteihin
vanhemmille, koska Wilma-viestit eivät tavoita kaikkia.
5 Katsaus kevään tapahtumiin
Luvassa retkiä koulun lähiympäristöön, luokkien järjestämät
päivänavaukset, 6. luokan yhteisiä laulutilaisuuksia (varat
luokkaretkeä varten), 8.-luokkalaisten Suomi-matka,
liikuntatunteihin erilaista toimintaa, perinteinen oppilastöiden
näyttely, vierailijoita, esim. koulupoliisi, mahdollisesti
yökouluja, taksvärkki ehkä ennen vappua, yläluokkien tet-viikot,
kevätjuhla jossakin muodossa.
6 Kevätretki
Suunnitteilla kevätretki Pilkkeeseen tai muualle Rovaniemelle.
Retkeen vanhempainneuvosto lupasi käyttää sen varoja.
7 Laskiaisrieha
13.2. vietetään laskiaistiistaita ruokailusta eteenpäin noin pari
tuntia vanhan Särkelän alueella; päätteeksi laskiaispulla ja
kaakao –tarjoilu. Toivottavaa olisi, että ainakin muutama
vanhempi pääsisi mukaan ohjaamaan toimintaa ja näyttää, että
pääseekin. Monenlaista toimintaa on suunnitteilla (esimerkiksi
luistelua, rusettiluistelua, Kuka pelkää jääkarhua –hippaa ja
muunkinlaista hippaa, lumijalkapalloa ja/tai –sählyä, pulkilla
laskettelua, hiihtoakin – mahdollisuuksia on paljon). Oppilaat
voisivat kiertää pisteeltä pisteelle. Riehan järjestämiseen jätettiin
säävaraus.

3/3
Myöhemmin keväällä ehkä järjestetään vielä jonkinlainen rieha
(mahdollisesti joku peli, oppilaat vastan vanhemmat). Esillä oli
retki lähijäälle, jonka yhteydessä vaikka pilkkimistä,
makkaranpaistoa jne; vanhemmat voisivat tulla mukaan
moottorikelkoilla.
8 Muut asiat
Kouluverkkotyö on käynnistynyt. Henkilökunnalle on
kuulemistilaisuus 30.1.2018. Eri kouluille kuulemistilaisuus
myöhemmin. Toivottavaa on, että ainakin vanhempainneuvosto
kokonaisuutena osallistuisi kuulemistilaisuuteen, kun sellainen
järjestetään. Aikanaan annetaan asiasta lausunto
vanhempainneuvoston kannasta.
Suomun kausikortti on edelleen mahdollista hankkia.
9 Seuraava kokous
Kutsutaan koolle Wilman kautta.
10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Muistion laatija
Kirsti Peltoniemi

