
SÄRKELÄN KOULUN VANHEMPAINNEUVOSTO    MUISTIO 

 

18.02.2015 

 

 

Kokouksen kulku 
 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Outi Majava avasi kokouksen 

 

2. Läsnäolijat: Outi Majava, Maria Mäklin, Maria Puumalainen, Minna Leinonen, Laura 
Rae, Milka Kumpula ja Rauno Ala-Poikela 

 

3. Esityslista käytiin läpi ja edellisen kokouksen muistioon ei ollut mitään lisättävää. 
 

4. Kokoukselle valittiin sihteeriksi Outi Majava 

 

5. Kevään tapahtumia koulullamme 

 

Ensin käytiin läpi mitä oli tapahtunut edellisen vanhempainneuvoston kokouksen 
jälkeen. 
 

- fysioterapeuttien ryhti-aiheiset oppitunnit kolmosille ja nelosille marraskuussa 

- valtuuston kouluverkkopäätös joulukuussa, minkä mukaan Sepänmäen koulu lakkaa ja 
oppilaiden lähikouluksi osoitetaan Särkelän koulu; sieltä tulee 3 luokallista oppilaita ja 
heidän luokkansa tulevat olemaan koulun ensimmäisessä kerroksessa. Käsityöluokkaan 
tulee toinen ykkösluokka ja käsiyöluokka siirtyy musiikkiluokkaan. 
- koulupoliisi vieraili koululla marraskuussa 

- läksynä liikkua -päivä 2.12 

- marras-joulukuussa pelattiin 3-4 lk:n välituntisalibandyturnaus viiden joukkueen 
voimin; itse muodostetuin joukkuein 

- joulujuhla 17.12 

- joululauluhetki 19.12 

- Kemijärven koulujen 3-4 luokkien salibandyturnaus liikuntahallilla 3.2 

- kauneimmat koululaulut ja runot 5.2, mukana Kemijärven lausujat 

- koko koulun luistelutapahtuma jäähallilla 12.2 

- kodin ja koulun yhteinen zumba liikuntasalissa 12.2 ja 19.2. 
 

Tulossa olevia tapahtumia. 
 

- Kalevalan päivänä aiheeseen sopiva aamunavaus 

- sekaryhmien askartelupäivä teemana hatut 31.3; lisää koululaisten yhteisöllisyyttä ja 
joukkuehenkeä 



- hiihtoretki mahdollisesti kiirastorstaina 2.4; pienimmät Makkarasaareen ja isommat 
Peurakankaan laduille, matkat voimien mukaan… 

- käsityö- ja kuvataidenäyttely viikolla 16 Kulttuurikämpällä edellisvuosien tapaan 

- läksynä liikkua -päivä 28.4; mikä tahansa liikuntamuoto käy 

- vappunaamiaiset 30.4; tapahtuu iltapäivällä ruokailun jälkeen, 5 lk ja oppilaskunta 
hoitaa järjestelyt yhdessä, itse tehdyt naamarit ja hatut, ettei mene ”kilpavarusteluksi” 
ja kaikilla on mahdollisuus naamiointiin 

 

6. Perusopetuksen laatukriteerit 
Paikalla olleet jäsenet kävivät Raunon johdolla läpi laatukriteerit niiltä osin kuin 
vanhempainneuvoston jäsenet voivat niihin vaikuttaa. 
 

7. Muut asiat 
 

- koulun tapahtumia käydessämme läpi mietimme myös seuraavaa: 
o voitaisiinko kaikki liputuspäivät huomioida kouluvuoden aikana erilaisin keinoin 
yhdessä tehden 

o kevätlaulutapahtuma iltapäivä-/iltajuhlana samaan tapaan kuin kauneimmat joulu- ja 
koululaulutapahtumat 
o oppilaiden osallistumien keväisin roskien keräämiseen koulun ympäristöstä, 
toivottavasti saa huomaamaan mitä roskaaminen saa aikaa… 

o voisiko koululla olla syksyllä ja keväällä tietoiskupäivät koskien liikenneviestintää ja 
liikennekäyttäytymistä yleensä; miten toimin liikenteessä jalan, pyöräillen tai muuten 
liikkuen ja olisiko mahdollista jonkun tulla liikenneturvasta käymään? 

o koska Sepänmäki siirtyy syksyllä samaan kouluun mietimme, että voisiko keväällä olla 
pienimuotoinen tietoisku -> miltä tuntuu olla erityislapsi? jos on kehitysvamma, 
onnettomuuden vuoksi oleva vamma tms. 
o luistelutapahtumasta innostuttiin miettimään, miten onnistuisi koulun kentällä 
järjestää luistelutapahtuma oppilaille ja vanhemmille samaan tapaan kuin viime 
syksyinen jalkapallopeli? Mailat ja pallot voitaisiin jättää kotiin ja leikittäisiin vanhoja 
leikkejä (kuka pelkää mustaa miestä, mato tms) tai rusetti-luistella; tarjolla olisi kuumaa 
mehua/kaakaota ja pullaa 

 

- Eräs vanhempainneuvoston jäsen toi muille tiedoksi kuntalaisaloitteen, mikä koskee 
kaikkien koulujen rauhattomuutta. Asiaa ajaa Janne Jussila. Kaikissa Kemijärven 
perusopetuksen piirissä olevissa koulussa on ilmennyt ongelmia, mitkä ovat saaneet 
Jussilan huolestumaan asiasta. Hän on ilmaissut halukkuutensa tulla kertomaan 
asiastaan eri koulujen neuvostoille, jos heidät saadaan yhteiseen tapaamiseen. 
Sovittiin, että puheenjohtaja ottaa yhteyttä Jussilaan tiedustellakseen mitä aloite 
koskee ja mitä jatkossa tehdään. Asiaan palataan uuden kokouksen merkeissä 
mahdollisesti jo kevään aikana. 
- käytiin läpi oppilaskunnan teettämä kysely oppilaille välituntitoiminnoista; mitä lapset 



tekevät välitunnin aikana, mitä välineitä he käyttävät ja mitä he haluaisivat käyttöönsä. 
Kysely oli laaja ja siitä sai hyvän käsityksen mitä lapset välitunnilla puuhaavat. Onneksi 
liikkuva koulu –hanke antaa mahdollisuuden lisätä välituntivälineiden saatavuutta. 
- Puhuttiin nurkissa pyörivistä ”ylimääräisistä” mutta käyttökelpoisista erilaisista 
urheiluvälineistä ja olisiko koulu halukas niitä lahjoituksena ottamaan. Tai voitaisiinko 
järjestää koululla vaihtopäivä tarpeettomille tavaroille? Kaikki, jotka haluaisivat, voisivat 
tuoda välineensä vaihtoon ja hyvään tarkoitukseen. 
 

8. Kokouksen päättäminen 

Lopuksi sovittiin seuraavan kokouksen ajankohta. Seuraava kokous on syyskuussa 
viikolla 39. Päivä ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
 

Kokous päättyi klo 19:45. 

Outi Majava Minna Pasma 

 


