
 

Särkelän koulun vanhempainneuvosto   MUISTIO 
Keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 
Paikka Särkelän koulu, Lepistöntie 1  
 
Läsnä: Teija Varrio-Majava, Rauno Ala-Poikela, Seija Pöyliö, Milka Kumpula, Riikka 
Alajoutsijärvi, Laura Rae, Johanna Ristola, Sari Aspelin, Hannele Ahola, Sari 
Sulasalmi, Maarit Viitala, oppilaskunnan edustajat: Natenapha Wongsorn ja Sini 
Kokko 
Poissa: Miina Kunnasto-Kantola, Minna Leinonen, Kati Lämsä, Rinna Kuikanmäki, 
Niina Tikkanen, Outi Majava 
 
1. Kokouksen avaus  
 
Puheenjohtaja Johanna Ristola avasi kokouksen klo 18:11. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 
Todettiin läsnäolevat jäsenet ja todettiin kokous lailliseksi.  
 
3. Kokouksen työjärjestys  
 
Käytiin läpi ja hyväksyttiin työjärjestys. 
 

4. Ajankohtaista – koulun kuulumiset 

 

Käytiin läpi koulun ajankohtaisia tapahtumia kotisivuilta. 

- 100 päivää koululaisena –tapahtuma järjestetty jo ekaluokkalaisille – 
perinteeksi. 

- 6, B ja C –luokat lähettivät kortteja veteraaneille ja paluupostiakin on saatu. 

- Vuokon kirppis on lahjoittanut 400 € välituntivälineiden hankintaan, 
nyrkkeilysäkki ja hanskat hankittu. 

- Sanomalehtiviikko 

- Ystävänpäivänä ohjelmaa 

- Abit koululla 

- Vanhojen tanssit 

- Koulutulokkaiden ilta 

- Koulupoliisin (Nina Jyrkkä) vierailu 



- Vapputöminät 

- Perinteinen kuvisnäyttely ja kevätjuhla 

 

5. Oppilaskunnan toiveet kevätkaudelle 2017 

 

Viidenneltä luokalta pj Sini Kokko ja kuudennelta vpj Natenapha Wongsorn kertoivat 
oppilaskunnan toiveita: 

- Toiminnot: ei perinteistä hiihtoreissua vaan liikuntahallille toimintapisteitä ja 
pelejä. 

o Ajankohta perjantai ennen hiihtolomaa? 

o Vanhemmat toivoivat myös ulkorasteja: esim. lumikenkäilyä, luistelua. 

- Välineet: Jotain vanhan Särkelän pihalle pitkille välitunneille, maaleja, mailoja 
sählykaukalo. 

o Nyrkkeilysäkki ja hanskat jo hankittu Vuokon kirppiksen lahjoituksella, 
kypärät pihapeleihin ovat tulleet, vielä on rahaa. 

o Palloja ym. välinettä katoaa, lapsille vastuut,a että pitävät huolen. 

- Kiitokset tulevasta Duudsonit Parkin reissusta. 

- Disco. Ystävänpäivänä tai Vapputöminöiden yhteydessä, Teija tarkistaa 
nuorisotoimelta heidän discosuunnitelmat. Vanhempien toivotaan taas 
keräävän lahjoituksena limsaa, karkkia ym. 

 
6. Kevätretki 23.5. erityisesti sen rahoittamiseen liittyvät asiat 
 

- Linkat on varattu, rahatilanne retkeä varten näyttää hyvältä. 

- Myyntiin päätettiin ottaa Kakkutukun tuotteita, kysytään sieltä onko tulossa 
ns. ”ystävänpäivätarjous”. Rahat ennen kuin saa tuotteet koululta. 

- Perinteistä lauluiltaa on toivottu. Ajankohta Kalevalan päivä 28.2. Milka on 
lupautunut soittamaan ja Rauno vetämään tapahtumaa. Kahvio ja arpajaiset 
vanhempien ja oppilaiden voimin. 

- Kirpputori päätettiin jättää pois kevään ohjelmasta, koska rahatilanne on hyvä 
ja tapahtumia muutenkin paljon. 

- Retkelle tarvitaan aktiivisia vanhempia mukaan noin kymmenkunta, 
ensisijaisesti vanhempainneuvostosta. 

 
7. Kevätjuhlan yhdistäminen Suomi 100 –juhlaan 

 



- Kevätjuhla pidetään kulttuurikämpällä torstaina 18.5. iltajuhlana. 

- Samalla kuvisnäyttely kirjaston puolella. 

- Pidetään vielä kokous aiheesta myöhemmin, mietitään ideoita juhlaan. 

 
8. Muut (koulun kehittämiseen liittyvät) asiat 

 

- Oppilaskunta on huolissaan koulukiusaamisesta. Poikien pitäisi rauhoittua. 

- Kiva-tiimi toimii. 

- Some-kiusaamista esiintyy, myös vapaa-ajalla esiintyvä kiusaaminen tulee 
kouluun.  

- Kaikille toivottiin samoja sääntöjä, oppilaat ovat kertoneet, että eri oppilailla 
on eri säännöt; toisia kielletään asioista, joita joku muu saa tehdä. 

- Keskusteltiin puhelinten käytöstä kouluaikana. Puhelimet eivät ole ongelma 
niinkään tunneilla, mutta välitunneilla puhelimenkäyttöä esiintyy ja sitä 
myöten kiusaamista sosiaalisessa mediassa. Instagram-, SnapChat- ja 
Facebook-tilejä ja Youtubekanavia on jo ekaluokkalaisilla. Koulupoliisi aikoo 
puhua some-kiusaamisesta ja siihen mahdollisesti liittyvistä seuraamuksista. 
Vanhemmille laitetaan Wilma-viestiä ja pyydetään muistuttamaan oppilaita 
puhelimen käyttöön liittyvistä säännöistä. 

 

 
9. Seuraava kokous 
 
Keskiviikkona 22.3. klo 18:00. 
 
10. Kokouksen päättäminen 
 
Päätettiin kokous klo 19:16 
 
 
Sihteeri 

Laura Rae 


