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1 Kokouksen avaus  

Läsnä: Teija Varrio-Majava, Rauno Ala-Poikela, Seija 

Pöyliö, Niina Tikkanen, Rinna Kuikanmäki, Milka Kumpula, 

Miina Kunnasto-Kantola, Minna Pasma, Hannele Ahola, Sari 

Sulasalmi, Laura Rae, Johanna Ristola, Sari Aspelin, Kati 

Lämsä, Riikka Alajoutsijärvi. 

 

 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Todettiin kaksi jäsentä poissaolevaksi ja todettiin kokous 

lailliseksi. 

 

3 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta lukuvuodeksi 2016 – 2017  

Puheenjohtajaksi valittiin Miina Kunnasto-Kantola ja 

sihteeriksi Laura Rae. 

 

4 Kokouksen työjärjestys 

 

Kokouksen työjärjestyksen käyminen läpi. 

 

 

5 Rehtorin ajankohtaiskatsaus  

- Teija Varrio-Majava kävi läpi tulokset palautteesta, johon 

oli vastattu vanhempien osalta viime keväänä. Tulokset 

olivat hyvät. 

 

 



6 Koulun lukuvuoden 2016 – 2017 työsuunnitelma / 

tapahtumat. 

- Tulossa on monenlaisia tapahtumia esimerkiksi ruskaretki 

Auttikönkäälle, joulujuhlat, hiihtokilpailut, 

kuvataidenäyttely, kevätjuhla jne.  

- Vierailijoita on tulossa esimerkiksi Riku rinne ja 

koulupoliisi. 

- Taksvärkkikeräykseen osallistuvat tänä vuonna yläluokat 

ja nyt myös kuutosluokkalaiset. 

 

7 Kouluviihtyvyyden/yhteisöllisyyden lisääminen 

- Hankerahan avulla pystytään kehittämään 

kouluviihtyvyyttä lisäävä asioita. Ajatuksia kysellään 

oppilailta, kun oppilaskunta muotoutuu. 

- Liikkuva koulu rahalla hankitaan ulkovälineitä oppilaiden 

toiveiden mukaan. 

- Keskustelua koulun yhteisen omaisuuden rikkomisesta.  

- Vanhemmilta tulee viestiä, että oppilaat viihtyvät. 

Kehitettävää löytyy koulun pihan koosta. Ruokavälitunnit 

isommat viettävät isommalla kentällä, jolloin pelit 

onnistuvat paremmin. 

 

 

8 Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen 

- Kehiteltiin viihtyvyyteen liittyviä asioita, esim. valot, 

jääveistokset, pylväsmaalaukset 

 

 

9 Vanhempainneuvoston tilin kartuttamiseen liittyvät 

tapahtumat ja varojenkäyttösuunnitelma lukuvuodeksi 

 

- kirpputori syksyllä: koululle järjestetään kirpputori. 

Facebookiin perustetaan suljettu ryhmä, jossa voidaan 

keskustella kirpputoriin liittyvistä asioista. Syysloman 

jälkeen järjestetään suunnittelupalaveri. Lisäksi 

vanhempainneuvoston jäsenet ja muut vanhemmat 

osallistuvat kahvilan ja arpajaisten järjestämiseen. 

Kirpputoripäiväksi suunnitellaan keskiviikkoa 2.11 klo. 

17-20. Jos arkipäivä ei ole menestys, keväällä kokeillaan 

kirpparipäiväksi lauantaita. 

 



 

- Lukukausien päättöjuhlissa päätettiin pitää arpajaiset. 

Arpajaispalkintojen ”kerjääminen” aloitetaan. 

 

 

- Myyntityöstä keskustelua. Esimerkiksi Muumi-sukat, 

joista myydään ennakkoon asiakkaille (prosenttimyynnillä 

25%). Sukkien ja karkkien myynnistä innostuttiin. Sukkia 

päätettiin myydä syksyllä ja karkkeja keväällä. 

 

 

10 Kodin ja koulun päivä 30.9.2016 

- Valtakunnallinen kodin ja koulun päivä, jolloin koululla 

on avoimet ovet. 

- Iltakoulu pidetään 6.10.2016 työpaja-ilta, jolloin koulu 

alkaa klo.14 ja päättyy klo. 19. Kahvilaa ja lautapeli-

työpajaa ehdotettiin vanhemmille järjestettäväksi. 

Vanhemmat lupasivat miettiä asiaa. Yhteisessä Facebook-

ryhmässä jatketaan keskustelua. 

 

 

 

11 Seuraava virallinen kokous on tammikuussa. 

 

 

12 Kokouksen päättäminen klo. 19.35. 

  

 

 

  

Sihteeri 

 

Niina Tikkanen 

 


