
MUISTIO 18.4.2018 

 

 

KELLARPELLON KOULUN JA PÄIVÄKODIN VANHEMPAINYHDISTYKSEN KOKOUS  

 

 
Aika: 18.4.2018 klo 18.00 – 20.20 

Paikka:  Kellarpellon koulu 

Läsnä:  Sari Jaskio, Tuula Kurikka, Marika Uotinen, Antti Roivio, Helder Cerqueira, Tarja Korhonen 

(puh.joht. ja sihteeri), Nina Sula, Aino Luostarinen, Markku Hämäläinen ja Merja Leppänen 

 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen järjestäytyminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 Laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin. 

  

3. Koulun viihtyvyyden lisääminen 

 - Käytiin tutustumassa remontoitaviin uusiin tiloihin.  

- Sari Jaskio kertoi terveisiä keskusteluistaan opettajien kanssa koskien esim. istuintyynyjä, 

liikuteltavia sermejä yms. 

Päätös:  

Vanhempainyhdistys tukee maksimissaan 1000,00 eurolla koulun viihtyvyyden lisäämisestä 

aiheutuvia kustannuksia sekä osallistuu ja auttaa esim. liikuteltavien sermien rakentamisessa, 

tyynyjen ompelussa, istuintyynyjen seinäkehikon – ja tyynyvaunujen yms. tekemisessä. 

Kartoitetaan lattiatyynyjen tarvittavaa määrää nykyiseen kirjastotilaan sekä alakertaan. Olisiko 

yhteensä n. 40-50 kpl? Lattiatyynyt tai niiden päälliset pitää olla pestäviä ja materiaalin tulee 

olla hyvin pesua sekä kulutusta kestävää. Yhteyshenkilöiksi sovimme sermien ja tyynyvaunujen 

osalta Helder Cerqueiran ja lattiatyynyjen osalta Sari Jaskion.  Helder kontaktoituu Vesa 

Konttiseen ja Tapio Nissiin sopien jatkotoimista. Sari kontaktoituu Päivi Nousiaiseen. 

Vastuuhenkilöt viestittävät asioiden etenemisestä sekä talkooavun tarpeesta aikatauluineen. 

Lisäksi he kartoittavat mahdollisia sponsoreita yms. materiaalitarpeille myös 

vanhempainyhdistyksen jäseniltä. Kaikkien materiaalihankintojen hyväksynnän osalta 

päätimme, että tulevat kulut on käsiteltävä ja hyväksytettävä vanhempainyhdistyksessä ennen 

hankintaa, esimerkiksi sähköpostikokouksessa. 

 

4. Koulun Garage sale –kirpparilauantai toukokuun loppupuolella. Koulun kirjaston uusiminen. 

- Lähteekö vanhempainyhdistys jotenkin mukaan koulun järjestämään kirppistapahtumaan? 

- Ottaako vanhempainyhdistys kahvipuffetin hoitaakseen kirppistapahtumassa?  

 

Päätös:  

Vanhempainyhdistys ei lähde erityisemmin mukaan perjantaina 18.5.2018 klo 16.30-20.00 

koulun järjestämään kirppistapahtumaan, eikä ota kahvipuffettia hoitaakseen. Pihalla on vielä 

klo 16.30 päiväkoti-ikäisiä, joten portit aukaistaan vasta klo 16.30 ja tapahtuma alkaa klo 17.00. 

Sovittiin, että Merja Leppänen laittaa Wilman kautta viestiä perheille koulun 

kirppistapahtumasta ja samassa viestissä ilmoittaa, että koulun pihalle voi kuka tahansa tulla 

samaan aikaan vapaasti myymään omia tavaroitaan (esim. lasten tarvikkeita, vaatteita tai muita 

tavaroita) ”peräkonttikirppis -tyyppisesti” tai suoraan peräkärristä. Tarvittaessa koululta voi sään 

salliessa myös lainata pihalle myyntipöytiä. Myyntipaikka on ilmainen. 

HUOM! Sihteerin oma lisäys: Kokouksen jälkeen tuli tietoon, että päivämäärään on tullut 

muutos. Koulun kirppistapahtuma ilta on perjantaina 25.5.2018 kello 16.30-20.00.  



5. Työavun tarve koululle, ”talkooapua tarvittaisiin”   

-  Kirjaston uudistamiseen liittyvä kantoavun tarve koululla: pöytien,  tuolien ja hyllyjen 

siirtäminen koululla.  

- Löytyykö taitoa ja halua kunnostaa koulun  kirjaston vanhoja kirjahyllyjä? 

Kartoitetaan vanhempainyhdistyksen käytettävyys. 

 

Päätös:  

Vanhempainyhdistys tulee koululle kantoavuksi. Vanhempainyhdistyksen jäsenet pyrkivät 

järjestämään aikaa illoille siten, että jokaiselle illalle aina jotkut pääsevät kantoavuksi. Merja 

Leppänen on paikalla kaikkina iltoina. Tarkoitus on ennen koulun  ”Garage sale” – 

kirppistapahtumaa kantaa pöytiä, tuoleja ym. raivata tavaroita pois kirjastosta toisaalle Merjan 

ohjeistuksella. Kantoapua tarvitaan iltaisin 14.-15.5.2018 (ma-ti) sekä 17.5.2018 (to).  Merja 

laittaa tapahtumakutsun wilman kautta koteihin, johon pyytää ilmoittautumisia.  

 

Vanhempainyhdistys osallistuu talkoovoimin myös koulun kirjaston vanhojen kirjahyllyjen 

kunnostukseen. Aikataulullisesti tämä mennee kesälle. Värilinja sponsoroi hyllyjen 

kunnostukseen tarvittavat maalit. Merja Leppänen viestittää tarkemmasta ajankohdasta 

myöhemmin. 

 

HUOM! Sihteerin oma lisäys: Kokouksen jälkeen tuli tietoon, että päivämääriin on tullut muutos. 

Tavaroiden kantoavun tarve on muuttunut viikolle 21, maanantai-torstai (21.-24.5.2018)  illat.  

 

 

 

6. Teatteri, MUOVIMERI 

- Yhden esityksen hinta n. 500e. Rajaus päiväkodin (4)5v. ylöspäin ja koulun 1-3 luokille. Jos 

kaksi peräkkäistä esitystä, kaikki nuo ryhmät saataisiin mukaan.  

Lähteekö Vanhempainyhdistys tukemaan esitystä kolmasosalla kustannuksista, jos päiväkoti ja 

koulu maksaisivat myös kolmanneksen?  

Päätös:  

Jos kaksi esitystä, hinta yhteensä n. 1000,00 euroa. Vanhempainyhdistys lähtee mukaan 

kustannuksiin 1/3 (333,00 euroa) osuudella jos koulu sekä päiväkoti osallistuvat kumpainenkin 

myös 1/3 osuuksillaan esityksen kustannuksiin. Merja Leppänen selvittää sopivia 

esitysajankohtia. 

 

7. Nestorisäätiön apurahahakemus  

- Nestorisäätiöltä on helmikuussa haettu  apurahaa 1250 euroa 4. luokkalaisten Norpparisteilyä 

varten. Mikä on päätöksen tilanne?  

Päätös:  

Alustavan tiedon mukaan vanhempainyhdistykselle olisi myönnetty 1000,00 euron avustus. 

Kokouksen aikana selvisi, että saamme vuokrattua Heinävesi -laivan kolmeksi tunniksi 1000,00 

(sis. alv) euron hinnalla. Opettajille annetaan valtuudet varata laiva 4. luokkalaisten (kaksi  4. 

luokkaa) norpparisteilyä varten sopivaksi katsomaansa ajankohtaan. 

 

8. UNICEF  - kävely 

-UNICEF liitto kysyy halukkuutta osallistua UNICEF kävelyyn. Siihen kerätään sponsoreita ja 

rahat tilitetään UNICEFille.   

Päätös:  

Vanhempainyhdistys ei lähde mukaan UNICEF kävelyyn tänä vuonna. 

 

9. Muut käsiteltävät asiat 

 

Luonnonsuojeluyhdistys ja jättibalsamit 

Luonnonsuojeluyhdistys yrittää saada eri yhdistyksiä ympäri kaupunkia mukaan 

jättibalsamikukkien poistoon. Voisiko vanhempainyhdistys olla tässä jotenkin viestinviejä tai 

jonkinlaisen tapahtuman järjestäjä heti alkukesästä, ennen kukinta-aikaa? 

Päätös:  

Jättibalsamit puhuttavat jäseniämme kovasti mutta totesimme tämän olevan laajempi, koko 

kellarpellon asukkaita koskeva asia. Emme yhdistyksenä lähde järjestämään Kellarpelto-

Rantakoivikko –alueelle tämän tiimoilta kukkien ”poistamistempausta” mutta jokainen osaltaan 

huolehtii ainakin oman pihan siivouksesta.  

 



 

 

 

Cyclocross –rata 

Kellarpeltoon tarvittaisiin cyclocross – rata.  Tästä on ollut koululla ja päiväkodilla puhetta jo 

aiemminkin ja Merja Leppänen on vuonna 2017 selvitellyt kellarpellon raviradan päädyn 

”lepikon” sopivuutta myös kaupungin vapaa-ajan toimelta tähän tarkoitukseen ja tehnyt 

alustavia kustannuslaskelmiakin.  

Päätös:  

Olisi hienoa saada cyclocross -rata koko kaupunkia palvelevaksi lähiliikuntapaikaksi. 

Kokonaiskustannukset olisivat aika merkittävät. Pohdimme, että olisikohan tämän kaltaiseen 

hankkeeseen mahdollista saada jostain avustusta tai hankerahaa? Päätettiin, että Markku 

Hämäläinen (”idean isä”), Merja Leppänen ja Antti Raivio yhteistuumin lähtevät selvittämään 

asiaa ja kontaktoituvat esim. järjestötalo kolomoseen, asukasloikkaan, vapaa-ajantoimeen ym. 

tahoihin. Nämä vastuuhenkilöt informoivat ajallaan asioiden etenemisestä.  

 

Stipendit 

Jakaako vanhempainyhdistys tänä vuonna stipendejä? 

Päätös:  

Jaamme 10 kappaletta a’ 10,00 euron stipendejä ( 1 stipendi/luokka). Yhteensä 100,00 euroa. 

Stipendin kriteerinä edellisen vuoden mukaisesti ”tsemppari” ja yhteishengen luoja. Opettajat 

tai yhteisesti opettajat ja oppilaat päättävät stipendinsaajista. Marika Uotinen toimittaa rahat 

Merjalle. 

 

Xylitol-pastillit 

Päätös:  

Päiväkodille hankitaan pastilleja toukokuussa. Syksyllä uusi tilaus, jolloin pastilleja hankitaan 

sekä koululle, että päiväkodille. 

 

Koulun täi ongelma 

Onko koululle mahdollista saada oppilaille vaatekaappeja tms. lokerikkoja, jotta täiden 

leviäminen saataisiin kokonaan kuriin.  

Päätös:  

Merjan tiedon mukaan, tällä hetkellä ei ole mahdollisuutta hankkia koulun käytäville 

vaatekaappeja. Kaikkien vanhempien pitää erityisen tarkasti ohjeistaa lapsiaan, että esim. 

hanskat ja hatut on pujotettava takkien hihoihin eikä toisten hattuja saa sovitella. Lisäksi 

ehdoteltiin oppilaille tehtäväksi ”animaatio” tms. ”tietoisku” -video täiden elämästä ja täiden 

liikkumisesta paikasta toiseen. Jos sitä kautta saisimme lapset paremmin ymmärtämään täi 

ongelma ja edelleen ottamaan enempi vastuuta vaatteiden huolehtimisesta. 

 

10. Seuraavan kokousajan sopiminen 

Mikäli on tarpeen kokoontua ennen kesälomia, esim. Cyclocross –rata tiimoilta tai koulun 

viihtyvyyteen liittyvissä asioissa, puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle. Muussa tapauksessa 

seuraava kokous on vasta syksyllä koulujen alkamisen jälkeen. 

 


