
KELLARPELLON KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Aika: Maanantai 26.9.2016 klo 18.00 – 20.30
Paikka: Kellarpellon koulu
Läsnä: Helder Cerqueira, Sari Jaskio, Tarja Korhonen, Tuula Kurikka

(siht), Merja Leppänen, Tiina Lybeck, Markku Hämäläinen, Tapio
Nissi, Heikki Reponen, Antti Roivio, Carita Röpelinen-Pitkänen,
Nina Sula, Marika Uotinen, Saila Vienola (pj)

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Saila Vienola ja sihteeriksi Tuula Kurikka.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nina Sula ja Marika Uotinen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslista
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

5. Edellisen toimintakauden toimintakertomus, tilikauden tilinpäätös ja 
vastuuvapauden myöntäminen

Käytiin läpi edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilikauden tilinpäätös. Merja-rehtori
kiitti vanhempainyhdistystä tärkeästä ja aktiivisesta toiminnasta
Todettiin tilikauden olevan n. 3 500 euroa ylijäämäinen, mikä johtuu kyläyhdistykseltä saaduista
varoista. Ilman niitä, vain talkootuotot huomioon ottaen, yhdistyksellä oli enemmän menoja kuin
tuloja.
Käytiin läpi toiminnantarkastajien lausunto. Sen perusteella kokous myönsi hallitukselle
vastuuvapauden.

6. Hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2016-2017
Puheenjohtajaksi valittiin Antti Roivio.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Nina Sula.
Rahastonhoitajaksi valittiin Marika Uotinen.
Sihteeriksi valittiin Tuula Kurikka.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Carita Röpelinen-Pitkänen ja Tiina Lybeck.

7. Toimintasuunnitelma 2016-2017 ja talousarvio
Keskusteltiin ja täydennettiin yhdistyksen toimintasuunnitelmaa vuodelle 2017. Hyväksyttiin
liitteen mukainen toimintasuunnitelma.
Talousarviona todettiin, että tapahtumien tuotot kattanevat niistä aiheutuvat menot. Lisäksi
todettiin, että erilaisten hankkeiden myötä (esim. Kasvatusyhteistyön kehittäminen,
Asukasloikka) voitdaan saada tapahtumien järjestämiseen varoja.

8. Koulun hankkeet 2016-17
8.1 Liikkuva koulu

Opetusministeriön Liikkuva koulu -hankerahaa on Savonlinnassa myönnetty Kellarpellon
koululle kahden vuoden ajaksi (2016-2017) yhteensä 4 450 €. Summa voidaan käyttää
välituntivälineiden, liikkuvien jalkapallomaalien ym hankintaan.



Kokousväki onnitteli Merja -rehtoria hyvän hankehakemuksen laatimisesta ja onistumisesta
haussa!

8.2. Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen;
Kasvatusyhteistyön kehittäminen

Kellarpellon koululle, Kallislahden koululle, Kellarpellon päiväkodille/esiopetukselle ja
vanhempainyhdistykselle yhdessä on myönnetty klasvatusyhteistyön kehittämiseen 2 286 € (josta
1 600 € varsinaista avustusta ja 686 € omarahoitusosuutta, mikä käytännössä on 14 h rehtorin
työtunteja).
Hankerahat on käytettävä toimintaan, joka ei saa olla perinteinen vanhempainilta tai normaalia
koulun tai päiväkodin toimintaa. Se voisi olla esim. koko perheen liikuntailta, johon ohjaajia
voisi ”palkata” esim. Tanhuvaarasta, yliopistolta, järjestöiltä jne.
Tapahtuman suunnittelutyöryhmään nimettiin vanhempainyhdistyksestä Antti, Tarja, Heikki ja
Nina.

9. Vanhempainyhdistyksen avustusten myöntämisen yleiset linjaukset
Jo aiemmin sovitun mukaisesti todettiin, että vitosluokat siivoavat ja huoltavat keväisin
Pöllankodan ympäristöineen ja laativat raportin tehdyistä huoltotoimista. Raporttia vastaan
luokille myönnetään 120 € leirikoulurahastoon.
Kevätjuhlastipendit myönnetään jatkossakin entisin periaattein.
Muita avustuksia myönnetään harkinnan mukaan vain, mikäli yhdistys on toimintavuonna saanut
kerätyksi siihen riittävästi tuloja.

10. Koululaisten uuteen valokuvaussopimukseen liittyvät tarjoukset
Käytiin läpi koulun saamat tarjoukset koululaisten valokuvaussopimuksesta, ja käytiin asiasta
lähetekeskustelu. Pidettiin tärkeimpänä kriteerinä kuvien laatua, mutta valittavan yrityksen
paikallisuuskin nousi keskustelussa tärkeänä esiin. Päätöksen valinnasta tekee koulu.

11. Kellarpellon luistelukentän hoidon parantaminen: mitä voisimme tehdä?
Kaupunki on luvannut tasoittaa kentän pohjan ennen talvea. Kaukaloa pienennetään ja tehdään
siitä samalla koneella hoidettava.
Kentän hoitoon valittu yhdistyksen (SSL) työn laadussa on viime talvena ollut paljon toivomisen
varaa. Todetitin, että vanhempainyhdistys voisi kysellä hoitajan kilpailutukseen liittyvistä
periaatteista kaupungin liikuntatoimesta. Huonosti hoidettu kenttä ei ole palvellut koulun ja
päiväkodin toimintaa. Kaupungilta on saatava takuut siitä, että koulu voi toteuttaa
luistelukentällä opetussuunnitelman mukaista toimintaa.
Carita on yhteydessä kaupunkiin ja SSL:aan asiasta.

12. Muut asiat
Vanhempainyhdistyksen säännöt on lisättävä koulun nettisivuille.
Savonlinnan Asukasloikka –hanke on varteenotettava mahdollisuus vanhempainyhdistyksen
toiminnassa osana Kellarpellon asuinalueen kehittämistä Voisi olla koulun ja päiväkodin
yhteinen hanke, esim. isä-lapsi –sählytapahtuma.

13. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Merja kutsuu koolle kasvatusyhteistyön kehittämishankkeen kokouksen

14. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.


