
Kellarpellon koulun ja päiväkodin vanhempainyhdistyksen 

vuosikokous  

 

 

Aika  Maanantai 1.10.2018  

Paikka  Kellarpellon koulun ruokala  

 

Osallistujat: Heidi Tiainen, Saila Vienola, Antti Roivio, Tiina Lybeck, Merja 

Leppänen (koulun edustaja), Markku Hämäläinen (päiväkodin edustaja), Marika 

Uotinen, Sari Jaskio, Tiina Heikkinen, Veli-Pekka Vepsäläinen, Tuula Kurikka sekä 

Kaisa Kiiski  

 

 

 

1. Kokous avattiin puheenjohtajan Antti Roivion johdolla  

2. Kokouksen järjestäytyminen  

-  puheenjohtajaksi valittiin Antti Roivio 

-  sihteeriksi Tiina Lybeck 

-  pöytäkirjan tarkastajiksi Tuula Kurikka ja Kaisa Kiiski 

3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi  

4. Kokouksen esityslista hyväksyttiin 

5. Toiminnantarkastajat Saila Vienola ja Heidi Tiainen lukivat edellisen 

toimintakauden toimintakertomuksen. Käytiin läpi tilinpäätös, joka oli 758,94€ 

alijäämäinen. Vastuuvapaus myönnettiin edellisen kauden hallitukselle.  

 

6. Hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2018-2019:  

-  puheenjohtajaksi valittiin Sari Jaskio 

-  sihteeriksi Tiina Lybeck  

-  varapuheenjohtajaksi Tarja Korhonen  

-  rahastonhoitajaksi Marika Uotinen  

-  toiminnantarkastajiksi Saila Vienola ja Heidi Tiainen  

-  muut vanhempainyhdistyksen jäsenet lopussa olevassa 

listassa  



7. Toimintasuunnitelma 2018-2019 ja talousarvio  

 

- Selvitetään mahdollisuutta raviradalle rakennettavaan BMX-rataan 

ulkopuolisella rahoituksella. Markku Hämäläinen valmistelee asiaa 

seuraavaan kokoukseen. 

 

- Pöllänkodan toiminta jatkuu aiempien vuosien tapaan. Kodan kevätsiivous 

siirtyy 5-luokkalaisilta 6-luokkalaisille. Nukkumalaavun katon parru on 

korjattava. Antti Roivio käy arvioimassa, mitä korjaus vaatii. Wilma viestillä 

tiedustellaan, ketkä voisivat osallistua korjaustalkoisiin. 

 

- Koululla pidetään kierrätys-teemaviikot viikoilla 46-47. Eväskellarin kanssa 

ideoitu teemaan liittyvää yhteistoimintaa. Koululla muun muassa ruokahävikin 

tehostettua seurantaa ja kierrätysasiaa käsitellään monissa oppiaineissa. 

Seuraavassa kokouksessa suunnitellaan järjestääkö vanhempainyhdistys 

kierrätykseen liittyen tapahtuman, esim. kirpputori/vaihtotorin. 

 

- Koulun ja päiväkodin piha-alueen leikkivälineiden kunnon tarkistaminen ensi 

kevään aikana. 

 

- Norpparisteily 4-luokkalaisille. Risteily on jo maksettu viime kevään risteilyn 

yhteydessä. Avustus risteilyyn saatu Nestori-säätiöltä. 

 

- Harrastemessuista pidetty kovasti. Ne toteutetaan tänäkin lukuvuonna, kuten 

myös Talent Show. Oppilaskunnalta varmasti tulee lisää ideoita ja toiveita. 

 

- Teatteriesitystä tms. perheiden yhteistä tapahtumaa suunnitellaan sen 

mukaan, miten sopivia esityksiä tulee ohjelmistoon. 

 

8. Xylitol-pastillit on jo hankittu ja niillä pärjätään n. 4 kk. Hinta 7 e/oppilas ja 

maksusta laitetaan Wilma-viesti. Pastillirahojen saanti on ollut ajoittain 

haastavaa, mutta viime vuonna suurin osa perheistä maksoi. 

 

9. Sosiaaliseen mediaan liittyvät haasteet. Tänä syksynä ollut poikkeuksellisen 

paljon kiusaamista ja nimittelyä sosiaalisessa mediassa. Vaikutukset koulussa 

näkyvät vahvasti, vaikka viestittely tapahtuu vapaa-ajalla. Lokakuun 

kuukausikirjeeseen laitetaan asiasta viestiä vanhemmille ja ongelmaan 

mietitään puuttumiskeinoja myös vanhempainyhdistyksessä. 

 

10.  Seuraava kokous maanantaina 29.10. klo 17.30. Kokous päätettiin klo 19.30. 

 

 

Kokouksen pöytäkirjan tarkastaneet sähköisesti Tuula Kurikka ja Kaisa Kiiski 

4.10.2018 

 


