
KELLARPELLON KOULU 

Vanhempainyhdistyksen kokous   PÖYTÄKIRJA 

 

Paikka: Kellarpellon koulu, opettajainhuone 

Aika: tiistai 10.4.2013 klo 18.00 

Läsnäolijat:  Erja Koskelainen, Tuula Kurikka, Tomi Romppanen, Sanna Rautiainen, Kati Ranta, Leena 

Vepsäläinen, Taina Pakarinen, Tiina Luukkainen, Merja Leppänen 

 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18. 

 Puheenjohtajana toimii Tuula Kurikka, sihteerinä toimii Merja Leppänen 

Kokouskutsu lähetetty sähköpostitse luokkien ilmoittamille edustajille. Kokous on laillinen ja 

päätösvaltainen.  

2. Kokousasiat 

o Torstai-liikunta 

On ollut mukava, nyt kevään tultua siirrytään ulkoliikuntaan. 

Jatketaan liikuntaa syksyllä, Sali käytössä. Rispekti hankkeeseen on kirjattu ulkopuolisen 

vetäjän palkkion maksaminen, eri liikuntatapoja, koko perheelle soveltuva ohjelma. 

Ohjaajiksi voidaan kysyä esim. fysioterapiaopiskelijoita MAMKilta, Tanhuvaaran opiskelijoita, 

OKL:n liikunnan erikoistujia, SSL:n ohjaajia. 

Tiina kysyy MAMKilta. 

o Välituntivälineiden hankinta 

Kysytään oppilaiden toiveita, Erja ja Sanna käyvät ostoksilla. 

o Kuutin rotinat palaute 

Hyvä tapahtuma, koululta on lähtenyt palautetta Rotina-porukalle. 

Kaikki myytäväksi varattu meni kaupaksi, voittoa jäi 204,15€. 

Tapahtuma järjestetään ensi vuonnakin, jos mukaan kysytään, mennään. 

Kaikki toimi hyvin, säät suosivat, mukava tapahtuma, miinuksena pitkä aika odotella. 

o Rispekti-hankehakemus 

Tuula, Riikka ja Merja tehneet hankehakemuksen (liitteenä). 

Kyseessä Kotipizzan kiusaamisen vastustamis-hanke. 

Jos stipendiä ei saada, mietitään mitä voidaan toteuttaa muutoin vanhempainyhdistyksen 

varoilla. Oppilaskunta voi myös käyttää omia varoja hankkeessa mainittuun stipendiin. 

o Olavinlinna-retki 18.5. 

Olavinlinnaan ilmainen sisäänpääsy. 

Merja on lupautunut oppaaksi. 

Kaksi opastusaikaa, ilmoittautumiset vanhempainyhdistyksen sähköpostiin 10.5. mennessä. 



o Kevätjuhlakahvitus 

Kevätjuhla ti 14.5. klo 18 ja klo 19., ÄITI-teemana. 

2b – luokka kysyy ensin, Tiina kysyy. Jos ei, niin Savonlinnan oppaat ry järjestää 

kahvituksen. 

o Tuula päivittänyt vanhempainyhdistyksen kotisivun, popparina näkyviin tieto. 

o Stipendi 

Aiemmin jaettu 10€/lk. Kriteerinä ollut sinnitteleminen, hyvä asenne ja tsemppaus. Tänä 

vuonna kriteerinä Hyvä ja kohtelias käytös. 10 ryhmää.  

Kriteerit ja rahat toimitetaan koululle, Merja työstää pohjan publisherilla. 

 

” Vanhempainyhdistys myöntää  Sinulle XXXX, tämän HYVÄN KÄYTÖKSEN STIPENDIN ,koska 

olet ollut kohtelias, olet muistanut tervehtiä, olet muistanut hyvät ruokailutavat ja ottanut 

toiset huomioon tämän kouluvuoden aikana. ” 

o Kevättapahtuma 

Osallistuminen koulun tavaransiirtotalkoisiin viimeisellä kouluviikolla keskiviikkona 29.5. klo 

17.30 – opettajat ja vanhempainyhdistys. Yhdistys tarjoaa Rispekti-pizzat tai paikalliset 

herkut. 

 

o Luokkaretkiavustus 5B – luokalle 

Sovitusti maksetaan 100€, Taina antaa Sannalle luokan tilinumeron Jatkossa luokkien 

anottava tällaisia avustuksia ohjeiden mukaan. 

 

3. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 

Seuraava kokous pidetään talkoiden yhteydessä 29.5. 

Kokous päätettiin klo 19.15.   

 

______________________________________           ______________________________ 

Tuula Kurikka   Merja Leppänen 

puheenjohtaja    sihteeri 

 


