
KELLARPELLON KOULU 

Vanhempainyhdistyksen kokous   PÖYTÄKIRJA 

 

Paikka: Kellarpellon koulu, opettajainhuone 

Aika: tiistai 6.11.2012 klo 18.00 

Läsnäolijat:  Erja Koskelainen, Tuula Kurikka, Suvi Heikkilä, Sanna Rautiainen, Leena Vepsäläinen, Johanna 

Ralli, Kati Ranta ja Mari Pesonen. 

 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

 Puheenjohtajaksi valitaan Tuula Kurikka, sihteerinä toimii Mari Pesonen. 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Erja Koskelainen ja Suvi Heikkilä. 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsu lähetetty sähköpostitse luokkien ilmoittamille edustajille. Kokous on laillinen ja 

päätösvaltainen.  

4. Kokousasiat 

a. Norppaprojekti: Tutkija Meri Zemben vierailu koululla 15.11.2012, stipendin maksaminen ja 
asiasta tiedottaminen 

- päätettiin maksaa Zembelle stipendinä ja matkakuluina yhteensä 650 e 
- joku koululuokka askartelee isokokoisen ”shekin” oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan 

ojennettavaksi 15.11. klo 9.30. 
- rehtori tiedottaa tiedotusvälineille ilmoitetaan viikon 45 alussa 
b. Tuomaan markkinat Olavinlinnassa 15.12.2012: Vanhempainyhdistyksen myyntituotteet ja 

niiden valmistaminen ym. markkinajärjestelyt 
- myyntipöytä on samalla tavalla ulkopöytä kuin viime vuonnakin 
- myyntiartikkelit pipareita:  
- piparkakkutorneja ja isoja sydämiä päätettiin leipoa talkoilla koululla ke 12.12. klo 17.30 

alkaen; talkoista tiedotetaan kaikkiin koteihin paperitiedotteella  ma 3.12. ja koulun 
kotisivuilla. Halukkaat voivat paistaa pipareita valmiiksi myös kotona ja tuoda koristeltaviksi 
koululle.  

- myyjiksi ja järjestäjiksi lupautuivat Sanna, Tuula, Erja, Kati ja Suvi. Tiedotteessa kysytään 
muita vanhempia mukaan järjestelyihin. 
 

c. Muut asiat 
- Johanna Ralli otti esille vanhempainyhdistysten mahdollisuuden vaikuttaa valinnaisen 

kielenopetuksen lopettamispäätökseen ja muihin koulua koskeviin säästötoimiin 
kaupungissa. Johanna haalii muiden vanhempainyhdistysten yhteystiedot ja lähettää 
tiedoksi aloitteen kannanotosta.  

- Loppiaisen ohjelmaan osallistuminen päätettiin jättää tänä vuonna väliin. 
- Vanhempainyhdistys järjestää kahvituksen koulun joulujuhlassa torstaina 20.12., mikäli 

mikään luokka ei ota tehtävää. 



- vaihtotorin/ kirpparin järjestämistä ei katsottu juuri nyt tarpeelliseksi. 
- Pastillisuorituksia on tullut 124. Maksun suorittamisesta on muistutettu Koulusta kuuluu-

tiedotteessa. Päätettiin, että jatketaan pastillien hankkimista toistaiseksi. 
 

5. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 

Seuraava palaveri pidetään piparitalkoiden yhteydessä keskiviikkona 15.12. 2012. 

Seuraava kokous pidetään 15.1.2013 klo 18 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. 

Kokous päätettiin klo 19.30. 

 

   

 

______________________________________           ______________________________ 

Tuula Kurikka   Mari Pesonen 

puheenjohtaja    sihteeri 

 

____________________________________                _____________________________________                 

Erja Koskelainen                    Suvi Heikkilä 

pöytäkirjantarkastaja                    pöytäkirjantarkastaja 


