
KELLARPELLON KOULUN 

VANHEMPAINYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 

Aika:  maanantai 22.9. klo 18.00  
Paikka:  Kellarpellon koulun ruokalan kabinetti 

Pöytäkirja 

Läsnäolijat: 
 
1A Marika Uotinen  
1B Saila Vienola, Elena Kantaneva, Marko Kantaneva 
2A Sanna Rautiainen 
2B Nina Sula, Anna-Leena Litmanen 
3A Heikki Reponen 
3B Marko Suhonen 
4A   
4B Tuula Kurikka 
5A Kati Ranta 
5B Antti Roivio 
rehtori Merja Leppänen 
 
Liitteenä luokista ilmoitetut johtokunnan edustajat ja heidän yhteystietonsa. 
 

I. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03 

Esittelykierros. 

 

II. Kokouksen järjestäytyminen: valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 

kaksi pöytäkirjantarkastajaa  

Puheenjohtajaksi valittiin Tuula Kurikka. 

Sihteerinä toimi Merja Leppänen 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Roivio ja Kati Ranta 

 



III. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous on kutsuttu kokoon sääntöjen mukaan riittävän ajoissa. Kutsu on ollut 

Wilmassa. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 

IV. Kokouksen esityslista 

Hyväksyttiin. 

 

 

V. Edellisen toimintakauden toimintakertomus, tilikauden tilinpäätös ja 

vastuuvapauden myöntäminen 

Kati Ranta luki Toimintakertomuksen kaudelta 1.8.2013-31.7.2014. 

Toimintakertomus hyväksyttiin. Toimintakertomus liitteenä.  

Tilinpäätöksen on tehnyt Maarit Reinikainen. Marko Suhonen esitteli 

tilinpäätöksen. Tilikirjaan oli mahdollisuus tutustua kokouksen aikana. 

Tilinpäätös hyväksyttiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. 

 

VI. Hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2014-2015: valitaan yhdistykselle 

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja 

toiminnantarkastajat 

Puheenjohtajaksi valittiin Tuula Kurikka. 

Varapuheenjohtajaksi valittiin Nina Sula. 

Sihteeriksi valittiin Kati Ranta. 

Rahastonhoitajaksi valittiin Sanna Rautiainen. 

Toiminnantarkastajiksi valittiin Marika Uotinen ja Marko Suhonen. 

 

VII. Toimintasuunnitelma 2014-2015 ja talousarvio 

a. Vanhempainyhdistyksen kokoukset: ajankohdat ja aiheet  

- Tehdään kysely Wilman kautta huoltajien toiveista toiminnalle, johtokunta 

valmistelee kysymykset seuraavassa kokouksessa, Merja laittaa kyselyn 

Wilmaan 

 



- Kokouksia n. parin kuukauden välein, keskitytään toimintaan, kokouksia 

tarvittaessa 

- Toiveena olisi saada päiväkodin huoltajat myös mukaan toimintaan 

- Luodaan oma Facebook-sivu, tiedottaminen myös tätä kautta, mietitään 

seuraavassa kokouksessa muoto ja sisältö 

-  

b. Xylitolipastillien hankinta koululaisille - ”kannatusmaksu” / lapsi 

- Viime vuonna pastillit maksoivat 1200e, vapaaehtoisia maksuja (7e/lapsi) on 

tullut n.500e, yhdistys maksoi 700e. Vanhempainyhdistys jatkaa pastillien 

hankkimista, laitetaan Wilman kautta viesti koteihin, 4e/ lukukausi, yht. 8e / 

lapsi 

c. Kodin ja koulun päivä 26.9.2014, avoimet ovet ja kahvitarjoilu 

d. Kellarpellon koulu 60 v juhlaviikko 46. Kutsuvierasjuhla ti 11.11. 

- avoimet ovet, oppilastyönäyttely, juhlaillat, johtokuntaa toivotaan 

osallistumaan kutsuvierasiltaan 

e. Taikuri-/pelle –esitys koululaisille juhlaviikolla 

- yhdistys osallistuu kustannuksiin myöhemmin sovittavalla tavalla, myös 

summasta keskustellaan seuraavassa kokouksessa 

f. Välituntivälineiden hankinta  

- kysytään luokilta toiveita välituntivälineistä 

- hankitaan varat välineisiin talkootyöllä 

g. Luistelukoppi talveksi 

- Tavoitteena pysyvä järjestely. Pyydetään koppi tänäkin vuonna. 

h. Muu toiminta 

- varainhankintaan ideaksi  

o kirpparin järjestäminen, myyjäiset (koulun saliin myydään 

pöytäpaikkoja), arpajaiset, la 22.11. vastuuhenkilöksi Antti Roivio 

o kevääksi renkaanvaihto + kahvio, kysely Wilmaan osallistujista, 

ilmoitetaan, että kaikki saadut varat menevät suoraan 

välituntivälineiden hankintaan.  

 



VIII. Muut asiat 

- la 11.10. varhaiskasvatuksen koulutuspäivä n. 50 hlöä., kahvi+pulla, klo 

13.30-14. Etukäteen tieto kuinka monta tilausta, Marko Suhonen hankkii 

tarvittaessa leipomolta edulliseen hintaan pullat, Merja varmistaa Markku 

Hämäläiseltä aikataulun ja henkilömäärän + kahvileipätoiveen 

(suolaista/makeaa) 

- käsidesikeskustelua; esille tuli ehdotus käsidesin käytöstä koulussa tautien 

leviämisen ehkäisemiseksi. Koululla on kuitenkin huonoja kokemuksia 

aiemmasta kokeilusta, käsidesin väärinkäyttö. Terveydenhoitajan suositus 

on, että käsidesiä ei käytetä, vaan kädet pestään kunnolla saippualla ja 

kuivataan huolellisesti. 

 

IX. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 

- 3.11. klo 18 koulun opettajainhuoneessa 

- kysytään myös päiväkodin aikuisia mukaan 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 

 

 

Savonlinnassa 22.9.2014 

 

 

Tuula Kurikka, puheenjohtaja  Merja Leppänen, sihteeri 

 

 

 

Kati Ranta, pöytäkirjantarkastaja  Antti Roivio, pöytäkirjan tarkastaja 


