
KELLARPELLON KOULU 

Vanhempainyhdistyksen kokous   PÖYTÄKIRJA 

 

Paikka: Kellarpellon koulu, kouluravintola Rousku 

Aika: torstai 29.9.2011 klo 18 

Läsnäolijat:  Erja Koskelainen 

 Sanna Rautiainen 

 Raili Kaartinen 

 Mari Jalkanen 

 Nina Häyrynen 

 Tiina Luukkainen 

 Piia Kiiveri 

 Tuula Kurikka 

 Mari Uimonen 

 Paula Tiukka-Turunen 

 Merja Leppänen 

 Leena Vepsäläinen 

 

 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

 Puheenjohtajaksi valitaan Erja Koskelainen, sihteerinä toimii Merja Leppänen. 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Leena Vepsäläinen ja Nina Häyrynen. 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsu ollut 2vkoa aiemmin Itä-Savossa, kutsu myös koulun nettisivulla ja sähköpostitse 

luokkien ilmoittamille edustajille. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.  

4. Kokouksen esityslista 

Lisätään  kohta 8. Uuden kauden toimihenkilöiden valinta 

5. Edellisen toimintakauden toimintakertomus, tilikauden tilinpäätös ja vastuuvapauden 

myöntäminen 

a. Puheenjohtaja Erja Koskelainen luki toimintakertomuksen kaudelta 2010-11. 

Toimintakertomus on tämän pöytäkirjan liitteenä. 

b. Tilintarkastajat ovat tarkastaneet tilit ja kiittävät erinomaisen selkeästä kirjanpidosta. 

Vastuuvapaus toimintakaudelle 1.8.2010-31.7.2011 myönnetään. Kirjanpito nähtävillä 

koululla. 



6. Toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2011-12  

Yhdistyksen sääntöjen mukaan vanhempainyhdistyksen toiminnalla edistetään koulun vanhempien  

                ja oppilaiden välistä yhteistoimintaa, yhdistyksen toiminta on ollut yhteistyötä ja toimintaa  

               tukevaa, rahankeruu on toissijainen tavoite. 

Ideoita toiminnalle: 

- pihan kunnostustalkoot syksyllä; pulkkamäen raivaus, mökin kunnostus 

puutavara koululta, kysytään innokkuutta osallistua pihatalkoisiin, kysely kotisivun kautta 

- joulumyyjäiset omalla koululla 

-  myyntikoju kaupalle, esim. kahvikoju, lasten tekemiä joulukortteja 

- Tuomaan markkinat 17.12., vanhempainyhdistyksen pöytä, piparitaloja 

- Loppiaistapahtuma 

- laskiaistapahtuma, jossa ohjelmaa myös vanhemmille 

-  joululaulajaiset koululla 

-  konsertti tai esiintyjä koululle vanhemmille 

-  Olavinlinnassa tanssit  

-  yhteistyö muiden vanhempainyhdistysten kanssa 

-  talkoot ollut kivoja 

-  xylitol – pastillimaksu vapaaehtoinen, kotisivulla on tiedote 

-  

7. Muut asiat 

a.  Ari Paloheimon vierailun kustannukset 

- silmiä avaava kokemus 

- avartava kokemus 

- Paloheimo piti päivällä oppitunnit kaikille oppilaille, illalla vanhempainilta 

- firma toimii lahjoitusperiaatteella, mutta toivottavaa on, että kustannukset tulisivat 

katettua 

- Päätettiin maksaa kustannukset, 500€ 

 

b. sääntömuutokset 

- Säännöt nettiin vanhempainyhdistyksen kotisivulle katsottavaksi 

- Säännöt ovat vanhentuneet, joten ne muutetaan vastaamaan käytänteitä 

- Muutokset pitää tehdä tietyn kaavan mukaan, vaatii mm.kahden kokouksen 

hyväksymisen  tehdään sääntömuutos syksyn aikana 

c. Avataan vanhempainyhdistykselle oma gmail – sähköpostiosoite. 

Puheenjohtaja Erja Koskelainen ja johtokunnan jäsen Piia Kiiveri tarkistavat postin 

päivittäin, muille johtokunnan jäsenille ilmoitetaan tunnukset, jotta hekin voivat 

tarvittaessa tarkistaa postia. 

8. Uuden toimikauden 1.8.2011-12 toimihenkilöiden valinta 

Puheenjohtajaksi valitaan Erja Koskelainen 

Varapuheenjohtajaksi valitaan Tiina Luukkainen 

Sihteereinä toimivat Oppilaskuntaa ohjaavat opettajat, Mari Pesonen, Vesa Konttinen 



Rahastonhoitajaksi Sanna Rautiainen 

Tilintarkastajat Raili Kaartinen, Mari Jalkanen 

9. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 

Seuraava kokous pidetään tiistaina 1.11.2011 klo 18 opettajainhuoneessa 

Kokous päätettiin klo 19.25 

 

   

 

______________________________________           ______________________________ 

Erja Koskelainen   Merja Leppänen 

puheenjohtaja    sihteeri 

 

____________________________________                _____________________________________ 

Leena Vepsäläinen                   Nina Häyrynen 

pöytäkirjantarkastaja                    pöytäkirjantarkastaja 


