
KELLARPELLON KOULU 

Vanhempainyhdistyksen kokous   PÖYTÄKIRJA 

 

Paikka: Kellarpellon koulu, kouluravintola Rousku 

Aika: torstai 4.10.20121 klo 18.00 

Läsnäolijat:  Erja Koskelainen, Tuula Kurikka, Suvi Heikkilä, Sanna Rautiainen, Kati Ranta, Carita Röpelinen 

– Pitkänen, Marko Suhonen, Tiina Luukkainen, Mari Uimonen, Jukka Pasanen, Pekka 

Teerimäki, Johanna Ralli, Merja Leppänen 

 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18. 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

 Puheenjohtajaksi valitaan Erja Koskelainen, sihteerinä toimii Merja Leppänen. 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Carita Röpelinen-Pitkänen ja Kati Ranta 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsu ollut 26.9.12 Itä-Savossa, kutsu myös koulun nettisivulla ja sähköpostitse luokkien 

ilmoittamille edustajille. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.  

4. Kokouksen esityslista 

5. Edellisen toimintakauden toimintakertomus, tilikauden tilinpäätös ja vastuuvapauden 

myöntäminen 

a. Sihteeri luki toimintakertomuksen kaudelta 2011–12. Toimintakertomus on tämän 

pöytäkirjan liitteenä. 

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

syyskokouksessa 29.9.2011 tilintarkastajaksi valittu Mari Jalkanen ei asu enää 

paikkakunnalla, koulun rehtori Merja Leppänen on toiminut toisena tilintarkastajana. 

Vastuuvapaus toimintakaudelle 1.8.2011–31.7.2012 myönnetään. Kirjanpito on nähtävillä 

koululla. 

6. Uuden toimikauden 1.8.2012 -13 toimihenkilöiden valinta 

Puheenjohtajaksi valitaan Tuula Kurikka 

Varapuheenjohtajaksi valitaan Erja Koskelainen 

Sihteereinä toimivat Oppilaskuntaa ohjaavat opettajat, Mari Pesonen ja Vesa Konttinen 

Rahastonhoitajaksi Sanna Rautiainen 

Toiminnantarkastajat Kati Ranta ja Mari Uimonen 

Vanhempainyhdistyksen tiliin, sekä oppilaskunnan tiliin annetaan laajat käyttöoikeudet 

rahastonhoitaja Sanna Rautiaiselle  ja puheenjohtaja Tuula Kurikalle. Käyttöoikeudet poistetaan 



Erja Koskelaiselta. Lisäksi tilinhoitajalle myönnetään oikeus verkkosopimuksen hankkimiseen. 

Sopimukseen voidaan liittää vanhempainyhdistyksen ja oppilaskunnan tilit. 

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2012–13  

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: 

- joulumyyjäiset omalla koululla – oppilaskunnan talviliikuntavälineiden vaihtotori 

mahdollisesti tulossa, siinä vanhempainyhdistys mukana 

- Tuomaan markkinat 15.12., vanhempainyhdistyksen pöytä, piparitaloja 

- Yhteisiä työiltoja ja talkoita koululla syksyn mittaan 

- voi jo etukäteen miettiä myyntivuoroja 

- myös tavaroiden kantamiseen ja pöydän laittamiseen tarvitaan talkooväkeä 

- Loppiaistapahtuma 6.1.2013 mahdollisesti 

- laskiaistapahtuma, jossa ohjelmaa myös vanhemmille 

-  joululaulajaiset koululla 

-  konsertti tai esiintyjä koululle vanhemmille 

-   yhteistyö muiden vanhempainyhdistysten kanssa 

-  talkoot olleet kivoja 

-  xylitol – pastillimaksu  

- vapaaehtoinen kannatusmaksu 

- hankintoja koululle: 

- lumilapioita, kierrätyskeskukselta lumenveistoon välineitä 

- lautapelejä yhteiskäyttöön - voisi myöhemmin esim. lainata koteihin 

- lasten – ja nuortenkirjat 

-  

8. Muut asiat 

a. Norppa – näyttely ja jatkotoimenpiteet 

- Kaikki norpat adoptoitiin, tuotto oli n. 670 e, onnistunut projekti 

- varojen käyttö; ei takaisin Nestori-säätiölle. Nestori-säätiö on kiitellyt hyvää projektia. 

Nimikko-norppa koululle, jonka elämää voisimme seurata. Yliopistolta (Mervi 

Kunnasranta) ehdotus; Usti-norppa koulun nimikkonorpaksi ja ehdotus rahan 

lahjoituksesta opiskelijan jatko-opintojen tukemiseen. Sähköposti liitteenä. 

 Sovitaan että, toimitaan näin – selvitetään, miten verotus vaikuttaa asiaan. 

Minkä summan voi lahjoittaa verottomana, jaetaanko lahjoitus usealle 

vuodelle? 

b. ksylitolpastillit 

- maksulaput, makeisveron osuus noussut, joten hinta nyt 7e/lapsi tilattu uusi erä 

syksyllä, vanhemmille lähetetään 

c. Tuomaan markkinoiden myyntipöytä, 15.12.12  

- otetaan pöytä, materiaalia voidaan katsoa esim. toimintakeskukselta sopuhintaan 

-  



d. Koulun pihasuunnitelma – monitoimikentän kustannuksiin osallistuminen 

- Monitoimikenttä Palloliiton kautta, kustannukset 30 000e stipendinä. Jos 

rahoitusta tarvitaan sponsoreilta, vanhempainyhdistys tukee hanketta 2000e:lla. 

Tutkitaan myös mahdollisuutta yksityisten henkilöiden tukea hanketta esim. 

vanhempainyhdistyksen kautta. 

e. luokissa valitut vanhempainyhdistyksen johtokunnan jäsenet; 

1a Suvi Heikkilä, Tomi Romppainen 

1b Carita Röpelinen-Pitkänen, Marko Suhonen 

2a Pekka Teerimäki, Leena Vepsäläinen 

2b Tiina Luukkainen, Tuula Kurikka 

3a Kati Ranta, Pekka Ranta 

3b Päivi Pasanen 

4a Johanna Ralli, Sanna Rautiainen 

4b Erja Koskelainen, Nina Häyrynen,  

5a Mari Uimonen, Susanna Makkonen-Mieskonen 

5b Taina Pakarinen, Kati Ranta 

-  

- vanhempainliittoon on lähetettävä uudet yhteystiedot. 

 

 

9. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 

Seuraava kokous pidetään tiistaina 6.11. klo 18, opettajainhuoneessa 

Kokous päätettiin klo 19.10. 

 

   

 

______________________________________           ______________________________ 

Erja Koskelainen   Merja Leppänen 

puheenjohtaja    sihteeri 

 

____________________________________                _____________________________________                 

Carita Röpelinen-Pitkänen  Kati Ranta 

pöytäkirjantarkastaja                    pöytäkirjantarkastaja 


