
Kellarpellon koulun vanhempainyhdistys ry 
 
 
MUISTIO 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 2 /2016 
 
Aika: maanantai 21.3.2016 klo 18.00 
Paikka: Kellarpellon koulu 
Läsnä: Saila Vienola (pj), Nina Sula, Heikki Reponen, Marika Uotinen, Sanna Rautiainen, 
Markku Hämäläinen, Merja Leppänen, Antti Roivio, Tuula Kurikka (siht) 
 
 

1. Kokouksen avaus  
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05 
 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi  

 
3. Esityslistan hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin esityslista. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin pienin korjauksin. 
 

5. Teatteri-ilta Pekka Töpöhäntä 19.4.2016 klo 18.00 
 
Vanhempainyhdistys on ostanut Savonlinnan kaupunginteatterilta Pekka Töpöhännän 
koko näytöksen ti 19.4.2016 klo 18.00. Asiakkaita mahtuu yhteensä 250.  
 
Päätettiin, että vanhempainyhdistys myy lippuja hintaan 8 €/nuppi (normaalihintaiset liput 
12,50 € ja 17,50 €). Vanhempainyhdistyksen hallituksen tähän kokoukseen osallistuneet 
aktiivijäsenet  saavat perheelleen liput ilmaiseksi. 
Lippuja voivat ostaa Kellarpellon koululaiset ja päiväkotilapset perheineen. 
Ilmoittautuminen koululaisille Wilman kautta (Merja). Markku vastaa tiedottamisesta ja 
ilmoittautumisista päiväkodin puolella. 
Sitovat ilmoittautumiset 1.4. mennessä, päiväkodin puolella ilmoittelu alkaa 29.3., jos 
lippuja vielä jäljellä. 
 
Oppilaskunta tekee mainoksia ja leimaa pääsylippuja (joita on Merjalla). 
 
Lippujen maksu vanhempainyhdistyksen tilille 6.4.2016 mennessä, Merja laittaa viestin 
maksusta. 



 
Lipputalkoot ti 12.4.2016 klo 14.00. Liput toimitetaan perheisiin lasten mukana 
keskiviikkona 13.4.2016. 
 

6. Grillikatos 
 
Hyväksytään Nuorisoverstaan tarjous grillikatoksesta.  
 
Heikki ilmoittaa ja sopii aikatauluista ja etenemisestä. Lisäksi tingitään samaan hintaan 
vanhan laavun oikaisu. 
Erikseen tilataan huuva (Nina pyytää tarjouksen; kysyttävä, asentaako Nuorisoverstas sen 
samaan hintaan?) 
Tulipesäratkaisua mietitään vielä (Antti selvittää). 
  
Rakennuspaikan siivoustalkoot ennen rakentamisen aloittamista, koululaiset töihin.  
 

7. Soitinhankinta-anomus 
 
Tellervo Sinkkonen on hakenut vanhempainyhdistykseltä 500 euron avustusta keybordin 
(sähköurut) hankintaa varten.  
 
Päätettiin myöntää haettu avustus. 
 

8. Talkoot  Punkaharjulla 
 
Punkaharjun luonnonsuojelualueella mahdollisuus oksankasaustalkoisiin, korvaus n. 500 
€. Talkoovaroilla maksetaan keyboard kuorolaisille. 
 
Päätettiin ottaa talkootarjous vastaan. 
 
Talkoot lauantaina 23.4., lähtö koululta klo 10.00.  

Ilmoittautuminen Wilman kautta, mahdollisuus ilmoittaa, jos tarvitsee kyytiä. Sanna 
luonnostelee ilmoitusviestin. 
 
 

9. Muut asiat 
 

9.1. Pääsiäisaskarteluilta oli menestys. Tarjotaan ohjaaville Martoille mahdollisuus 
osallistua Pekka Töpöhäntä-näytökseen. Saila kysyy. 

9.2. Käytiin läpi Timo Reinikaisen (SSL) vastaus vanhempainyhdistyksen antamaan 
palautteeseen Kellarpellon luistelukentän hoidosta. Ehdotetaan kaupungin 
liikuntatoimelle kentän pohjan perusteellista kunnostamista sekä tehostettua 
talviaikaista kentän hoidon työnohjausta.  

 
 

10. Seuraava kokous 
 



Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin 
 

11. Kokouksen päätettiin 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10 
 
 

 


