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Osallistujat:
Anu Hamari (pj.)1-2C, Sirpa Lukka 5A, Saija Savusalo 1B, Minna Kurvi 1B, Kari Koskela 5B,
Katri Lehtola 1-2C, Aila Junttila 3B, Merja Rauhala 3A, Juha Heikkinen (siht., rehtori),
Maria Orava (6A opettaja), Paula Heikkilä (6A opettaja)

KOTI- JA KOULUTOIMIKUNNAN KOKOUS
1. Esittäytyminen
2. Kouluvalokuvat lukuvuonna 2012 - 2013


Asian käsittelyn jouduttamiseksi, rehtori ja koulusihteeri olivat avanneet
tarjoukset jo ennakkoon ja tehneet siitä asianmukaisen pöytäkirjan



Rehtori oli tehnyt tarjouksista vertailun, josta ilmeni sopimamme
kriteerien mukaiset tiedot kaikkien tarjousten osalta



Rehtori kävi vielä kertauksena läpi ennakkoon sovitut kriteerit



Vertailun pohjalta keskustelimme tarjouksista ja koti-koulutoimikunta
esittää, että kouluvalokuvien ottajaksi seuraavalle lukuvuodelle valitaan
Kuvaverkko Oy. Tästä tehtiin myös asianmukainen, oma pöytäkirjansa



Rehtori tekee asiasta päätöksen esityksen mukaisesti ja tekee kirjallisen
sopimuksen Kuvaverkko Oy:n kanssa

3. Perhetapahtuman järjestäminen






Rehtori esitteli alustavan tiedotteen, johon tulevat muutokset/lisäykset
tekee rehtori
Valmis tiedote toimitetaan oppilaiden kautta koteihin pikimmiten
Puheenjohtaja kertasi suunnittelemamme rastit
Kokouksen lopuksi katsoimme pihalla rastien paikat
Alla rastit ja vastuuhenkilöt sekä lyhyt kuvaus rastista:
o Mäenlaskua / Merja Mäntykivi


Yläpihan koulurakennuksen päädystä alapihalle päin.
Moottorikelkka käy tamppaamassa laskemisalueen.



Omat liukurit, ei pulkkia tai rattikelkkoja, jottei tule
haavereita.



Koululta otetaan paikalle myös liukureita.

o Eläinten tunnistusta heijastinpolulla / Minna Kurvi & Sirpa Lukka


Lähtöpaikka on hiihtoladulta, parakkirakennuksen ja
yläpihan koulurakennuksen välistä.



Heijastimet, heijastinliivit, eläinkortit, kiinnitykset



Omat taskulamput lapsille mukaan. Koulu hankkii 5kpl
taskulamppuja varalampuiksi

o Köyden seuraaminen metsässä / Meerit Härkönen & Anu Hamari


Kentän ja yläpihan välisessä metsässä

o Rusettiluistelu, tekniikkarata / Saija Savusalo & Tiina Laaninen


Musiikkia, etsitään pareja.



Nauhuri/soittopeli koululta.



Koululta tarpeen mukaan kartioita, harjanvarsia tms.
tekniikkarataa varten

o Tarkkuusheittoa / Katri Lehtola & Merja Rauhala


Kentän ja yläpihan välisessä metsässä



Liukureita, hernepusseja (pakastepussissa) koululta

o Köydenvetokisa / Minna Kurvi (köysi)


Yläpihalla



Aikataulutetaan tilaisuuden loppuun.



Aikuiset vs. 6lk:n oppilaat.



Rehtori toimii puhemiehenä.

o Kahvila 5a

o



Järjestetään ulkona tai yläpihan koulurakennuksen
tuulikaapissa/käytävällä



Kahvia, mehua, karkkia, munkkeja, arpajaiset jne.

Makkaranmyynti; Oppilaskunta


Voi valita ostaako makkaran valmiina grillistä vai paistaako
itse nuotiolla



Makkarat, servetit, sinapit, ketsupit yms. hoitaa
oppilaskunnan hallitus ohjaavien opettajien johdolla



Grilli parakin edessä. Nuotio parakin ja hiihtoladun välissä



Grillin ja nuotion valmistelut / Ari Salmi, Kari Koskela



Halkoja: Tiina Laaninen, Sirpa Lukka, Ari Salmi, Junttila Aila,
Kari Koskela.



Makkaratikut: Ari Salmi ja Kari Koskela

HUOMIOITAVAA:






Ei pakkasrajaa
Rastienvetäjille heijastinliivit
Alkuun aloitussanat / Tiina Laaninen
Kahvion lähettyville seinälle vieraskirja numeroinnilla, koulu hoitaa.
Arvonta osallistujien kesken tilaisuuden lopussa, pieni yllätyspalkinto.
Kaikki koti-koulutoimikunnan jäsenet paikalle klo 16 tai mahdollisuuksien
mukaan. Lisäapua ja tuuraajia rasteille tarvitaan.

4. Seuraava koti- ja koulutoimikunnan kokous


Seuraava kokous pidetään maaliskuun loppupuolella ja tarkempi aika
sovitaan sähköpostin välityksellä myöhemmin. Viikonpäivä vaihdetaan
muuksi kuin tiistai, jotta kaikilla olisi mahdollisuus päästä johonkin
kokouksista.

