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1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.04.

2§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Osallistujien toteaminen/nimilista
Todettiin yllämainittujen henkilöiden olevan paikalla. Johtokunnan jäsenistä Katri
Malinen, Krista Wallenius ja Sanna Reinikka olivat estyneet tulemaan paikalle.

4§

Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Tarkistettiin aiemmat pöytäkirjat.

6§

Koulun kuulumiset
Rehtori Jouko Jokirinta oli kertomassa koulun kuulumisia.
Kirkonkylän koulu on yksi Oulunsalon palvelukeskittymän toimipiste. Yhteistyötä
pitäisi lisätä vakan ja nuorisopuolen välillä. Teemana yhteisökasvatus niin, että kaikki
yhteisöt, joihin lapset ja nuoret kuuluvat opettavat samanlaisia periaatteita.
Siistiä Oulunsalossa viikon ohjelmaa on tarjolla laajasti. Klo 16-19 liikuntakoulun
tapahtuma.
Yhden luukun periaate: Pitäisi pystyä ohjaamaan perheitä yhdeltä luukulta.
Oulunsalon Lionsit tekevät sivustoa, josta helposti löytyvät kaikki palvelut.
Kehittämiseen toivotaan paljon erilaisia yhteisöjä mukaan.
Alueen
kehittämissuunnitelma laadittu.
Seiskojen ilta ollut eilen yläkoululla.
- Leirikoulut tulossa. Turvallisuus suunnitelmat on tehty ja niitä on tarkennettu.
Yksi ohjaaja lähtee leirikouluun kolmen opettajan kanssa. Leirikouluun
lähteminen pyritään järjestämään kaikille halukkaille lapsille. Hyvärilä on koettu
hyväksi paikaksi.
- Ensi viikolla Oulun työterveyden työpaikkakäynti tulossa Kirkonkylän koululle.
Parannuksia luokkien ilmanvaihtoon on tulossa. Sisäilman parantamiseksi on
tehty paljon töitä.
- Kouluun tutustuminen 16.5.
- 16.5. on 5-6-luokkalaisille liikenneturvallisuuspäivä
- 19.5. Opettajilla koulutus- ja virkistyspäivä, kaikilla oppilailla koulu päättyy klo
12.
- 22.5. klo 17.30-18.30 tulevien 1. luokkalaisten vanhempainilta.
- Viimeinen kouluviikko: Street Basket turnaus 30.5. Keskiviikkona kevätjuhla
/koulupäivä ulkona 16.30-20.00, huoltajat voivat osallistua klo 18.00-19.30. 5b ja
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5c hoitavat kahvitukset. Vanhempainyhdistys pitää arpajaiset. Oppilaille tarjotaan
ruoka luokissa.
Perjantaina 2.6. koulua 8-12. Kirkko klo 10 ja klo 11. Pitkäkankaan koulu tarvitsee
tiloja klo 10 eteenpäin. Perjantaina 6.luokkalaisten vanhemmat voivat tulla
kuuntelemaan laulut. Ainakin seurakunnalta, vanhempainyhdistykseltä tulossa
stipendit.
Jokaisesta 6.luokasta tyttö ja poika saavat stipendin.
2.6. stipendien ja hymypoika- ja tyttöpatsaiden jako. Tilaisuus päättyy klo 9.30
3.6. todistusten jako, koulua klo 8-9. 6.luokkalaisten
1.6. kahvitus henkilökunnalle. Koulua 9-12. Pitkäkankaan 8.-9.-luokkalaiset ovat
koululla klo 10 eteenpäin.
MLL on kerännyt rahaa ja tulevat luovuttamaan liikuntavälineitä koululle.
Selvitetään, mitä välineitä ovat hankkineet.
Ensi vuonna Niemenrannasta tulee kaksi 4.luokkaa Kirkonkylän koululle.
Viikolla 23 liikuntasalin lattian lakkaus.
Opettajapaikkoja tulee auki 2(-3). Laaja-alaisen erityisopettajan paikka auki
(Metsokankaan ja Kirkonkylän koulun yhteinen),
Mari Hämeenaho on kansainvälisyys yhdyshenkilö.
Ensi vuoden valinnaisaineista suurin osa saadaan toteutettua.
12.5. on siivouspäivä. Koulu osallistuisi siivoamalla ja vastineeksi koulu saisi
kivituhkaa pienten puolen tekonurmen alle. Talkoot ehkä syksyllä tekonurmen
asentamiseksi pienten pihalle.

7§

31.5.2017 olevan kevättapahtuman suunnittelu
Vanhempainyhdistys järjestää arpajaiset ja makkaran paistamisen. Hankitaan
arpajaispalkinnoksi lahjakortit (2 kpl) Superparkiin.
Jutta selvittää, mihin grilli ja arpajaispöytä laitetaan.

8§

Stipendit/Kunniakirjat
Vanhempianyhdistys antaa 60 euroa 6. luokan parhaiden tyttöjen ja poikien
palkitsemiseen. Liikuntastipendi 20 euroa. Stipendeihin kuluu yhteensä 80 euroa tänä
vuonna.

9§

Välituntien liikuntavälineet
Hankitaan välituntikäyttöön tarvittavia palloja yms.
Jutta selvittää, olisiko käsityö- tai kuvaamataidon opettajilla toiveita uusista välinestä,
joita tarvittaisiin tunneilla.

10§

Muistamiset
Asiaa käsitellään myöhemmin

11§

Muut käsiteltäviksi halutut asiat
Keskusteltiin koulupäivän aikana kaupassa käymisessä.
Kirkonkylän koulun ei ole Oulun koulun kohinassa. Kati on ottanut yhteyttä koululle,
mutta ei ole saanut kunnollista vastausta vastuussa olevalta opettajalta. Asiaa
selvitellään edelleen.
Kunniakirjoihin tarvitaan kehykset. Jutta hankkii kehykset.
Katri kysyy opettajilta ehdotukset stipendien saajista (3.-6. luokkalaiset). Katri
tulostaa stipendit valmiiksi ja ne kehystetään 31.5. ennen kevättapahtumaa.

12§

Seuraava johtokunnan kokous
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Seuraava johtokunnan kokous pidetään 30.8. klo 17 Kirkonkylän koulun
opettajainhuoneessa.

13§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.33

_______________________
Jutta Savukoski, pj

_________________________
Kirsi Tuomikoski, sihteeri

