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1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05.

2§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Osallistujien toteaminen/nimilista
Todettiin yllämainittujen henkilöiden olevan paikalla. Johtokunnan jäsenistä Marika
Tervonen 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
Tällä viikolla koululla on vieraita Ranskasta ja Ecuadorista on työharjoittelija.
Tällä viikolla on ollut maisemakuvia Suomesta konsertti.
Ystävänpäivänä vietettiin elokuvapäivää.
Opettajia mukana Majakka-projektissa.
Tällä viikolla on penkkarit ja vanhojen tanssit.
Opettajat ovat huolissaan, koska koululaisilla ei ole kunnollisia ulkovaatteita ja liikuntavälineitä.
1.3.2017 on 6. luokkalaisten lastenjuhlat.
Saksaa opiskelevat 5.-6. luokkalaiset lähtevät 22.-23.3. Helsinkiin ja vierailevat mm.
saksankielisessä koulussa.
Kirkkiksen laskettelureissu on 6.4.2017 Iso-Syötteelle.
Ennen pääsiäistä 12.-13.4. on yökoulua viidellä luokalla.
Kunta10-kyselyn tulokset ovat tulleet. Oulun keskiarvoon verrattuna opettajien
kokema työn stressaavuus ja työnmäärä ovat lisääntyneet, muuten tulokset
myönteisempiä.
4. ja 5. luokkalaiset tekevät valinnaisaineiden valinnat nyt keväällä.

Oulunsalon Kirkonkylän koulun
Vanhempainyhdistys ry.

Pöytäkirja

Sivu 2/2

Vanhempainyhdistyksessä toivottaisiin, että vanhempainyhdistyksen kokouksessa
olisi muitakin kuin vanhempainyhdistykseen kuuluvia opettajia kertomassa koulun
kuulumisia.
7§

Kevättapahtuman suunnittelu
Kevättapahtuma järjestetään 20.4. klo 18-20 Kirkonkylän koulun isojen pihalla.
Pihaleikki- teema, arpojen myyntiä, kahvila. Lapsille jaetaan herkkuliput, joilla voivat
hakea makkaraa, juomaa ja herkkuja tietyn määrän osallistuttuaan yli puoleen
toimintapisteistä.

8§

Viikon 19 OHOVI-tapahtumaviikon suunnittelu
Vanhempainyhdistys ei osallistu tapahtumaan.

9§

Muut käsiteltäviksi halutut asiat
Vanhempainyhdistys on valinnut koulukuvauksen järjestäjäksi Kuvaverkon.
Koulukuvaus järjestetään 5.-7.9.2017.
Allekirjoitetut pöytäkirjat toimitetaan rahastonhoitajalle,
puheenjohtajan kanssa käymään pankissa.

jotta

hän

pääsee

Toimintarahahakemukset on tehty, päätöksiä ei vielä ole saatu.
10§

Seuraava johtokunnan kokous
Seuraava johtokunnan kokous pidetään 30.3. klo 17 Kirkonkylän koulun
opettajainhuoneessa.

11§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.58
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