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Katri Malinen

Marika Tervonen
Merja Ågren

1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.01.

2§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Osallistujien toteaminen/nimilista
Todettiin yllämainittujen henkilöiden olevan paikalla. Johtokunnan jäsenistä Tuula
Lahtinen ja Kati Kylmäoja olivat estyneet tulemaan paikalle.

4§

Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Tarkistettiin aiemmat pöytäkirjat.

6§

Koulun kuulumiset
- 2.12. Työpäivä 8-11, niillä, jotka eivät esiinny, klo 9-12 niillä, jotka esiintyvät.
Juhlapäivän esitys alkaa klo 11 tai klo 11.15.
- Itsenäisyyspäivän juhlaruokailu järjestetään 5.12. koululla.
- Rehtori on ollut huolissaan oppilaiden käyttäytymisen huonontumisesta.
o Tehty kiusaamiskysely koulussa, kiinnitetään huomiota luokissa
käyttäytymiseen, liikennevalot ruokalassa eivät ole toimineet.
- Syksyn aikana on ollut paljon erilaisia tapahtumia, mikä rikkoo koulun arkea.
- 6.-luokkalaiset saavat todistukset jouluna ja sillä todistuksella haetaan
erityisluokille.

7§

Kahvio ja arpajaiset 2.12. lauantai-koulupäivänä
Arpajaisia ei järjestetä. Vanhempainyhdistys järjestää kahvion. Kahvioon pyydetään
vanhempia leipomaan leivonnaisia myytäväksi. Leivonnaiset voi tuoda koululle
lauantaina 2.12. ennen kahvilan aukeamista. Kahvila on avoinna klo 10-11. Kaikki
kahvilan tuotot käytetään lasten hyväksi.

8§

Motoristit koulukiusaamista vastaan syksy 2018
Haetaan kaupungin toimintarahaa tapahtuman järjestämiseksi. Järjestetään tapahtuma
yhdessä Pitkäkankaan koulun kanssa. Hakemus on tehtävä internetissä.

9§

Muut käsiteltäviksi halutut asiat
- Vaihdetaan yhdistyksen yhteyshenkilöt yhdistysrekisteriin nykytilannetta
vastaavasti.
- Haetaan toimintarahaa tulevien 6. -luokkalaisten Luulajan matkaa varten Oulun
kaupungilta. Kevättapahtumaa varten haetaan myös toimintarahaa.
- Kysytään mahdollisuutta pop up -kahvilan pitämiseen rehtorilta.
- Mietitään, miten saataisiin jäseniä vanhempainyhdistykseen mukaan. Lisätään
tiedotusta Facebook-sivujen kautta. Joulujuhlan yhteydessä kahviossa jaetaan
tiedotteita vanhempainyhdistyksen toiminnasta. Vanhempainyhdistys kaipaa
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uusia jäseniä, kun keväällä osa vanhemmista lopettaa toiminnassa mukana
olemisen lasten siirtyessä yläasteelle.
Tarvittaisiin apua esimerkiksi joulujuhlaleivonnaisten leipomiseen muiltakin kuin
johtokunnan jäseniltä.
Tarkistetaan rehtorilta, halutaanko vanhempainyhdistyksen hankkivan piparkakut
ja kuorrutteet 2.12. juhlaan kaikkiin luokkiin.
Viimeisen kouluviikon ohjelma on vielä suunnittelussa.

10§

Seuraava johtokunnan kokous
Seuraava johtokunnan kokous pidetään 17.1.2018 klo 17 Kirkonkylän koulun
opettajainhuoneessa.

11§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25.

_______________________
Jutta Savukoski, pj

_________________________
Kirsi Tuomikoski, sihteeri

