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Läsnä: Kirsi Tuomikoski
Katri Malinen
Johanna Junkkonen

Marika Tervonen
Kati Kylmäoja
Kati Perälä

Merja Ågren
Jutta Savukoski

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 Tuula
Lahtinen oli estyneet tulemaan paikalle.

4§

Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellinen pöytäkirja tarkastetaan ensi kerralla.

6§

Koulun kuulumiset
- 2 luokan opettajan virkaa ja 2 erityisopettajan virkaa auki koululla
- ti 27.2. psykiatrinen sairaanhoitaja Outi Pirnes-Autio tulee esittäytymään koululle.
- Hiihtoloma viikko 10
- 3.-6.-luokkalaiset Iso-Syötteelle 19.3.2018. Mukaan voi lähteä, vaikka ei
laskettelisi. Vanhempainyhdistys toivoo, että lapsille tarjottaisiin lämmin ruoka.
1.-2. luokkalaiset jäävät koululle.
- 21.3. kaupunkisota-koulutus opettajille koululla
- 23.3. Ankkuri-palvelukeskittymän kokous klo 8.30
- 27.3. Seurakunnan pääsiäisnäytelmät koululla
- 6A luokkaretkellä 3.-6.4. ja 6C luokkaretkellä 4.-6.4. Luokkaretket tehdään
Vuokattiin.
- Rehtoriin voi matalalla kynnyksellä olla yhteydessä.

7§

Kevään toiminnan suunnittelu
- Pop Up- kahvila pääsiäisen yhteydessä torstaina 29.3.2018 klo 11-12 (Merja,
Marika ja Jutta pääsevät paikalle. Muiden toivotaan leipovan. Lisäksi pyydetään
muitakin vanhempia leipomaan. Tästä viestitään Wilman kautta.
- Koulun kevätjuhla järjestetään 29.5.2018. Kevätjuhla järjestetään messuina.
Vanhempainyhdistys järjestää onnenpyörän.

8§

Muut käsiteltäviksi halutut asiat
- Vanhempainliitto on lähettänyt teoksen Silminä siniset tähdet
- Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja tarkistetaan ensi vuoden valokuvausajat
- Katri tarkistaa, missä vanhempainyhdistyksen ostama köysi on
- Kaikille avoimeen liikuntatapahtumaan voi hakea tukea, Kati selvittää asiaa.
- Kati selvittää myös liikuntavälineavustusasiaa.
- Katri selvittää, mitä muita välineitä kuin jalkapalloja koululla tarvittaisiin.
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9§

Seuraava johtokunnan kokous
Seuraava johtokunnan kokous pidetään 21.3.2018. klo 17 Kirkonkylän koulun
opettajainhuoneessa.

10§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05

_______________________
Jutta Savukoski, pj

_________________________
Kirsi Tuomikoski, sihteeri

