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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, Merja Ågren, Katri Malinen ja Sanna Reinikka olivat estyneet tulemaan
paikalle.

4§

Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Tarkistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

6§

Koulun kuulumiset
Koulun kuulumisia oli kertomassa Sari Joensuu.
- Huhtikuun kuukausitiedote on tekeillä. Maasai-kirppis on 4.-5.4.
- 6.4. laskettelureissu Iso-Syötteelle. 2.-luokkalaiset pääsevät tänä vuonna mukaan.
Koululta tulee eväät mukaan.
- Seurakunta järjestää 11.4. pääsiäisvaelluksen koululla.
- 11.4. pienryhmien suunnittelu
- 12.-13.4. neloset, 5C ja 6B ovat yökoulussa.
- 18.-20.4. koululla on tet-jaksolaisia yläkoulusta (8.-luokkalaisia)
- Majakka-hanke on peruskoulun kehittämishanke, jossa kirkonkylän koulu on ollut
useampia vuosia mukana. Opettajat osallistuneet kehittämispäiviin jne.
Pitkäkankaan koululla viime viikolla opettajat päässeet jakamaan kokemuksia.
18.-19.4. viimeinen tapaaminen Helsingissä, mihin lähtee rehtori parin opettajan
kanssa.
- 26.4. koululla on Oukan lasten ja nuorten kaupunkikokous. Luokissa mietitty, mitä
lähiympäristössä tai kaupungissa pitäisi olla lisää lapsille. Muutamia aloitteita
koottu. Esim. skeittiparkkia toivottu parannettavan. Tätä kautta saatu aiemmin
rahoitusta jonkinlaisiin hankkeisiin.
- 28.4. kyky-tapahtuma. Oppilaat saavat itse harjoitella esityksensä.
- Puukoulun takana tekonurmea, joka on saatu Oulun kaupungilta. Annu Montell
on kehittäjäopettaja liikunnan osalta. Tekonurmi tulee pienten puolen
jalkapallokentälle. Toiveissa on saada isojen pihallekin tekonurmi. Tekonurmi on
tarkoitus laittaa talkootyönä, johon myös vanhempainyhdistys voisi osallistua.
Vanhempainyhdistys voi laittaa talkooväelle kahvit.
- 31.5. on kevätjuhla (1. lk:t, 3 lk:t ja 5. lk:t) iltakouluna klo 16.30-20.00. Iltakoulu
koskee kaikkia koulun oppilaita. Vanhemmat kutsutaan kevätjuhlaan klo 18.0019.30.

Oulunsalon Kirkonkylän koulun
Vanhempainyhdistys ry.

-

-

-

Pöytäkirja

Sivu 2/2

Stipendien jako on perjantaina 2.6. klo 9.00-9.30. Samana päivänä on myös
kevätkirkot. Kirkonkylän koulun juhlan jälkeen tulee Pitkäkankaan koulun väki
järjestämään oman juhlansa. Vanhempainyhdistyksestä joku tulee jakamaan
stipendit. Stipendit jaetaan 3.-6.-luokkalaisille.
Päättäjäispäivä 3.6. klo 8-8.45, minkä jälkeen on Pitkäkankaan koulun
päättäjäiset.
Oppilaiden arvioinnista opettajat tietävät vielä vähän. 1.-5. -luokkalaisille tulee
sanalliset arviot, 6.-luokkalaisille numeeriset todistukset. Asiasta lopullinen
päätös tulee ensi viikolla.
Vanhempainyhdistys kustantaa 6. -luokkalaisille hymypoika- ja tyttöpatsaat.
Opettajat tilaavat itse patsaat.

7§

Kevättapahtuman suunnittelu
Kevättapahtuma järjestetään 20.4. klo 18-20 Kirkonkylän koulun isojen pihalla.
Arpojen myyntiä, kahvila, mukavaa puuhaa koulun ympäristössä
- Kysytään lapsilta, mitä he haluavat toiminnoiksi. Katri kysyy opettajilta, miten
mielipiteet kysytään.
- esim. koriskisa, jalkapallotutka, kepparirata, ruutuhyppelyä, jne.
- Tuula kysyy grilliä lainaan
- Tapahtumasta informoidaan Wilman kautta.

8§

Koulutielle mahdollisesti haettava pysäköintikielto
Rehtori on ottanut yhteyttä vanhempainyhdistykseen Koulutien pysäköintikieltoon
liittyen. Merja Palosaari on pyytänyt tekemään aloitteen pysäköintikiellosta Oukan
Kirjaamoon. Puheenjohtaja Jutta Savukoski tekee aloitteen vanhempainyhdistyksen
puolesta pysäköintikiellosta.

9§

Kaupungin myöntämät toiminta-avustukset vuodelle 2017
Vanhempainyhdistys on hakenut toiminta-avustusta 300 e kevättapahtumaan ja 350 e
6.-luokkien Ruotsin matkaa varten. Toiminta-avustukset on myönnetty.

10§

Muut käsiteltäviksi halutut asiat
Vanhempainyhdistyksen pöytäkirjojen välittäminen kaikille Kirkonkylän
koululaisten vanhemmille. Puheenjohtaja selvittää asiaa rehtorilta, voidaanko
pöytäkirjat välittää Wilman kautta.

11§

Seuraava johtokunnan kokous
Seuraava johtokunnan kokous pidetään 3.5. klo 17.30 Kirkonkylän koulun
opettajainhuoneessa.

12§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.02.

_______________________
Jutta Savukoski, pj

_________________________
Kirsi Tuomikoski, sihteeri

