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Aika:  Maanantai 29.3.2021 klo 17:30-19:30    
Paikka:  Teams-etäkokous 
 
 
Läsnä  Suvi Mattila, kokouksen puheenjohtaja (hallituksen jäsen) 
 Elina Outinen, sihteeri (hallituksen jäsen) 
 Miia Rinne (hallituksen jäsen) 

Sari Kuningas (hallituksen jäsen) 
Kirsi Aaltonen-Kiianmies (koulun edustaja) 
Taina Lehtinen (hallituksen jäsen) 
Suvi Laine (hallituksen jäsen) 
Jaana Lindblad (hallituksen jäsen) 
Sirpa Levola (hallituksen jäsen) 
Tiina Iivonen (hallituksen jäsen) 

 Aleksis Nokso-Koivisto (hallituksen jäsen) 
 

1. Kokouksen avaaminen ja  
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:38.  

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 

  Esityslista hyväksyttiin. 

4. Yhdistysavain ja nettisivujen tilanne 

Uusi jäseniä tullut 23 jäsentä, joista 7 hallituksesta. Sirpa tekee vuosikellosta visuaalisemman 
nettisivuille lisättäväksi. Lähetetään muistutus Wilmalla pääsiäisen jälkeen ja myöhemmin mietitään 
reppupostia. Painotetaan viestissä, että liittyminen ei velvoita mihinkään. 

Vanhempainyhdistyksen heijastimet jaetaan uusille ekaluokkalaisille syksyllä ja tiedotetaan   
vanhempainyhdistyksestä.        

 

5. Kerhojen ajankohtaiset asiat 

 
Joudutaan taas hakemaan avustukselle jatkoa AVI:lta. 
 
Selvitetään, voitaisiinko pitää koodikerhoa etänä. Innokas vetäjä löytyisi. Jaana selvittää AVI:lta ja 
pohditaan sen jälkeen järjestelyjä. 

6. Stipendit  

 
Päätettiin pitää yläkoulun stipendit ennallaan. Pohditaan kiva kaveri -stipendin jakamista jatkossa 
alakoululaisille.  

 
7. Koulun ajankohtaiset asiat 
 
Itämeri-kävely tulossa 6.5.. Toteutetaan jokainen luokka erikseen. 
 
Vanhojen tanssien arvioitu aika on edelleen perjantaina 7.5.2021. Järjestelyt ovat auki. 
 
Eskarista ekalle on tiistaina 18.5. Toteutus on vielä auki.   
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Retkipäivät ovat myös auki, miten toteutetaan. 
 
Kevätjuhlajärjetelyjä pohditaan mahdollisesti ulkona ja eri iltoina. 5.6. on todistusten jako kaikille.    
Streemausta toivotaan vanhemmille. Ruusujen jako luokittain onnistuu. Stipendit maksetaan tilille. 
 
Valokuvauksesta ei ole kuulunut mitään. 
 
Kaksi luokkaa on karanteenissa altistusten takia tällä hetkellä. Luekkien väliset sekaryhmät on purettu. 
Rehtori ilmoittaa altistuneille soittamalla.  
 
8. Muut mahdolliset asiat 
 
Suvi ja Susanna keskustelivat yläkoulun rehtorien kanssa valinnaisaineista, sillä painotukset rajoittavat 
valinnaisaineiden valintaa todella paljon Uusi Ops on tulossa ja vanhempainyhdistys on lupautunut 
mukaan keskustelemaan valinnaisaineista tarvittaessa.  
 
Keskustelua oli käyty rehtorien kanssa myös ruoan laadusta, joka oli heikentynyt toimittajan vaihdon 
jälkeen. Muutoksia ruokailuun oli tulossa. 
 
Ensi syksyksi kaivataan innokkaita vanempainyhdistyksen hallitukseen.  
 
Koulun saattoliikenteessä ongelmana, että autot pysähtyvät jalkakäytävän puolelle. Toiminta on 
holtitonta. Kaupungille on laitettu viestiä, että saataisiin koulun edessä oleva suojatie näkyvämmäksi 
esim. vilkkuvilla valoilla.  Kaupungilta ei ole tullut vastausta. 
 
9. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.12. 

 
 
 
 
Suvi Mattila   Elina Outinen 
puheenjohtaja   sihteeri 


