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Aika:  Maanantai 25.1.2021 klo 17:30-19:30    
Paikka:  Teams-etäkokous 
 
 
Läsnä  Suvi Mattila, kokouksen puheenjohtaja (hallituksen jäsen) 
 Elina Outinen, sihteeri (hallituksen jäsen) 

Susanna Blomqvist (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) 

 Aleksis Nokso-Koivisto (klo 19 asti) 
 

1. Kokouksen avaaminen ja  
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:33.  

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 

  Esityslista hyväksyttiin. 

4. Yhdistysavain ja nettisivujen tilanne 

Uusi tili avattu vanhempainyhdistykselle. Linkitetään yhdistyksen tili yritysavaimeen. Kaikki tilitapahtumat 
näkyvät tämän jälkeen yhdistysavaimessa.Yhdistysavaimen sivut julkaistaan tämän jälkeen. 

5.  

6. Kerhojen ajankohtaiset asiat 

 
Perustetetaan oma kustannuspaikka kerhotoiminnalle. 1800€ maksettiin palautuksena Aville.4800€ on 
tullut uutta avustusta, jolle haetaan todennäköisesti jatkoa. Pelikerho pyörii tällä hetkellä ainoana 
kerhona. Kerhonohjaajan palkka nostetaan 25€/45 minuuttia ja 30€/tunti. Yläkoulun kerhoja pohditaan, 
mitä voisi olla. 
 

7. Yläkoulun valinnaiset; kuulumisia valinnaisinfosta sekä ajatusten vaihtoa 

 
Yläkoulun valinnaisinfo pidetty. Painotukset rajoittavat valinnaisaineiden valintaa todella paljon. Sovittiin 
audienssista Suville ja Susannalle yläkoulun rehtoreille keskustelemaan valinnaisaineista. 
vanhempainyhdistys ottaa kantaa valinnaisaineisiin. 
 

8. Stipendit  

 
Päätettiin pitää alakoulun stipendit ennallaan. Yläkoululle ja lukiolle tulee myös ulkopuolisia stipendejä. 
Tutkitaan alakoulun stipendilistaa vielä. Vanhempainyhdistys on huolissaan, että stidendejä on mennyt 
edelleen samoille oppilaille useina vuosina. 
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9. Koulun ajankohtaiset asiat 
 
 
Vanhojen tanssien arvioitu aika on perjantaina 7.5.2021. Kahvituksen järjestetään jollakin tapaa, jos 
tansseihin päästettään yleisöä. Katsotaan tilanne lähempänä.  
 
Kevätjuhlajärjetelyjä pohditaan mahdollisesti ulkona ja eri iltoina. 5.6. on todistusten jako kaikille.    
Streemausta toivotaan vanhemmille. 
 
Eskarista ekalle on 18.5. Toteutus on vielä auki.   

        
 
10. Muut mahdolliset asiat 
 
Ruoan laatu on heikentynyt toimittajan vaihdon jälkeen. Oppilasneuvosto on kerännyt palautetta luokilta. 
Vanhempainyhdistys viestii huolensa rehtorille. 
 
Norssilainen-lehti uudistetaan nettisivulehdeksi niin, että jutut julkaistaan vanhempainyhdistyksen 
nettisivuilla.  
 
11. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.44. 

 
 
 
 
Suvi Mattila   Elina Outinen 
puheenjohtaja   sihteeri 


