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Aika:  Maanantai 15.11.2021 klo 17:30-19:30    
Paikka:  Google Meet-etäkokous 
 
 
Läsnä  Soile Pylsy, kokouksen puheenjohtaja (hallituksen jäsen) 
 Miia Rinne (hallituksen jäsen) 

Terhi Viljanen (hallituksen jäsen) 
Kirsi Aaltonen-Kiianmies (koulun edustaja) 
Hanna-Leena Savolainen (hallituksen jäsen) 
Mia Gerdt (hallituksen jäsen) 
Sirpa Levola (hallituksen jäsen) 
Susanna Blomqvist (hallituksen jäsen) 
Taina Lehtinen (hallituksen jäsen) 
Suvi Laine (hallituksen jäsen) 
Jaana Lindblad (hallituksen jäsen) 
Santeri Saarinen (hallituksen jäsen) 
Tiina Iivonen (hallituksen jäsen) 

 Aleksis Nokso-Koivisto (vanhempainyhdistyksen jäsen) 
 
 

1. Kokouksen avaaminen  
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.34 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
3. Esityslistan hyväksyminen 

        Esityslista hyväksyttiin. 

4. Kerhoasiat 
 
Aleksis Nokso-Koivisto kertoi aikeestaan ottaa kaupunkiin yhteyttä kerhojen järjestämisestä Nors-
sissa. Kirsi kertoi historiaa, miksi kerhoja on alun perin järjestetty vanhempainyhdistyksen toimesta. 
Mia ehdotti, että kysytään kaupungilta yhteyshenkilöä, kenen kanssa asiaa voisi asiasta keskustella 
ja punnita kumpi vaihtoehto meille sopisi parhaiten. Tämä sai kannatusta ja Mia lupasi selvitellä 
kuka voisi olla kaupungilta se henkilö. Yritetään saada ko. henkilö seuraavaan kokoukseen tai sovi-
taan erillinen tapaaminen pienemmällä porukalla (ainakin Soile ja Santeri).  Päätettiin, ettei hötkyillä 
asian kanssa, vaan tehdään päätös ajan kanssa. AVI;n hakemus tehdään joka tapauksessa ensi 
vuodelle normaaliin tapaan ja aloitetaan varovasti suunnitella kerhoja keväälle.   
 
Santeri toivoi, että mahdollisia kerhoideoita heiteltäisiin ilmoille ja kirjataan niitä yhteiseen dokument-
tiin. Soile perustaa siihen tarkoitukseen Google Docsin, jota kaikki pääsee tarvittaessa täydentä-
mään. 
 
 

5. Reilu kaveri kampanja 
 
Keskusteltiin kampanjan toteuttamisesta ja samalla myös Reilu kaveri stipendeistä. Päätettiin, että 
luokat tekevät aiheesta julisteita, joita tuodaan esille koulun käytävillä ja screeneillä. Kirsi auttaa nä-
kyvyyden kanssa, ehdotettiin esim. ruokalan pöytätötteröihin. Ei kilpailua eikä palkintoja. Tiina ja 
Sirpa tekevät ohjeistuksen luokille (heti tiistaina), miten he voivat pohtia Reilun kaverin kriteereitä. 
Stipendejä ei jaeta joulujuhlassa, kevään stipendit päätetään erikseen lähempänä, mutta ajatus on 
pitää kirjastipendit edelleen 1- ja 2-luokkalaisille. 
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6. Avustukset ja yhteistyö lukion kanssa 

 

Antti Hiitti ei päässyt kokoukseen kertomaan lukion avustustarpeista ja tilanteesta.  

Olemme aiemmin jo sopineet, että lukion avustukset menevät oppilaskunnan kautta, koska he saa-
vat oman osuutensa valokuvarahoista. Susanna/Miia selvittää asian lukion oppilaskunnalle uudes-
taan. 

Minna Törrösen hakemus 19A:n 300 eur 14.12. ohjataan lukion oppilaskunnalle, vanhempainyhdis-
tys ei hyväksy hakemusta edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti.  

Keskiviikko 2.2.22. klo 10 Talvirieha yläkoululaisille Juhannuskylän vanhempainyhdistyksen kanssa 
– mennäänkö pitämään kahviota vanhempainyhdistyksen piikkiin? Suvi/Jaana selvittää vielä tarkem-
min, että minkälaista panostusta meiltä toivotaan. Alustavasti puhuttiin, että voitaisiin mahdollisesti 
rahallisesti sponsoroida kahviota, mutta meiltä ei välttämättä päästä paikanpäälle tarjoilemaan. 

 
7. Seuraava kokous maanantaina 13.12. klo 17.30 glögitarjoilun merkeissä koululla.  

 
8. Muut asiat 

 
 
Mia pyysi hallituslaisten esittelyt nettisivuille. Esittely on vapaaehtoinen, Mialle voi laittaa oman teks-
tin sähköpostilla mia.gerdt@gmail.com 

 
 
9. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.13. 

 
 
 
 
Soile Pylsy   Suvi Laine 
puheenjohtaja   sihteeri 


