
Alvarin koulun vanhempaintoimikunta                                         Pöytäkirja
Koulukuja 6
63100 Kuortane

Aika: 4.10.2018 klo 18.00
Paikka: Alvarin koulu

Osallistujat:
Tuomas Mikkola (sihteeri, koulun edustaja), Emmi Penninkangas (1lk), Katariina Lahti (2lk), 
Annukka Ilvola (6lk)

1. Kokouksen avaaminen
     - Kokous alkoi 18.00

2. Läsnäolijoiden toteaminen ja kirjaaminen

3. Toimikunnan järjestäytyminen
• Whatsapp-ryhmän päivittäminen
• rekrytointia luokittain tarvitaan (kysellen vanhoilta, uusiin)

4. Toimintasuunnitelma tai tapahtumakalenterin hahmottelua vuodelle 2018-2019
• Kevättapahtuman rakentaminen yhteistyössä oppilaskunnan kanssa
◦ Toimintakalenteria

▪ sunnuntai 4.11. klo 18-20 ”Ihan pimeetä” Hallowenilta Alvarin maastossa
◦ pimeäleikkejä

▪ valosteluhippa
▪ käärmejahti
▪ heijastinpiilo
▪ majakka

• uv-lamppu
◦ seinille jä puihin tekstiä ja kuvia

• aarteen etsintää (siimari, aarteet)
• myytävää

◦ pillimehua, makkaraa…
• markkinointi oppilaskunta
• omat lamput ja heijastimet mukaan
• koulun sisustusta ikkunat (kuvis, aaveet)
• piha- ja katuvalot pois (tekninen toimi)
• VALMISTELUT

◦ leikkejä ja pelejä sekä niille ohjaajia (vapaaehtoisesti)
◦ heijastimia
◦ tarjoilua

▪ pillimehu ja makkara, kahvi/tee, pullat (munkkeja)
◦ valot kunnan toimesta
◦ oppilaskunnan informointi

▪ torstai 22.11. Elokuvailta syksyllä vko 47 (ja keväällä)
• kevään elokuvailta voisi olla uudessa nuorisotilassa (perhe-elokuva)

▪ Kirkkorannan talvitapahtuma  – vko 7 (la 16.2.) 
• hiihtoa, luistelua, makkaranpaistoa, lettupaisto, ratoja, lumiveistoksi, 

talvipelejä, curling, hankifutis, askartelua, jääajorata/mopot, autot
• 4H yhteistyökumppanina



▪ Vappurieha 1.5.2019, klo 10-13
◦ Muuta tapahtumaideointia viime kaudelta

▪ rusettiluistelu
▪ elokuvailta
▪ halloween
▪ perheiden pelivuoro
▪ mäenlaskuilta/-päivä (KuKu hiihtojaosto, opisto/opiskelija näyttötyö tms.)
▪ Perheiden hiihtopäivä ampuradalla
▪ Jääaikaa perheille
▪ Miten saadaan mukaan ne, jotka eivät muutoin lähtisi? Miksi? Mitä esteitä?
▪ Kirpputoritapahtuma (koululla) > hyvä kiertämään
▪ Lahjoita koululle (lautapelit, liikuntavälineet…)

5. Muut asiat ja tiedotteet
• Tiedoksi viimeisimpiä tapahtumia kouluun liittyen

◦ Vanhempaintoimikunnan ajatuksia olisi hyvä kuulla mm. uuden koulun rakenteesta
▪ Voisiko koulun suunnitteluvaiheessa olla vaikuttamismahdollisuus esimerkiksi 

kuntalaisilla / oppilaiden kodeilla? Idea- ja ehdotuspankki koulua kohtaan 
netissä?

▪ Kuntapäättäjiä voisi tulla kouluun tutustumaan.
▪ Ulkovessat….

6. Seuraava kokous torstaina 1.11.2018 klo 18 Alvarin koululla.

7. Kokouksen päättäminen klo 19.15.


