
Alvarin koulun vanhempaintoimikunta Pöytäkirja
Koulukuja 6
63100 Kuortane

Aika: 12.10.2017 klo 18.00

Paikka: Alvarin koulu, 

Osallistujat:
Tuomas Mikkola (sihteeri, koulun edustaja), Pentti Haanpää (pienluokka), Anu Kaltiaisenaho 
(eskari), Jenni Vainionpää (4,2,1), Sari Puttonen (5), 

1. Kokouksen avaaminen

2. Läsnäolijoiden toteaminen ja kirjaaminen

3. Toimikunnan järjestäytyminen
• Näistä asioista ei tehty päätöksiä vähäisen osallistujamäärän takia. Tavoitteena on 

seuraavaan kokoukseen mennessä löytää pj ja vpj toimikunnalle.
• jäsenet, varajäsenet, pj, sihteeri vaihtuva vai pysyvä
• Tavoite saada kultakin luokka-asteelta vähintään yksi jäsen ja varajäsen 
• Kiinnostusta esittäneet seuraavat henkilöt:

▪ Petra Piironen (1), Katariina Lahti (1), Monica Hautamäki (eskari, 2), 
Johanna Etelämäki (4), Birgitta Ala-Honkola (3,6), Merja Hoffren-Mikkola 
(es, 3), Salla Kettunen (2,4), Annukka Ilvola (5), Sari Puttonen (5), Jenni 
Vainionpää (1,2,4), 

4. Kokouskäytänteet
• Ehdotetaan kerran kuukaudessa ja alkamisaika mielellään klo 18 jälkeen.

5. Yhteydenpitokanavien valinta

• Peda.net (Tuomas), Wilma (Tuomas), Whatsapp (Jäsen)

6. Toimintamuodot

• Mitä, miten, missä ja mihin vaikutetaan?

▪ Keskustelimme lyhyesti ajankohtaisista koulua koskevista asioista. Myöhemmin 
olisi hyvä miettiä yhdessä miten toimikunta toimii ja mihin se vaikuttaa.

• Mihin toivotaan mielipiteitä koululla?

▪ Mopoilu koulun alueen poikki pyörätiellä. Vaaratekijä? Virkavallan 
hyödyntäminen asiassa. 

• Kannanottoa asioihin, jotka nousivat esille:

▪ uusi koulu
▪ välineistöä luokille (< liikkuva koulu), koulun välineistöä oppilaiden käyttöön 

myös aktiivisemmi (Voisiko opistolta saada vanhoja? Lahjoitusmahdollisuus?), 
luokkavälineet (vastuu ja velvollisuus), 



7. Toimintasuunnitelma tai tapahtumakalenterin hahmottelua vuodelle 2017-2018
• Kuukausittainen vai lukukausittainen
• Kevättapahtuman rakentaminen yhteistyössä oppilaskunnan kanssa
• Muuta tapahtumaideointia

▪ 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…)

8. Muut asiat ja tiedotteet
• Liikuntavälineistön kunto ja huolto (vastuu)
• Turvallisuus

9. Seuraava kokous torstaina 16.11.2017 klo 18 (varalla ti 14.11. klo 19)

10.Kokouksen päättäminen klo 19.12.


