Ojanperän koulun vanhempaintoimikunta
Järjestäytymiskokouksen pöytäkirja
21.10.2021
I. Kokouksen avaus
Teemu Kurola kutsui kokoon Ojanperän koulun vanhempaintoimikunnan
järjestäytymiskokouksen klo 18:00 21.10.2021 paikassa Ojanperän koulun ruokala.
II. Läsnäolijat
Teemu Kurola, Johanna Vähänen, Kukka-Maaria Ikäheimo, Sanna Falin, Anni
Koivukangas, Kaisa Eilola, Hanna Luukinen, Raija Johnson ja Suvi Seppälä
III. Tehtävien tarkistus ja jako
•

Puheenjohtaja Teemu Kurola

•

Sihteeri Johanna Vähänen

•

Rahastonhoitaja Kukka-Maaria Ikäheimo ja Johanna Vähänen

IV. Rahasto: Tilin perustaminen ja hoito
•

Kukka-Maaria ja Johanna perustavat uuden tilin vanhempaintoimikunnalle
Limingan Osuuspankkiin.

•

Neuvotellaan tili, jolle ei kerry palvelumaksuja tilitapahtumista: panoista ja
otoista sekä ei kuukausimaksuja.

V. Tulevat tapahtumat
•

Raija esitteli Ojanperän koulun koronaexit-suunnitelman. Suunnitelma löytyy
Raija 22.10.2021 lähettämästä wilma-viestistä.

•

4-luokkalaiset keräävät lukuvuoden aikana järjestettävissä tapahtumissa varoja
kevään retkeä varten. Muille luokka-asteille ei kerätä varoja yhtä aikaa.

•

Lukuvuoden aikana voidaan järjestää tapahtumia jouluna, ystävänpäivänä,
pääsiäisenä, hiihtotapahtuma tai vappuna.

VI. Joulutapahtuma/pikkujoulu/tonttupolku
•

Ulkotapahtuma koulun pihapiirissä torstaina 2.12.2021 klo 17.30-19.30

•

Tapahtuman suunnittelukokous: torstaina 11.11. klo 18.00-20.00 Ojanperän
koululla.
i)

Ideoita voi laittaa myös vanhempainyhdistyksen whatsup-ryhmään

•

4-luokkalaisten leivonnaismyynti: Myydään koteihin valmiiksi pakattuja
leivonnaisia.

•

Tonttupolku koulun ympäristössä, jossa tehtävä pisteitä. Kysytään ideoita 4luokkalaisilta tehtävä pisteille.

•

Makkara, torttu, pipari, kahvi ja kuuma mehu myynti.
i)

Kysytään tukkuhintaa HH:lta tai koulun keittiöstä

ii)

Kysytään grilliä lainaksi Pallokarhuilta

iii)

Sytytetään puugrilli luomaan tunnelmaa, oma tikku mukaan, jos haluaa siinä
paistaa oman makkaran.

•

Jouluikkunat: Suvi inspiroi luokkia koristelemaan ruokalan isot ikkunat
jouluisiksi niin, että näkymä on pihalle päin.

•

Pyydetään 4-luokkalaisia laulamaan joululauluja, sekä lisäksi joululauluja
soimaan taustalle.

•

Hanna tuo joulukuusen pihalle. Koristellaan valoilla.

•

Joulutapahtuman yksi toimintapiste on löytötavaroiden läpikäyminen koulun
sisällä. Vanhemmat voivat tapahtuman aikana käytä katsomassa löytötavarat läpi
ja löytyykö niistä omia tavaroita. 4-luokkalaisia vahtimaan löytötavara huonetta.
i)

Tapahtuman jälkeen löytötavarat annetaan pesuun luoville ja sen kautta
seurakunnan kierrätystorille.

VII. Kokouksen päättäminen
Teemu Kurola päätti kokouksen.
Pöytäkirjan laati: Johanna Vähänen
Pöytäkirjan hyväksyi: Teemu Kurola

