
Liminganlahden koulun vanhempaintoimikunnan kokous   

 

AIKA:  Tiistai 2.11.2021 klo 17.30-18.45 
PAIKKA: Liminganlahden koulun Linnukan kiinteistö 2. krs  

LÄSNÄ: 

Vanhempaintoimikunta: Tarja Isokangas (pj.), Katri Komulainen, Heidi Matkaselkä ja Mia Rantanen 

Koulun edustaja(t): Sari Sipola (apulaisrehtori) 

Muut kutsutut: Hanna Ohtamaa (laaja-alainen eop, oppilashuollon koordinaattori), Harri Leinonen (laaja-alainen eop, 

oppilashuollon koordinaattori), Johanna Sarajärvi ja Sami Tuohimaa (Ruokapalvelut) 

 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30. Lyhyet esittelyt paikalla olleista. 

 
 
2. Liminganlahden koulun terveiset / ajankohtaiset asiat 

Ruokalatoimikunnan edustus: Johanna ja Sami edustivat koulun ruokapalveluita kokouksessa. 
Ruokalatoimikunnan kokous pidettiin 4.10.2021, jossa oli mukana ruokapalveluiden, koulun, oppilaiden ja 
vanhempaintoimikunnan edustus. Sami esitteli kouluruokailun tavoitteet ja asiat, jotka ohjaavat 
kouluruokailua. Liminganlahden koulu on hakenut ja saanut ruokadiplomin 20.9.2021. QR-koodi on otettu 
käyttöön, jonka takaa löytyy mm. koulun ruokalista ja mm. täsmäiskuja  lähiruuasta. Ruokahävikkiä 
seurataan. Lähiruokaviikko oli syyskuussa. Kotimaisten elintarvikkeiden käyttö on 80% kouluruokailussa 
Limingassa. Vuodelle 2022 tavoitteita kouluruokailun osalta on: ruokahävikin vähentäminen, lasten ja 
nuorten osallistaminen mm. kasvisruokien ideointiin sekä asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan keväällä 
2022. 
 
Oppilashuollon koordinaattori(t): Hanna ja Harri kertoivat omasta työtehtävästään oppilashuollon 
koordinaattoreina. Yhteisöllinen oppilashuolto kokoontui 13.10.2021, jossa oli myös 
vanhempaintoimikunnan edustus. Yhteisöllinen oppilashuolto tekee ennaltaehkäisevää työtä ja koordinoi 
yhteisöllistä toimintaa koulussa. Ehkäisevän päihdetyön viikko on viikko 45 ja mielenterveysviikko on 
viikko 47. Tsemppipäivä koululla pidetään mielenterveysviikolla, jossa on erilaista toimintaa oppilaille eri 
toimijoiden järjestäminä.  

 
 

3. Liminganlahden Vanhempaintoimikunnan ajankohtaiset asiat 
Löytötavarat: Katselmus suoritettu vkolla 42. Tällä hetkellä löytötavarat on ammattiopisto Luovilla 
pestävänä. Sen jälkeen tavarat viedään hyväntekeväisyyteen. Seuraava katselmus löytötaroille pidetään 
huhtikuussa 2022. 
 
Yhteisöllisen toiminnan suunnittelua: Vanhempaintoimikunta voi yhdessä koulun kanssa järjestää 1.-2-
luokkalaisten vanhemmille suunnatun toimintaillan, jossa on yhteisöllistä toimintaa perheille + 
vanhempaintoimikunnan esittelypiste. Sari Sipola ottaa asian esille 1.-2-luokkien opettajien kanssa, että 
onko heillä halukkuutta järjestää joulun alla yhteinen iltatapahtuma, joka korvaisi esim. joulujuhlan. 1-
luokkia on 3, 2-luokkia on 4 sekä 0-2-luokkaa on 1.  

 

4. Limingan Vanhemmat ry:n terveiset 
Vuosikokous pidetty 20.10.2021: Ei erityistä huomioitavaa. Uusi puheenjohtaja Sanna Falin. Limingan 
Vanhemmat ry haluaa toteuttaa koulukuvauskyselyn wilman kautta. Limingan Vanhemmat ry miettii 
kysymykset ja toimittaa ne apulaisrehtori Sari Sipolalle. Koulu huolehtii Formskyselyn wilman kautta 
huoltajille. 

 
 
5. Muut asiat 

Limingan kunnan ja koulun nettisivuilla olevan vanhempaintoimikunnan toiminnan kuvaus on vielä 
päivittämättä. Päivitystyö on kesken vanhempaintoimikunnalla. Katsotaan seuraavassa kokouksessa vielä 
tekstit oikein. 

 
 

6. Seuraava kokous  
Seuraava kokous 19.1.2022 klo 17.30 Liminganlahden koulun Linnukan kiinteistössä. 

 
 

7. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45. 


