
Liminganlahden koulun vanhempaintoimikunnan kokous   

 

AIKA:  Keskiviikko 13.4.2022 klo 17.30-19.00 
PAIKKA: Liminganlahden koulun Linnukan kiinteistö 2. krs  

LÄSNÄ: 

Vanhempaintoimikunta: Tarja Isokangas (pj.+siht.), Marja Lehtola ja Mia Rantanen 

Koulun edustaja(t): Sari Sipola (apulaisrehtori) 

Muut kutsutut: Harri Leinonen (laaja-alainen eop, oppilashuollon koordinaattori), Janne Änäkkälä (ruokalatoimikunnan 

edustaja) ja Malla Kaarlela (luokanopettaja, HaLi-kerhotoiminta) 

 

1. Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30. 
 

2. Liminganlahden koulun terveiset / ajankohtaiset asiat 
⚫ Ruokalatoimikunnan edustaja: Ruokalatoimikunta kokoontuu muutaman kerran vuodessa, jossa 

on edustus koulun henkilökunnasta, ruokalahenkilökunnasta ja oppilaista. Janne Änäkkälä kertoi 
kouluruokakyselyn tuloksia. Kysely oli toteutettu 3-, 6- ja 8-luokkalaisille sekä lukion 2. 
vuosikurssin opiskelijoille. Kouluruuasta annettu keskiarvo oli kouluarviointiasteikolla 7,6. Kyselyyn 
vastasi 610 oppilasta ja kyselyn mukaan 90% syö kouluruuan. Syitä kouluruuan syömättömyydelle 
oli esim. ei-mieluisa ruoka, sosiaaliset syyt. Kouluruokatilan koettiin myös olevan liian meluisa. 
Toiveena oppilailla oli vaihtelevuutta enemmän, hedelmiä tarjolle ja pehmeää leipää useammin. 
Muutoksia on jo tehty mm. salaattien monipuolisuuteen. 

⚫ HaLi-kerhotoiminta: Malla Kaarlela kertoi HaLi-kerhotoiminnasta Limingassa. HaLi-kerhotoiminta 
on ”Harrastuksen Suomen malli” kevät 2021, 2021-2022, 2022-2023,. Kerhotoiminnalla pyritään 
saamaan mahdollisimman moni lapsi/nuori jonkun harrastuksen piiriin. Kuluneen lukuvuoden 
aikana kerhotoiminnassa on ollut Liminganlahden koulun alueelta 331 lasta/nuorta. Kerhoja on 
järjestetty Liminganlahden koulun oppilaille 23 erilaista kerhoa. Oppilaille on toteutettu 
harrastuskysely, jolla pyritään toimintaa kehittämään. Hankehaku seuraavalle lukuvuodelle on ollut 
3/2022 ja nyt odotellaan tuloksia. Etsivä harrastustoiminta on ollut aktiivisesti mukana löytämässä 
oppilaita, joilla ei vielä ole harrastusta ja pyrkineet saamaan heitä toimintaan. 

⚫ 10.5.2022 tulevien 1-luokkalaisten tutustumispäivä Liminganlahden kouluun. Puheenjohtaja 
toimittaa vanhempaintoimikunnan esittelymainoksen Sari Sipolalle, joka monistaa esitteen tulevien 
1-luokkalaisten koteihin. Esittelyllä pyritään saamaan uusia toimijoita mukaan toimintaan ensi 
lukuvuodelle. 
 

3. Liminganlahden Vanhempaintoimikunnan ajankohtaiset asiat 
⚫ Vanhempaintoimikunnan esittelyteksti Limingan www-sivuille: Puheenjohtaja on toimittanut uuden 

tekstin kuvaamaan Liminganlahden vanhempaintoimikunnan toimintaa Limingan kunnan www-
sivuille. Tekstiä ei kuitenkaan ole muokattu/lisätty. Sari Sipola ottaa asian hoitaakseen. 

⚫ Puheenjohtaja kyseli kouluterveyskyselyn ja kiusaamiskyselyn tuloksia Liminganlahden koulun 
osalta. Kouluterveyskyselyä ei ole vielä käsitelty kokonaisuudessaan, joten kehittämisalueita ei ole 
tiedossa. Valtakunnallisen kiusaamiskyselyn tulokset eivät myöskään ole olleet esillä. 

⚫ Löytötavarat kevään 2022 osalta: Ala- ja yläkoulu järjestävät katselmuksen huhti-toukokuun 
aikana oppilaille ja huoltajille. Jäljelle jääneet vaatteet/tavarat lajitellaan (rikkinäiset ja paripuolet 
roskiin) ja pestään oppilaiden ja/tai ohjaajien toimesta toukokuussa. Sen jälkeen puheenjohtaja 
hakee vaatteet/tavarat ja toimittaa ne hyväntekeväisyyteen paikkakunnalle. 

4. Limingan Vanhemmat ry:n terveiset 
⚫ Limingan Vanhemmat ry:n edustajia ei ollut paikalla kokouksessa. 

 

5. Muut asiat 
⚫ Harri Leinonen yhteisöllisen oppilashuollon edustajana halusi tuoda huolta esille erityisesti 

yläkouluikäisten oppilaiden somekäyttäytymisestä ja rasismista. Koulupoliisi on pyydetty 
vierailemaan koululle kerraten someen liittyviä käytänteitä ja hyvää käyttäytymistä toisia ja erilaisia 



ihmisiä kohtaan. Todettiin, että kerran vuodessa pidettävä somekasvatus ei riitä vaan tulee olla 
vähintään 2 kertaa vuodessa tehtävää toimintaa. Toivottiin myös, että Limingan Vanhemmat ry 
ottaisi osaltaan kantaa asiaan ”koko kunnan kasvattajina”. 
 

6. Seuraava kokous  
⚫ Seuraava kokous syksyllä 2022. Vanhempaintoimikunnan jättää 2 jäsentä kevään 2022 jälkeen 

omien nuorten siirtyessä pois peruskouluasteelta. Toimintaan siis tarvitaan uusi jäseniä! 
 

7. Kokouksen päättäminen 
⚫ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00. 


