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VANTAAN KAUPUNKI                                PÖYTÄKIRJA

Pähkinärinteen koulu 

Oppilaskunnan hallitus     

                                                                                    17.10.2016 

 

Läsnä: Sirin 5c,Eleri 5B, Iida 6A, Emilia 6B, Sonja 4B,Helmi 4A, Oona 4C, Rafael 4C, 
Richard 6D,Aaro 5B,Toivo 5A,Sanni 5A, Elsa 6C ja Aku 3A 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Puheenjohtaja Johanna Takala avasi kokouksen klo 12.15. 

 

2. KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

Keskustelimme asiasta kännykkä ja koulunkäynti.  9/14 on havainnut oppilaiden luvatonta 
kännykän käyttöä oppitunneilla, opet eivät huomaa/välitä. 11/14 ehdotti, että otetaan 
käyttöön luokissa kännykkäparkki, jos käyttää kännykkää tunnilla tai välkällä, niin ope saa 
ottaa kännykän purkkiin talteen päivän ajaksi  

3. HEIJASTINKAMPANJA  

Järjestetään tiistaina 18.10. 7.45-8.00 ja 8.45-9.00. Jaamme heijastimia koko koulun 
oppilaille. 

4. MUUT ASIAT 

- opet valvomaan yläpihan leikkipaikkaa, koska siellä on usein tappeluita 

- kummioppilaat ärsyttäviä, kun ne roikkuu kädessä, eikä tottele kun sanoo, että lopeta 

- eväiden syönti vain luokissa, ei välkällä tai eteisessä 

- koristelineet takaisin! 

- salkopallopeli? 

- tarkkuusheittopiste? 
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VANTAAN KAUPUNKI                                PÖYTÄKIRJA

Pähkinärinteen koulu 

Oppilaskunnan hallitus     

                                                                                    3.10.2016 

 

 

  KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja Johanna Takala avasi kokouksen klo 13.20 

  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi 

 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA Uuden oppilaskunnan hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin äänestyksellä Iida Kankaanranta ja varapuheenjohtajaksi Elsa 
Konttila. Sihteeriksi valittiin äänestyksen jälkeen Toivo Kupila ja varasihteeriksi Eleri Valge. 

UUDEN OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN ESITTELY JA TULEVAT TAPAHTUMAT 
Laura-Maria Wirkkala esitteli hallitukselle lokakuun tapahtumia. Oppilaskunnan hallituksen 
ensimmäinen työtehtävä on järjestää heijastinkampanja. Hallitus jakaa heijastimet kaikille 
koulumme oppilaille. 

18.10. oppilaskunnan hallitus on YHR:n vieraana. Siellä kuraattorin johdolla suunnitellaan 
huolilaatikkoa. Lisäksi lokakuun aikana oppilaskunnan hallitus lukee koulun 
lukuvuosisuunnitelman. 

Opettajakunnalta on tullut toive, että oppilaskunnan toimintaa tehtäisiin näkyvämmäksi. 
Päätettiin Laura-Maria Wirkkalan aloitteesta, että hallitus tekee noin kerran kuukaudessa 
toiminnastaan tiedotteen, joka jaetaan jokaiseen luokkaan. Lokakuun tiedotteen 
kirjoittamisesta vastaavat Eleri, Toivo ja Sirin.          

  PUHEENJOHTAJA PÄÄTTI KOKOUKSEN klo 13.45  

 

 

Marraskuiset terveiset! 

Sinulla on käsissäsi ensimmäinen 
Pähkinärinteen koulun 
oppilaskunnan hallituksen tiedote. 
Päätimme syksyn ensimmäisessä 
kokouksessa, että julkaisemme tästä 
lähtien noin kerran kuussa tiedotteen 
toiminnastamme. Tällä pyrimme 
siihen, että oppilaskunnan 
hallituksen toiminta tulee näkyväksi 
osaksi koulumme arkea. 
Kannustamme kaikkia ottamaan 
aktiivisesti yhteyttä hallitukseen ja 
tuomaan rohkeasti esille 
kehitysideoita.  

Tässä numerossa esittelemme 
uuden hallituksen alkusyksyn 
aikaansaannoksia. Mukavia 
lukuhetkiä! 

Oppilaskunnan hallituksen puolesta, 

Laura-Maria Wirkkala ja Johanna 
Takala (oppilaskunnan toiminnasta 
vastaavat opet) 

 
 

PÄÄTOIMITTAJA
Laura-Maria Wirkkala 

TOIMITUS
Johanna Takala 
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Heijastimet ovat menneet 
oikeaan käyttöön, sillä lähes 
jokaisen oppilaan vaatteissa tai 
repussa roikkuu heijastin. Hyvä 
niin! 

HEIJASTIMET HEILUMAAN! 

Oppilaskunnan hallitus tempaisi 
vuoden pimeimpänä aikana 
jakamalla heijastimia oppilaille. 
Heijastimet saatiin lahjoituksena 
huoltajilta, joten kiitos kuuluu 
heille. 

 

HALLITUS YHR:N VIERAANA 

 

Oppilaskunnan hallituksen edustajat Aku, Toivo, Eleri ja Sirin olivat 
tiistaina 18.10. yhteisöllisen hyvinvointiryhmän (YHR) vieraana. YHR 
halusi kuulla oppilaiden mielipidettä mm. koulumme 
järjestyssäännöistä ja uusista kalusteista. Lisäksi koulukuraattori 
Kerttu esitteli hallituksen jäsenille huolilaatikon ideaa. Hallituksen 
seuraava tehtävä onkin miettiä huolilaatikolle nimi ja sijainti. 
Tiedotamme marraskuun aikana, mistä oikein on kyse... 

 

 

 

 LUKUVUOSISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 

 

Oppilaskunnan hallitus luki ja hyväksyi koulumme 
lukuvuosisuunnitelman kokouksessaan maanantaina 31.10. 
Lukuvuosisuunnitelma tehdään joka vuosi, jonne kirjataan koulun 
tulevan lukuvuoden toiminta ja tavoitteet.  

 


