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Joulukuiset terveiset! 

Oppilaskunnan hallituksella on 
riittänyt kiirettä myös näin 
loppuvuonna. Suurin ponnistus 
oli HHA-boxin ideoiminen. Siitä 
voit lukea lisää sivulta 4. 

Nyt on aika pikkuhiljaa 
rauhoittua joulun viettoon. Ensi 
vuonna on luvassa lisää 
toimintaa koko oppilaskunnan 
hyväksi. Lisäksi luvassa 
hallituksen jäsenten esittelyä 
tiedotteissa.  

Ihanaa ja rentouttavaa 
joululomaa kaikille! 

Jouluterveisin,

 

Jossu ja Laura 

Sisällysluettelo
3 Pääkirjoitus 
4 Mikä ihmeen HHA-boxi? 
5 Oppilaskunnan hallitus YHR:n vieraana 
6 Hallituksen joulukahvit 
7 Pöytäkirjat 

VANTAAN KAUPUNKI                                PÖYTÄKIRJA 

Pähkinärinteen koulu 

Oppilaskunnan hallitus     

                                                                                    12.12.2016 

 

Läsnä: Sanni, Rafael, Oona, Aku, Sirin, Toivo, Helmi, Sonja 

1.KOKOUKSEN AVAAMINEN 

 Puheenjohtaja Laura-Maria Wirkkala avasi kokouksen klo 13.15. 

2.KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3.SISÄVÄLKKÄ

Vanhempainyhdistyksen jäsenet nostivat esille toiveen YHR:n kokouksessa, jossa oli 
paikalla Helmi ja Sirin. Hallitus ensin keskusteltuaan eri vaihtoehdoista äänesti, että 
sisävälkkä voitaisiin ottaa käyttöön kevätlukukauden alussa. Sisävälkkää vietettäisiin 
turnauksen muodossa, jossa sarjat olisivat 1.-2. luokat, 3.-4. luokat ja 5.-6.luokat. Lajina 
voisi olla futsal, koris tai sähly. Näin jokainen luokka pääsisi kevään aikana edes muutaman 
kerran viettämään sisävälkkää. Sisävälkän onnistuminen vaatii sopivaa ajankohtaa 
liikuntasalin lukkarista sekä valvojaa ja tuomareita.  

4. HALLITUKSEN TIEDOTE 

Oppilaat kertoivat, että eivät ole luokissa nähneet hallituksen ensimmäistä tiedotetta tai sitä 
ei ole luokissa käsitelty milläänlailla. Toivomme, että opettajat petraisivat tässä asiassa. 
Toki kyseessä on uusi idea, joka vaatii myös käyttöönottoon aikaa. 

  

5. KOKOUS PÄÄTETTIIN KLO 12.40. 

 



6 3

VANTAAN KAUPUNKI                                 PÖYTÄKIRJA

Pähkinärinteen koulu 

Oppilaskunnan hallitus     

                                                                                    14.11.2016 

 

Läsnä: Sanni, Eleri, Aleksi, Viljami, Rafael, Elsa, Iida, Oona, Aaro, Aku, Klaudio, Sirin  

1.KOKOUKSEN AVAAMINEN 
 Puheenjohtaja Johanna Takala avasi kokouksen klo 13.20 

2.KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3.HUOLILAATIKKO
Koulukuraattori Kerttu kertoi hallitukselle huolilaatikosta. Viestit voivat olla sekä hyviä että 
huonoja. Hallitus mietti laatikolle parempaa nimeä, joka kuvaisi laatikon käyttötarkoitusta. 
Nimeksi äänestettiin ”HHA-Boxi” eli ”Hyvät ja huonot asiat -boxi”. Laatikko sijaitsee 
kouluterveydenhoitajan huoneen lähellä. Laatikosta ja sen käytöstä tiedotetaan koko koulua 
keskusradion kautta. Kuulutuksesta vastaa Sonja ja Elsa torstaina 17.11. klo 10. 

4.MUUT ASIAT 
Yksi edustaja kysyi mitalien jaosta koskien syysurheilupäivää. Jossu kertoi, että mitaleita on 
tällä hetkellä liian vähän. Mutta niitä hankitaan lisää mahdollisimman pian. 

5.PUHEENJOHTAJA PÄÄTTI KOKOUKSEN klo 13.45 

MIKÄ IHMEEN HHA-BOXI? 

Tänä syksynä Vantaan kaikissa 
kouluissa on otettu käyttöön niin 
sanotut huolilaatikot. Idea 
laatikoihin on lähtenyt Vantaan 
kaupungin vuotuisesta 
Vaikuttajapäivästä. 
Vaikuttajapäivässä on ollut 
teemana kaksi vuotta peräkkäin 
"kiusaamaton Vantaa". Laatikon 
idea on lähtenyt siis hienosti 
lapsilta ja nuorilta itseltään! 

Meidän koulun oppilaskunnan 
hallitus halusi tehdä sisällöltään 
laatikosta muutakin kuin 
negatiivisen. Näin ollen hallitus 
valitsi  

äänestyksen jälkeen koulumme 
huolilaatikon nimeksi HHA-boxi 
eli hyvät ja huonot asiat.  

Laatikkoon voi jättää esimerkiksi 
viestejä, jos haluaa ilmiantaa 
koulussa havaittavaa 
kiusaamista. Toivomme, että 
laatikkoon jätetään myös kivoja 
viestejä, jos koulumme ansaitsee 
kiitosta hyvistä asioista. 

Laatikko sijaitsee 
terveydenhoitajan oven vieressä. 
Ei muuta kuin kirjoittamaan 
viestejä laatikkoon! 
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OPPILASKUNNAN HALLITUS 
YHR:N VIERAANA 

Oppilaskunnan hallitus kävi 
jälleen koulumme yhteisöllisen 
hyvinvointiryhmän (YHR) 
vieraana marraskuisena 
tiistaina. Hallitusta kokouksessa 
edustivat 4B.-luokan Helmi ja 
5C.-luokan Sirin.  

Paikalla oli myös edustus 
koulumme 
Vanhempainyhdistyksestä.  

YHR:n kokouksessa käytiin läpi 
tuloksia 
opiskeluympäristökyselystä, 
jonka koulumme erityisopettaja 
Reeta kävi teettämässä joka 
luokassa lokakuussa.  

KIITOS HALLITUKSELLE! 

Näin syyslukukauden lopuksi on 
aika kiittää oppilaskunnan 
hallitusta hyvästä työstä koko 
oppilaskunnan hyväksi. 
Kokoonnumme vielä kerran 
ennen joululomalle lähtöä 
joulukahvien merkeissä. Ensi 
keväänä sitten on uusi lukukausi 
ja uudet kujeet hallituksellakin.  

Koko hallitus haluaa toivottaa 
hyvää joulua ja onnea vuodelle 
2017! 


