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Talvinen tervehdys! 

Kevät on jo siinä vaiheessa, että 
vietämme ensi viikolla talvilomaa. 
Haastamme kaikki oppilaat 
testaamaan ainakin kahta 
urheilulajia viikon aikana.  

Maalis-huhtikuussa koulussamme 
starttaa välituntitoiminta. Aluksi 
välituntitoimintaa on alapihalla. 
Tämän lisäksi huhtikuussa jokainen 
luokka pääsee osallistumaan 
sisävälkkäturnaukseen. Luokat 
ottavat mittaa paremmuudesta 
futsalissa. 

Tällainen toiminta vaatii kuitenkin 
oppilaiden panosta. Koulutamme 
halukkaita oppilaita välkkäri- ja 
tuomaritoimintaan kevään aikana, 
josta hyötyy koko koulu.  

Kevätterveisin,

Jossu ja Laura 
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Oona Kankaanpää, 4. lk 

Moi! Mä olen Oona ja mä oon 
4C.-luokalla. Tykkään urheilusta 
tosi paljon ja harrastan partiota. 
En vois elää ilman musaa ja 
tykkään laulaa. Oon myös 
aikamoinen vesipeto. Asun 
Vapaalassa. 

HALLITUS ESITTÄYTYY 
vol. 1 

Samuel Sarti, 4. lk 

Hei. Olen Samuel. Harrastan 
suunnistusta. Koulussa voisi 
parantaa ruokalan astioiden 
puhtautta. 



MIELIPIDEKIRJOITUS: KOULUNKÄYNTI ON TÄRKEÄ ASIA 

 

Miksi koulua on aina pakko haukkua? Eivätkö ihmiset ymmärrä sen 
hyviä puolia? Koulua käydään, jotta saisimme aikuisena hyvän 
ammatin ja että oppisimme tärkeitä asioita. Toki koulussa voi olla 
välillä tylsää ja voidaan tehdä pitkästyttäviä asioita, mutta kaikki 
elämässä ei voi olla hauskaa. 

Koulu on sentään meille täysin ilmaista. Meidän ei tarvitse maksaa 
oppikirjoista, kalusteista, eikä liikuntavarusteista. Koulussa myös 
tarjotaan ilmainen lounas. Suomen kouluissa on hyvä 
terveydenhuolto, joka huolehtii, että kaikilla on asiat hyvin. Myös 
siivoojat ja vessatilat edistävät oppilaiden hyvinvointia. Opiskelu 
antaa hyvän pohjan tulevalle elämälle. 

Joissain maissa kuten Somaliassa koulunkäynti ei ole mikään 
itsestäänselvyys. Kouluissa on suuret luokat ja huonot oltavat, eikä 
terveydenhuoltoa ole lainkaan. Kaiken lisäksi siellä koulu on 
maksullista, eikä suurella osalla ole siihen varaa. Sen takia kaikki 
eivät pääse kouluun, 
eivätkä siksi saa kunnollista ammattia, jolla pystyvät elättämään 
itsensä ja perheensä.  

Mielestäni kouluja on turha haukkua. Kouluttautuminen on vain hyvä 
asia ja meillä sentään on asiat hyvin. 

-Vilma Sevanto 6.C 



VANTAAN KAUPUNKI                                PÖYTÄKIRJA

Pähkinärinteen koulu 

Oppilaskunnan hallitus     

                                                                                    16.1.2017 

 

 

Läsnä: Jossu, Sanni, Eleri, Aleksi, Viljami, Rafael, Elsa, Iida, Oona, Aaro, Samuel, Sirin, Helmi, 
Lassi, Toivo 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Puheenjohtaja Johanna Takala avasi kokouksen klo 12.20. 

 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 3. URHEILUKILPAILUMITALIT

Päätimme yhdessä, että oppilaskunta hoitaa mitalien jakamisen ja Jossu selvitti 
päivämäärän 27.1, jolloin palkinnot jaetaan salissa. 

4. SISÄVÄLKÄT 

Päätimme järjestää keväällä FUTSAL-turnauksen ja pyydämme apuun Liikkuvan koulun ja 
monitoimitilaan järjestetään sisävälkkämahdollisuus lukemisen ja pelailun merkeissä. 

5. KÄYTÖSKILPAILU 

Ehdotuksia aiheeksi: ruokailukäytös, ulosmeno, kiroilu, tahallinen openärsytys ja puhelimen 
käyttö. 

6. PUHELIMEN KÄYTTÖ KOULUPÄIVÄN AIKANA 

Äänestimme asiasta seuraavasti: 10/14 kannatti 6A.-luokan ideaa kännykkäparkista ja 
Jossu tiedotti rehtoria asiasta.        



VANTAAN KAUPUNKI                                PÖYTÄKIRJA 

Pähkinärinteen koulu 

Oppilaskunnan hallitus     

                                                                                    13.2.2017  

 

Läsnä: Jossu, Laura, Eleri, Rafael, Oona, Aaro, Samuel, Sirin, Lassi, 
Toivo, Sonja, Nelli, Aku 

1.KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Puheenjohtaja Johanna Takala avasi kokouksen klo 12.20. 

2.KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3.VÄLKKÄRI- JA TUOMARIKOULUTUS 

Välkkärikoulutus pidetään oppilaille ti 28.3. ja tuomarikoulutus 
välituntiturnausta (futsal) varten 11.-12.4. Välkkäritoimintaa aletaan 
aluksi pitämään alapihalla. 

4.METSÄKYSELY 

Rehtorin pyynnöstä vastasimme koulumetsäkyselyyn. 

5.PUHEENJOHTAJA PÄÄTTI KOKOUKSEN klo 12.50 
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