
Kiilan koulu ja koti ry

Pöytäkirja 2/22-23

Hallituksen kokous

Aika: Torstai 12.1.2023 klo 18

Paikka: Kiilan koulun ruokasali

Paikalla: Camilla Metsola-Dahlqvist, Anni Pöyhtäri, Sonja Aaltonen,  Tiia Virkamäki,

Emilia Paarma-Junttila, Tiina Oksanen, Maria Ollikainen, Mimmi Airaksinen ja Paula

Paakki

1. Kokouksen avaus: klo 18.01

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus: Olemme laillisia ja päätösvaltaisia

3. Esityslistan hyväksyminen: Hyväksymme

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen: Hyväksytään

5. Talous:

Tilillä 4592,84 €

Tänä vuonna ei saatu Julinin säätiöltä avustusta. Johtunee viime vuoden käyttämättömistä

avustuksista (bussikuljetukset).

6. Muut asiat:

6.1 POP-perhekoulu

Kuusi vanhempaa olisi kiinnostunut kokoontumaan yhteen perhekoulu POP:n tiimoilta.

Kolmelle lapselle on toivottu puuhailupaikkaa kokoontumisen ajaksi. Ensimmäinen

tapaamisaika torstaina 19.1.23 klo 16.30-18.00. Silloin sovitaan muut viisi seuraavaa aikaa,

Helena tulee ehdottamaan tapaamisia torstaisin kahden viikon välein, jolloin viimeinen olisi

30.3.23.

Toiveena oli kahvituksen järjestäminen tälle porukalle ja lasten"hoito" kyseisenä aikana.

Säästä riippuen lapset voisivat olla ulkona ainakin osan ajasta ja tulla lopuksi vaikka mehulle

ja pullalle. Tai koulun kirjasto voisi olla hyvä paikka lueskella ja/tai pelailla esim lautapelejä.

(Mikäli vanhempainyhdistys ei halua tai pysty tätä järjestämään, pärjäävät ilmankin eli

homma ei kaadu siihen. Järjestely voisi olla kiva kädenojennus huoltajille, joilla on monia

haastavia ja kuormittavia hetkiä lastensa kanssa.

Hallituslaisista pääsisi osallistumaan  Anni ja Emilia 19.1. Olisi varmaan hyvä jos aikuisia

olisi 2 paikalla. Toinen voisi laittaa tarjoiluja ja toinen olisi lasten kanssa. Anni selvittää

löytyisikö koulun omista avustajista halukkaita.

Anni voi lupautua ainakin pariksi kerraksi.



6.2. Kevään toiminnasta

Kevätretki  4 - 5 -luokkalaisille Fiskarsiin

Järjestetään kevätretki tänä vuonna Fiskarsiin kahdelle luokkatasolle.  Anni pyytää

tarjouksia busseista ja Fiskarsin museon järjestämistä työpajoista. Kevätretkestä pyrittäisiin

tekemään jokavuotinen perinne.

Alla tietoa museon nettisivuilta

https://fiskarsmuseum.fi/tutki-opi/kouluille/opastukset-ja-tyopajat/

Opastettu kierros museossa (4-16 v.): Koululaisille ja päiväkodeille suunnatulla opastuksella

saamme tietää, miksi ruukki perustettiin joen varteen, tutustumme entisajan koulunkäyntiin sekä

työläisperheen arkeen töissä ja kotona 1800-luvulla. Tarjoamme tarvittaessa myös etäopastuksia.

Ryhmäkoko: noin 20 henkilöä Kesto: 45 minuuttiaPääsymaksu: vapaa pääsy (18 ikävuoteen

asti)Opastusmaksu: 40 €/ryhmä

Leivontatyöpaja (7-12 v.): Museoalueella on vanha leivin-ja mankelitupa. Työpajassa

tutustutaan ruokaperinteisiin, jauhetaan käsikivillä, leivotaan puulämmitteisessä leivinuunissa sekä

kirnutaan voita. Lopuksi herkutellaan itse leivotulla leivällä! Ryhmäkoko: enintään 12 oppilasta.

Kesto: 1,5 hHinta: 90 €/ryhmä

6.3. Yhdistyksen 40-vuotisjuhla

Toukokuussa yhdistys täyttää 40-vee! Järjestettäisiin koulupäivän aikana koulun

liikuntasaliin esiintyjä kuten Tanhupallo, Ansa Kynttilä tai Taikuri Luttinen.  Ollaan

yhteydessä keskuskeittiöön, jos voisivat järjestää jotain spesiaalia tarjottavaa ruoaksi.

Jälkkäriä tai muuta… Anni pyytää tarjouksia ja on yhteydessä kouluun ja keskuskeittiöön.

6.4. Leffanäytös?

Jos rahaa jää retkestä ja 40-vuotisjuhlaesityksestä, järjestetään elokuvaretki koko koululle.

Bio Pallas suositteli alakouluikäisille Sihja-elokuvaa.

6.5. Luokkaretki ja stipendirahasto

Avustamme tänäkin vuonna 6.luokkia luokkaretkessa 7 € / oppilas. Luokkakohtaiset

stipendit 20 € per luokka, n. 15 kpl.

7. Seuraava kokous: 11.5.2023 jossain kahvilassa/ravintolassa. Paikka tarkentuu

myöhemmin.

8. Kokouksen päättäminen: Klo 18.56

https://fiskarsmuseum.fi/tutki-opi/kouluille/opastukset-ja-tyopajat/

