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Toimintakertomus lukuvuodelta 2015 – 2016
Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry aloitti 21.toimikautensa
sääntömääräisellä vuosikokouksella Kyröskosken koulun ruokalassa 21.9.2015.
Vuosikokouksessa Koplan johtokunnan jäseniksi lukuvuodelle 2015 - 2016 valittiin
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja

Kirsi-Maria Rinneheimo (3A)
Jutta Lindgren (1A)
Sanna Hamari (5B)
Paavo Leskinen (3B)
Karoliina Kannisto (esikoulu, Annen ryhmä)
Riina Kuusimurto (esikoulu, Arjan ryhmä)
Marko Putkonen (1B)
Petri Vaunuveräjä (2A)
Tanja Valkama (2B)
Terhi Korkola (4A)
Heidi Holmala (4B)
Kaisa Mäenpää (5A)
Pauli Saari (6A)
Johanna Salo (6B)
Yhteishuoltajuus (PL)

Opettajajäsen
Opettajajäsen
Toiminnantarkastajat

Päivi Hyyryläinen
Anna-Maija Valkama
Heli Ruuska ja varalla Antti Osara

Hallitus kokoontui toimintakaudella kaikkiaan seitsemän kertaa. Kokouksien esityslistassa oli aina
mukana kohta Kyröskosken koulun oppilaskunnan Mini-Koplan kuulemiseen, ja näin
mahdollistettiin hyvä yhteistyö ja tiedonkulku vanhempainyhdistyksen ja oppilaskunnan välillä.
Kaikki yhdistyksen kokoukset ovat koulun oppilaiden huoltajille avoimia tilaisuuksia.
Kokouskutsut ja pöytäkirjat julkaistaan yhdistyksen nettisivulla (www.koskenkopla.fi).
Vanhempainyhdistyksen toiminnasta tiedotettiin luokan edustajien kautta, ja yhdistyksen
nettisivujen kautta. Yhdistys on Suomen Vanhempainliitto ry:n jäsen. Yhdistyksen jäseniä ovat
kaikki Kyröskosken koulun oppilaiden vanhemmat tai muut huoltajat.
Syyskuussa 25.9.2015 vietettiin Kodin ja Koulun Päivää. Kodin ja Koulun Päivä on
koulun henkilöstölle, koulun vanhemmille ja oppilaille hyvä tilaisuus tutustua. Päivässä tärkeintä
on kohtaaminen ja lapsen kasvun ja oppimisen tukeminen. Päivässä mukana oli rekkakuskeja
esittelemässä liikenteen isoja ajoneuvoja ja samalla oppilaille käytiin läpi liikenteessä
liikkumista. Oppilaat pääsivät myös itse rekan ohjaamoon katsomaan miltä liikenne näyttää ison
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auton ohjaamosta. Esitys oli oikea menestys.
Syyskuussa Kopla oli mukana avustavana voimana koulukuvauspäivässä. Tämä oli hyvä ja
tervetullut apu koulukuvauspäivään.
Lokakuussa 22.10. Kopla oli järjestämässä yhdessä koulun kanssa vanhempainiltaa teemalla:
Opetussuunnitelma 2016. Vanhemmilla oli mahdollisuus päästä vaikuttamaan elokuussa 2016
käyttöön otetun opetussuunnitelmaan kuntakohtaiseen osaan.
Marraskuussa Kopla järjesti perinteiset isänpäivämyyjäiset isänpäivää edeltävänä lauantaina
8.11.2015. Myyjäisten tuotosta saamallaan 20 % osuudella Kopla kustantaa toimintaansa,
loppuosa myyjäisten tuotosta kerryttää luokkien luokkaretkirahastoa.
Kevätlukukaudella oli tänä lukuvuonna vuorossa liikuntatapahtuman järjestäminen.
Liikuntatapahtumia suunniteltiin alustavasti kaksi kappaletta, helmikuulle hiihtoa ja toukokuulle
harrastepäivä. Helmikuun hiihtotapahtuma jouduttiin perumaan lumen puutteen vuoksi.
Toukokuun harrastepäivä toteutui ja siitä saatiin hyvää palautetta oppilailta. Harrastepäivänä
oppilaat kiersivät koululla erilaisilla rasteilla, joissa mm. eri seurat olivat esittelemässä
toimintaansa.
Torstaina 19.2.2015 klo 9 – 11 vietettiin koulun mediaparvella kirjanvaihtopäivää. Jokainen
oppilas sai tuoda kotoa haluamansa määrän kirjoja ja vastaavasti saa vaihtaa ne samaan määrään
kirjoja. Koplasta paikalla oli avustamassa kaksi henkilöä.
Huhtikuussa 14.4. vietettiin Taidot esille -tapahtumaa Kosken Sykkeellä. Kopla kertoi
tapahtumassa omassa toiminnastaan puheenvuorossaan ja lasten erilaiset näytösesitykset kestivät
noin tunnin. Lisäksi tapahtuman yhteyteen oli koottu näyttely koulun oppilaiden tekemistä töistä.
Perhepuiston kehittäminen oli koko lukuvuoden työnalla ja työ jatkuu tulevallakin
toimintakaudella. Perhepuiston kehittämisestä tehtiin oppilaiden toimesta adressi kuntaan ja
vanhempainyhdistyksestä pidettiin ja pidetään aktiivisesti yhteyttä kuntaan puiston kehittämiseksi.
Ehdotettuja kehityskohteita ovat alueen kunnostaminen ja turvallisen mäenlaskupaikan
rakentaminen.
Tänä lukuvuonna kokeilimme discon järjestämistä esikoulun – 2.luokan oppilaille. Toisen luokan
oppilaat vanhempineen järjestivät discon.
Vappuna vanhempainyhdistys tarjosi koululla ruokailun päätteeksi koulun oppilaille munkkia ja
simaa.
Jatkettiin ksylitolipastillien jakamista. Vanhempainyhdistys hankki myös toimintakaudellaan
koululle koripalloja, hyppynaruja ja jalkapalloja.
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Kevätjuhlassa Kopla jakoi kirjastipendit yhdelle oppilaalle joka luokalta, sekä kahdelle
englanninkielessä menestyneelle kuudennen luokan oppilaalle. Lisäksi Kopla hankki ruusut ja
onnittelukortit kaikille 7.luokalle siirtyville.
Kyröskosken koulun vanhempainyhdistyksen tilinkäyttöoikeus oli puheenjohtaja Kirsi-Maria
Rinneheimolla ja rahastonhoitaja Paavo Leskisellä.
Tulevalla toimintakaudella 2016 - 2017 yhdistys jatkaa toimintaa edellisten vuosien tapaan.
Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2016 - 2017 löytyy yhdistyksen nettisivuilta
(www.koskenkopla.fi).
Vanhempainyhdistys
pyrki
edistämään
toiminnallaan
koulun
yhteishenkeä
ja
yhteistoiminnallisuutta oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien välillä.
Vanhempainyhdistyksen hallitus kiittää kaikkia yhteistyöhön osallistuneita vanhempia, oppilaita,
opettajia ja koulun muuta henkilökuntaa.

Kyröskoskella 21.9.2016
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