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Toimintakertomus lukuvuodelta 2013 – 2014
Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry aloitti 19.toimikautensa
sääntömääräisellä vuosikokouksella Kyröskosken koulun ruokalassa 23.9.2013.
Vuosikokouksessa Koplan johtokunnan jäseniksi lukuvuodelle 2013 – 2014 valittiin
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja

Opettajajäsen
Opettajajäsen
Toiminnantarkastajat

Kirsi-Maria Rinneheimo (1A)
Anneli Kivimäki (6A)
Sanna Mäkelä (3B)
Paavo Leskinen (1B)
Virpi Lehtinen (2A)
Heidi Holmala (2B)
Johanna Plihtari-Siltanen (3A)
Sirpa Hiltunen (4A)
Johanna Salo (4B)
Paula Paasto (5A)
Minna Rebane (5B)
Liisa Naskali (6B)
Roosa Raunisto (pienluokka)
Päivi Hyyryläinen
Anna-Maija Valkama
Heli Ruuska ja varalla Eija Mäkipää

Hallitus kokoontui toimintakaudella kaikkiaan seitsemän kertaa. Suurimmassa osassa hallituksen
kokouksessa oli mukana yksi – kaksi edustajaa Kyröskosken koulun oppilaskunnasta MiniKoplasta mahdollistaen hyvän yhteistyön ja tiedonkulun vanhempainyhdistyksen ja
oppilaskunnan välillä. Kaikki yhdistyksen kokoukset ovat koulun oppilaiden huoltajille avoimia
tilaisuuksia. Kokouskutsut ja pöytäkirjat julkaistaan yhdistyksen kotisivulla.
Vanhempainyhdistyksen toiminnasta tiedotettiin luokan edustajien kautta, jakamalla tiedotteita
reppujen kautta kotiin ja yhdistyksen nettisivujen kautta. Yhdistys on Suomen Vanhempain
Liitto ry:n jäsen.
Kopla järjesti perinteiset isänpäivämyyjäiset isänpäivää edeltävänä lauantaina 9.11.2013.
Myyjäisten tuotosta saamallaan 20 % osuudella Kopla kustantaa toimintaansa, loppuosa
myyjäisten tuotosta kerryttää luokkien luokkaretkirahastoa.
Torstaina 20.3. 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.
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Huhtikuun alussa vanhempainyhdistys järjesti pyynnöstä Wilman kautta mielipidekyselyn
Kyröskosken koulun varainkeruumuodosta. Kyselyyn vastanneista (n = 106) selkeä enemmistö
(87 %) kannatti isänpäivämyyjäisten jatkamista koulun varainkeruumuotona.
Huhtikuussa 2014 Kopla järjesti yhdessä koulun kanssa kaikille oppilaille liikunnallisen
retkipäivän Seitsemisen kansallispuistoon. Retkipäivä Seitsemiseen oli jaettu kahteen päivään, ja
ensimmäisenä päivänä retkeilivät esikoululaiset ja 1.- 2.luokan oppilaat, ja toisena päivänä 3. – 6.
luokan oppilaat. Esikoululaisten retken kustansi koulu, koska esikoulu ei vielä kuulunut mukaan
vanhempainyhdistykseen lukuvuonna 2013 - 2014.
Toukokuussa Kopla järjesti vanhempainillan teemalla Viisaasti verkossa turvalliseen ja fiksuun
netinkäyttöön liittyen. Luennoitsijana toimi Mannerheimin lastensuojeluliiton kouluttaja Timo
Vilen. Kouluttaja piti saman päivän aikana aiheeseen liittyen kolme oppituntia luokka-asteittain
(1-2, 3-4, 5-6), jolloin sisältö vastasi oppilaiden ikää ja saatiin samasta aiheesta tietoa sekä
oppilaille että vanhemmille. Oppilaiden osuuksissa käsiteltiin mm. tiedon luotettavuutta, netin
julkisuutta, nettiystävyyttä, nettikiusaamista, netissä julkaisemiseen liittyviä vastuita sekä
pelaamista.
Kevätjuhlassa Kopla jakoi stipendinä kirjan yhdelle oppilaalle joka luokalta, sekä kahdelle
englanninkielessä menestyneelle oppilaalle. Lisäksi Kopla hankki ruusut ja onnittelukortit
kaikille 7.luokalle siirtyville.
Kyröskosken koulun vanhempainyhdistyksen tilinkäyttöoikeus oli puheenjohtaja Kirsi-Maria
Rinneheimolla ja rahastonhoitaja Paavo Leskisellä.
Lukuvuoden aikana yhdistykselle perustettiin omat nettisivut (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.
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