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Toimintakertomus lukuvuodelta 2014 – 2015
Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry aloitti 20.toimikautensa
sääntömääräisellä vuosikokouksella Kyröskosken koulun ruokalassa 22.9.2014.
Vuosikokouksessa Koplan johtokunnan jäseniksi lukuvuodelle 2014 – 2015 valittiin
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja

Opettajajäsen
Opettajajäsen
Toiminnantarkastajat

Kirsi-Maria Rinneheimo (2A)
Roosa Parkkinen (pienluokka)
Sanna Mäkelä (4B)
Paavo Leskinen (2B)
Jenna Valkila (esikoulu, Annen ryhmä)
Salla Rantala (esikoulu, Arjan ryhmä)
Petri Vaunuveräjä (1A)
Tanja Valkama (1B)
Terhi Korkola (3A)
Heidi Holmala (3B)
Kaisa Mäenpää (4A)
Pauli Saari (5A)
Johanna Salo (5B)
Paula Paasto (6A)
Minna Rebane (6B)
Päivi Hyyryläinen
Anna-Maija Valkama
Heli Ruuska ja varalla Antti Osara

Hallitus kokoontui toimintakaudella kaikkiaan kuusi 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, jakamalla tiedotteita
reppujen kautta kotiin ja yhdistyksen nettisivujen kautta. Yhdistys on Suomen Vanhempain Liitto
ry:n jäsen. Yhdistyksen jäseniä ovat kaikki Kyröskosken koulun oppilaiden vanhemmat tai muut
huoltajat.
Kopla järjesti perinteiset isänpäivämyyjäiset isänpäivää edeltävänä lauantaina 8.11.2014.
Isänpäivämyyjäisissä huomioitiin Koplan täyttämät pyöreät vuodet ja myyjäisissä oli mm.
soittoesityksiä oman koulun oppilaiden esittäminä. Myyjäisten liikevaihto oli edelliseen vuoteen
verrattuna lähes sama, kasvua oli muutama euro. Myyjäisten tuotosta saamallaan 20 % osuudella
Kopla kustantaa toimintaansa, loppuosa myyjäisten tuotosta kerryttää luokkien
luokkaretkirahastoa.
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Syyskuussa 26.9.2014 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.
Syksyllä Kopla oli mukana kilpailuttamassa koulukuvauksen järjestäjää koululle. Koulu lähetti
koteihin kyselyä toiveista koulukuvaukseen liittyen. Tulevalla toimintakaudella Kopla
osallistuu koulukuvauspäivään ja tarvittaessa myös muihin koulun tilaisuuksiin avustavina
voimina.
Tammikuussa 2015 Kopla järjesti yhdessä koulun kanssa kaikille oppilaille kulttuuripäivän
Tampereelle. Oppilaat kävivät katsomassa Tampereen Komediateatterissa esityksen Ella ja kaverit
teatterissa. Teatteriretki Tampereelle oli jaettu kahteen päivään, ja ensimmäisenä päivänä
21.1.2015 retkeilivät esikoululaiset ja 1.- 2.luokan oppilaat, ja toisena päivänä 22.1.2015 3. – 6.
luokan oppilaat. Vanhempainyhdistys maksoi linja-autokuljetukset ja oppilaat maksoivat lipun
hinnan itse.
Helmikuussa 11.2.2015 vanhempainyhdistys ja oppilaskunta järjestivät koko perheen
ulkoilmatapahtuman Kyröskosken urheilukentällä ja sen ympäristössä. Perinteinen
kevätlukukauden vanhempainilta vietettiin tänä lukuvuonna erilaisten talviurheilulajien
merkeissä yhdessä koko perheen kanssa. Keskiviikon talviriehassa yhdistyivät sydäntalven
parhaat palat: luistelua, hiihtoa, pulkkamäki, potkukelkkakilpailu, hankipalloa, lumiveistokisaa ja
paljon muuta. Paikalliset urheiluseurat olivat myös mukana tapahtumassa (Hokkarit, Apassit)
Torstaina 19.2.2015 klo 9 – 11 vietettiin koulun mediaparvella kirjanvaihtopäivää. Jokainen
oppilas sai tuoda kotoa haluamansa määrän kirjoja ja vastaavasti sai vaihtaa ne samaan määrään
kirjoja. Koplasta paikalla oli avustamassa kaksi henkilöä.
Vappuna vanhempainyhdistys tarjosi koululla ruokailun päätteeksi koulun oppilaille munkkia ja
simaa.
Toukokuussa Koplan toimesta ja kustantamana koulun pihaan pystytettiin palloseinä. Toive
palloseinästä tuli Koplalle Mini-Koplan kautta. Oppilaskunta oli järjestänyt lappukyselyn koulun
oppilaille toiveista/ideoista vanhempainyhdistykselle esitettäväksi. Yksi näistä kyselyn tuloksista
oli tosiaankin palloseinä ja muina toiveina mm. keinu, karuselli ja ksylitolipastillit.
Vanhempainyhdistys selvitti ksylitolipastillien hankintakustannuksia ja lupaa jakamiselle/paikkaa.
Tulevana toimintakautena 2015 - 2016 olisi tarkoitus aloittaa ksylitolipastillien jakaminen koulun
oppilaille ruokailun päätteeksi.
Kopla hankki koululle myös liikuntavälineitä (eskareille: sulkapallomailasetti, pari frisbee:tä) ja
koululle toimitettiin vanhempainyhdistyksen toimesta kesäkuussa jalkapalloja tulevaa lukuvuotta
varten. Hyppynarujen hankinta siirtyi elokuulle seuraavalle toimintakaudelle. Myös koripallojen

Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys
Kosken Kopla ry
39200 Kyröskoski
hankinnasta oli puhe ja koripallojen hankinnan suunnittelu siirrettiin myös tulevalle
toimintakaudelle.
Yhdistyksen nettisivuille lisättiin Sponsorit –sivu. Sivulta löytyy mainos yrittäjille
mahdollisuudesta tukea Kyröskosken koulun oppilaiden kulttuuri- ja liikuntakasvatusta ja saada
näin näkyvyyttä nettisivujemme kautta.
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 2015 – 2016 yhdistys jatkaa toimintaa edellisten vuosien tapaan.
Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015 – 2016 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 21.9.2015
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