Haukiputaan koulun vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja
paikka: Haukiputaan koulu
aika: ke 6. 5. 2015 klo 18.00
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin kello 18.07
2. Valitaan kokoukselle sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat
Janne Nykänen toimii sihteerinä. Pöytäkirjan tarkastaa hallitus seuraavassa kokouksessa.
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
Paikalla olivat Suvi Siltala (puheenjohtaja), Jonna Backman (varapuheenjohtaja), Janne Nykänen
(sihteeri), Sari Manninen, Sanni Rehu, Anne Haimakainen, Kimmo Haapaniemi, Anne Heponiemi,
Katri Raunama ja Mia Kaihua (rahastonhoitaja, kello 18.28 eteenpäin (pykälä 7 jälkeen)).
4. Hallituksen pöytäkirjan 1.4.2015 hyväksyminen
Pöytäkirja hyväksyttiin.
5. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
6. Ruokailutoimikunnan kuulumisia
Kokoukseen olivat oppilaat keränneet palautetta ruo'asta. Oppilailta aiotaan kerätä
toiveruokaäänestys, jotta he voisivat itse vaikuttaa ruokalistan sisältöön. Linjaston toiminnasta
todettiin, että se on liian ahtaasti järjestetty. Tutkitaan mahdollisuutta kääntää linjastoa.
Vanhemmille yritetään järjestää mahdollisuus kokeilla syömistä koulun ruokalassa (toimintapäivien
yhteydessä esimerkiksi). Toimikunta kokoontuu muutaman kerran vuodessa.
7. Sari Manninen kertoi kuulumisia Kouluuntutustumispäivästä
Vanhempia oli ollut paljon paikalla. Sari esitteli vanhempainyhdistyksen toimintaa vanhemmille.
8. Piha-alueesta
Piha-alueesta laitettiin kirjelmä kaupungille. Kaupungilta tuli kirje, jonka mukaan tilanne
ymmärrettiin (pihan pienuus), mutta kaupunki kertoi, että he eivät voi tulla taloudellisten syiden
takia laajentamaan pihaa.
9. Koulun välitunneista
Sanni kertoi, että oppilaskunnan hallitus on saanut 900€ välituntiaktiviteettien järjestämiseen.
Pohdittiin, että voisivatko liikuntatuutorit liikuttaa oppilaita välituntisin. Sanni kysyy aiheesta Anna
Iivanaiselta. Voisiko välituntivälinevarastoon perustaa välituntivarastokioskin.
10. Tulevat tapahtumat
Kodin ja koulun päivä on tulossa syksyllä. Länsituulen koulun vanhempainyhdistystä pyydetään

yhteistyöhön järjestämään liikuntatapahtumaa. Jonna kysyy Kivarin Katrilta (Core), että voisiko hän
tulla vetämään alkujumpan.
11. Vuosikokouksen valmistelu
Vuosikokous järjestetään 15.9.2015 kello 18.00 Haukiputaan koululla. Toimintasuunnitelma
täydennetään 2016 syksyn osalta sähköpostilla. Sari lupasi tehdä toimintakertomuksen pohjat
valmiiksi. Mia kirjaa tilinpäätöksen.
12. Kamppailuklubin ohjaajan kilometrikorvaukset
Päätettiin, että vanhempainyhdistys maksaa kamppailuklubin lähettämän ohjaajan
kilometrikorvauksena 50 €. Kamppailuklubi järjestää kahden päivän ajan ohjattua toimintaa
toimintapäiville.
13. Toiminnantarkastaja
Juha Näppä lupasi alkaa yhdistyksen toiminnantarkastajaksi. Suvi lupasi kysyä muutamalta
tilintarkastustoimistolta, että voisivatko he tukea toimintaamme tarkastamalla tilimme ilmaiseksi
kerran vuodessa.
14. Säästökuopan Timo Vuokila alkaa pitämään peräkonttikirppiksiä
Timo pyysi vanhempainyhdistystä pitämään makkaragrilliä kirppiksien yhteydessä. Vielä ei ole
tiedossa, paljonko saisimme rahaa toiminnasta. Jonna kysyy tätä asiaa Timolta.
Päätettiin, että lähdemme toimintaan mukaan, mikäli korvaus on riittävä. Kirppis järjestetään kello
12 – 15 sunnuntaisin. Toiminta alkaa 31.5.2015.
15. Liivien hankkiminen
Päätettiin hankkia vanhempainyhdistykselle kuusi liiviä, joita voidaan pitää esimerkiksi edellisen
pykälän makkaranpaiston yhteydessä ja muissa tapahtumissa. Painatetaan Bookstavissa niihin
vanhempainyhdistyksen omat tekstit. Kysytään Liisa Nuortimolta, että onko hänellä vanhat
vanhempainyhdistyksen logoehdotukset tallessa.
16. Erityisryhmien kummitoiminnan perustaminen
Erityisryhmille yritetään löytää kummi/-eja. Kummeiksi etsitään sekä luokkia että vanhempia ja
isovanhempia.
17. Kuulumisia kaupunkikokouksesta
Sanni kertoi, että he esittivät uuden bussilinjan perustamisesta Haukiputaalta Kellon kautta
Ritaharjuun (Ideaparkkiin). Lisäksi penkkejä yritettiin hankkia lisää Haukiputaalle Haukiputaan
työpajoilta (250 €/penkki). Kumpikaan ehdotuksista ei mennyt läpi. Viime vuonna kummatkin
Haukiputaan ehdotukset olivat menneet läpi, joten oli oletettavaa, että tänä vuonna jotkut muut
alueet saavat omat ehdotuksensa läpi.
Sari ehdotti, että vanhempainyhdistys voisi harkita nuorten ideoiden eteenpäin auttamista.
Päätettiin, että Sari toimii linkkinä tässä asiassa.
18. Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään 13.8.2015 kello 18.00 Haukiputaan koululla. Kokouksessa
valmistellaan vuosikokousta.

19. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 19.31.
Kokouksen pöytäkirjan oikeaksi todistavat:
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