Haukiputaan koulun vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja
paikka: Haukiputaan koulu
aika: to 13.8. 2015 klo 18.00
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin kello 18.09
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
Janne Nykänen (sihteeri), Sari Manninen, Sanni Rehu, Anne Haimakainen, Kimmo Haapaniemi (vs.
puheenjohtaja), Ulla Holma ja Tiri Hanna
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Hallituksen pöytäkirjan 13.8.2015 hyväksyminen
Pöytäkirja hyväksyttiin.
5. Kodin ja koulun päivä järjestetään 5.9 lauantaina
Päivä sisältää normaalia koulun toimintaa, että vanhemmat voisivat tulla seuraamaan tavallista
koulutoimintaa. Jonna kysyy Kivarin Katrilta (Core), että voisko hän tulla vetämään alkujumpan
yhteiseen päivänavaukseen kello kahdeksalta ja kello kymmeneltä. Kimmo kysyy vielä rehtorilta,
että sopiiko tämä.
6. Kimmo ja Janne kysyvät Pia Bergmanilta, että voisiko Kamppailuklubille tarjota samansuuruista
kerhorahaa kuin opettajillekin eli 35 €/h
Voisiko kerhorahaa olla kaksi tuntia peräkkäin joka toinen viikko?
7. Tilintarkastustoimistosta on saatu vanhempainyhdistykselle varatoiminnantarkastaja
8. Lähetetään opettajille viesti, jossa kehotetaan heitä hankkimaan omasta luokastasan vanhempien
edustus vanhempainyhdistykseen
9. Vuosikokous järjestetään 15.9. 2015 kello 18.00 Haukiputaan koululla.
Suvi tekee kutsun vuosikokoukseen. Kimmo välittää kutsun Wilman kautta kaikille.
10. Nuuskamaikkaset -palaveri järjestetään koululla Vanhempainliiton ja EHYT ry:n kanssa 14.8.2015 klo
10.00 koululla
Suunnitelmissa on kouluttaa oppilaista Nuuskamaikkasia eli nuuskavalistajia, jotka voisivat omille
luokilleen puhumassa nuuskasta. Tehtävään saatettaisiin valita myös vanhempia ja opettajia. Sanni
kysyy Oula Inkeroista Nuuskamaikkasen tehtävään. Yläkoululaisia yritetään värvätä puhumaan
alakoululaisille.
11. Vanhempainillat
Kimmo laittaa Sarille tietoa vanhempainiltojen ajankohdista, jotta Sari voi joissakin niistä käydä

esittelemässä toimintaamme.
12. Haemme marraskuussa toimintarahaa kaupungilta johonkin tapahtumaan.
13. Järjestämme vanhemmille kyselyn
Kyselyn tarkoituksena on selvittää vanhempien suhtautumista kouluun ja kehitysehdotuksia koulun
toimintaan.
14. Koulun pihan jalkkiskentälle pyydetään järjestämään vuorot
Kimmo lupasi viedä asiaa eteenpäin.
15. Perjantaina 18.12.2015 selviää, että pääsemmekö pilottikouluksi edistämään erityislasten asemaa
vanhempien ja järjestöjen tuella
Onko tila esteetön? Onko meillä tarjota tulkkipalveluja? Voivatko erityistä tukea tarvitsevat
vanhemmat tulla kouluun hoitamaan lastensa asioita?
16. Yhteistyö vaikuttajanuorten ja oppilaskunnan hallituksen kanssa
Sanni kertoi, että asiaa selvitetään paremmin sitten, kun oppilaskunnan uusi hallitus saadaan
valittua ja toiminta käynnistyy. HaVa (haukiputaan vaikuttajanuoret) on 13-17 vuotitaita nuoria –
suurimmaksi osaksi Haukiputaan kouluta tai Länsituulen koululta. Hava järjestää diskoja ja järjesti
esimerkiksi ”Tee hyvä teko” -tapahtuman. Päätettiin, että pyritään vahvistamaan ja pitämään yllä
yhteistyötä oppilaskunnan hallituksen ja HaVa:n kanssa.
17. Erityisluokkien kummit
Kimmo on alkanut vaikeastivammaisten erityisluokan kummiopeksi luokkansa kanssa. Voisiko
toiminta edetä niin, että erityisluokkien opettaja ja jonkin toisen luokan opettaja voisivat yhdessä
ideoida, että miten kummitoiminta etenee? Kimmo ottaa oman luokkansa kanssa kaikkien
erityisluokkien kummitoiminnan haltuunsa. Erityislasten vanhemmilla pitäisi olla jokin taho, joka
voisi olla auttamassa silloin kun tarvitaan tukea. Nuortenystävillä alkaa vanhempainakatemiassa
erityislasten vanhemmille suunnattu palvelu.
18. Mia ostaa liivit edellisen kokouksen päätösten mukaisesti
19. Ruokatoimikunta
Ruokatoimikuntaan tarvitaan yläkoulun puolelta vielä yksi oppilas lisää.
20. Jäsenhankina
Vanhempainilloissa rekrytoidaan lisää vanhempia toimintaan.
21. Varainhankinta
Tiedotteeseen voisi kirjoittaa yhdistyksen tilinumeron, jotta halukkaat voisivat alkaa
kannatusjäseneksi. Vuosikokouksessa päätetään tarvittavista sääntömuutoksista.
22. Seuraava kokous
Seuraava kokous on vuosikokous ja järjestetään 15.9.2015 kello 18.00 Haukiputaan koululla.
23. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 19.59.
Kokouksen pöytäkirjan oikeaksi todistavat:
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