Haukiputaan koulun vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja
paikka: Haukiputaan koulu
aika: ke 7.10 2015 klo 18.00
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin kello 18.08.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
Anne Haimakainen, Ulla Holma, Heli Roivainen (heli.roivainen@ouka.fi), Janne Nykänen (sihteeri),
Kimmo Haapaniemi, Mia Kaihua ja Jonna Backman (vt. pj.). Kutsuttuna vierailijana Ari Uusitalo.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen 15.9. pöytäkirja hyväksyttiin.
Vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen 15.9. pöytäkirja hyväksyttiin.
5. Siikaputaan asukasyhdistyksen ja Haukiputaan oppilaskunnan kanssa yhdessä tapahtuman
järjestäminen.
Ari kertoi, että Siikaputaan asukasyhdistys on perustettu vuonna 2000. Yhdistys on toiminut monella
tapaa Siikaputaalla. Se on mm. luontopolun kunnostanut koulunkin käyttöön. Yleisötapahtumiakin
ovat yrittäneet järjestää (mm. Elojuhla).
Voisimme hakea kunnalta rahoitusta yhteisen tapahtuman järjestämiseksi yhteisötoiminnan
alueellista toimintarahaa kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan yksiköltä.
Villeinä ajatuksina heiteltiin laskiaisriehaa ja pilkkitapahtumaa.
Tapahtuma voisi olla Torpanmäellä.
6. Ruokatoimikunta
Ruokaan on toivottu parannusta monista vanhempainilloista (esim. 4b ja 8a). Ruoka on direktiivien
mukaisesti suolattua eikä siksikään oikein maistu oppilaille. Perunoissa on kuulemma jokin outo
mauste, josta on kuulunut valituksia. Selkeämpiä merkintöjä erikoisruokavaliohin tarvittaisiin. Jos
lapsi ei syö, niin silloin pitää opettajan olla yhteydessä koteihin ja yhdessä sopia, miten asiassa
edetään. Yläkoulun puolella on ongelmana, että oppilaat eivät pese käsiään. Tietoiskua oppilaille
voitaisiin järjestää.
7. Opettajilta tulleita ehdotuksia
Opettajilta on tullut ehdotuksena, että voisiko vanhempainyhdistys kerätä rahaa Xylitol-pastillien
ostamiseen tai koulukirjastoon kirjojen ostamiseen. Jälkimmäisestä ideoitiin, että voisiko tämän
vuoden kannatusyhdistysmaksuja kerätä koulukirjaston kirjoja varten. Edellistä ei pidetty niin
hyvänä ideana.
8. Liikenneturvallisuus
Suojatielle voisi lisätä Varo lapsia -liikennemerkit, töyssyt ja uria tielle. Liikenneturvallisuuspäivä

järjestetään lisäksi 29.10 Tuulosen autokoulun toimesta. Saisiko vanhempainydistys kerättyä
valtavasti heijastimia lapsille jaettavaksi liikenneturvallisuuspäivänä. Anne Haimakainen otti tämän
tehtäväkseen.
9. Vanhempien liittyminen jäseniksi
Opettajat jakavat ilmoittautumislomakkeen vanhempien allekirjoitettavaksi.
10. Yhdistyksen sääntömuutos
Yhdistyksen sääntöihin lisätään kannatusjäsenyys, joka maksaa 5€/vuosi.
11. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 19.50.
Kokouksen pöytäkirjan oikeaksi todistavat:
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