Haukiputaan koulun vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja
paikka: Haukiputaan koulu
aika: ke 12.11 2015 klo 18.00
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin kello 18.06.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
Anne Haimakainen, Ulla Holma, Janne Nykänen (sihteeri), Kimmo Haapaniemi, Jonna Backman,
Anne Heponiemi, Tapani Kosamo, Hanna Tiri, Julia Anttonen ja Suvi Siltala (pj).
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen 7.10. pöytäkirja hyväksyttiin.
5. Ruokatoimikunta
Ruokatoimikunnassa oltiin kuultu keittiöväen edustajaa. Siellä selvisi, että suolaa laitetaan ruokaan
normien mukainen määrä. Ylimääräinen suola-astia on henkilökuntaa varten, eivätkä lapset sitä
saisi käyttää. Syömisaikaa on ollut joskus aika vähän. Syksyn alkuongelmien jälkeen ruuan laadun
todettiin parantuneen. Perunoiden outo mauste, joka oli puhuttanut, paljastui rosmariiniksi. Sitä oli
lisätty vain lisäkkeenä olleisiin perunoihin, ei varsinaisiin perunoihin. Kuoriperunoiden kokeilusta
keskusteltiin. Sodexon väkeä pitäisi paremmin tiedottaa koulun erikoispäivistä. Salaattikastiketuubit
oltiin koettu epäsiisteiksi ja epäkäytännölliksi. Ratkaisu asiaan on mietinnän alla. Sodexon mielestä
linjaston kääntö aiheuttaisi liikaa kustannuksia, eikä sille löydy maksajaa. Toivottiin, että palautetta
kerättäisiin myös kirjallisesti ja annettaisiin Sodexon tietoon.
6. OPS-päivän terveiset
Vanhemmat antoivat oman mielipiteensä koulun uuden opetussuunnitelman valmistelutyötä
varten. Majakka-hanketta esiteltiin vanhemmille. Uusien oppimisympäristöjen rakentamisessa
vanhempien kannattaa olla mukana.
7. Kodin ja koulun yhteinen tapahtuma
Suvi ehdottaa rehtorille, että seuraavan lukuvuoden vesopäivä voitaisiin käyttää kodin ja koulun
päivään, jolloin saataisiin kaikki opettajat paikalle.
8. Arvonnan järjestäminen Facebookissa
Hanna Tiri on aloittanut aktiivisen Facebook-kampanjoinnin, että saisimme lisää seuraajia ja
keskustelua käyntiin siellä. Asiaa on selvitetty ja arvonnan järjestämiseksi ei tarvitse hankkia lupaa,
kunhan ilmoitetaan, että Facebook ei osallistu arvonnan järjestämiseen. Arvontapalkintoja pitää
hankkia lisää. Ensimmäistä arvontaa kokeillaan jo ennen joulua.

9. Erkka-vanhemmat -ryhmä
Yhdistys on perustanut erityislasten vanhemmille oman WhatsApp-ryhmän. Ehdotettiin, että
ryhmän pitäisi tavata toisiaan myös somen ulkopuolella.
10. Jäsenasiat
Jäsenrekisteripohja on otettu käyttöön. Yhdistyksen jäseniksi hyväksyttiin Hanna Tiri, Julia Anttonen
ja Anne Haimakainen.
11. Torpanmäentien risteys
Todettiin, että Anne Haimakaisen tekemä selvitys risteyksen vaarallisuudesta on erittäin hyvä ja
asiallinen. Päätettiin laittaa kirjelmä eteenpäin.
12. Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä
Kysely on laitettu Wilman kautta kaikkien koulun oppilaiden huoltajile. Toivomme lisää jäseniä
kyselyn kautta. Vastausaikaa laitettiin kaksi viikkoa. Wilmaan ja Facebookkiin laitetaan vielä
muistutus noin viikon päästä kyselystä.
13. Vastaanottokeskuksen tukiyhdystyksen pyyntö
Päätettiin, ettei lähdetä mukaan Vaatteita turvapaikanhakijoille -keräykseen. Pyyntö oli tullut kaikille
koti-koulu -toimikunnille opetustoimen kautta Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistykseltä.
14. Yhteisötoiminnan alueellisen toimintarahan hakeminen
Toimintaraha on haettavissa Oulun kaupungin nettisivuilla. Siikaputaan asukasyhdistys on
ilmoittanut, ettei lähde mukaan yhteisen tapahtuman järjestämiseen ja toimintarahan hakemiseen.
Päätettiin, että yhdistys hakee toimintarahaa yksin.
15. Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään 13.1.2016 keskiviikkona kello 18.00 Haukiputaan koululla.
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