Haukiputaan koulun vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja
paikka: Haukiputaan koulu
aika: ke 13.4.2015 klo 18.00
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin kello 18.05.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
Paikalla Anne Haimakainen, Jonna Backman, Sari Manninen, Mia Kaihua (kohdat 6-8) ja Hanna Tiri
3. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen 17.2. pöytäkirja hyväksyttiin.

4. Luennoitsija-asia
Oleellista olisi tietää paljonko avustusrahaa olisi jäljellä talviriehan kulujen jälkeen. Mian pitää
varmistaa, mitä on jäljellä, ja mitä saatiin talviriehasta tuloja. Arvio on, että meillä on alle 1000€
jäljellä. Ehkä 800€ voisi käyttää luentoon, niin jää kassaa. Itsetuntoon ja elämäntaitoon liittyviä
luentoja on toivottu yläkoulun puolelta. Maarit Kallio voisi olla hyvä. Saataisiinko joku kumppani
järjestämään luento meidän kanssa. Sari on laittanut kyselyä Maarit Kalliosta. Odotellaan vastausta.
Vanhempien Akatemiaa voisi ajatella yhteistyökumppaniksi, jos Kallio maksaa yli 500-600€.
Kahvi+pullakantiini voisi olla luennon ohessa. Pitää jäädä rahaa myös näiden tarpeiden ostamiseen.
Luento voisi olla ajankohtainen alkusyksystä. Jos Maarit Kallion luento järjestyy toivotaan tähän osio
keskusteluyhteydestä (ks. kohta 6)

5. FB-arpajaiset
Plan B olisi että, jos Maarit Kallio ei onnistu, niin FB-arpajaiset olisi luennon ideoijien kesken
facebookissa. Jos tämä ei toteudu niin arpajaisissa voisi ideoida suksivarastoa koululle.

6. Seiskalle vanhempainilta
Mia oli paikanpäällä kertomassa vanhempainyhdistyksestä. Kiinnostuneita keskustelijoita oli.
Vanhempainyhdistykseltä on toivottu whatsapp-ryhmiä uusien seiskojen vanhempia. Kannustetaan
ja muistutetaan nykyisten kutosten, tulevien seiskojen vanhempia pystyttämään whatsapp-ryhmiä.
Nuorten ja vanhempien keskusteluyhteys olisi kiinnostava luennon aihe. Whatsapp-ryhmien
perustaminen seiskojen vanhempainiltaan/tapahtumaan. Vanhempainyhdistys muistuttelee siellä
whatsapp-ryhmien tärkeydestä ja vanhempien kesken verkostoitumisesta.

7. ilta erilaisuudesta
Sari kertoi Aslakin ideasta pitää ADHD/Asperger/autismipiirteet-tapahtumasta. Tapahtuma sisältäisi
Perustietoa ja tukimuotoja. Jari Flink voitaisiin pyytää tänne kertomaan erilaisuudesta. Suunnataan
erityislasten vanhemmille, opettajille, koulunkorville, jne. Vanhempainyhdistys voisi pitää puffettia.

8. Epeli
Sari pyörii maalis-huhtikuussa Kirsin luokassa. Hyvä startti ekaluokkalaisille kokeiluun. Kutsutaan
ekaluokkalaisten vanhempia viikon parin ajan tutustumaan oppitunteihin syksyllä. Makkaranpaistoa
vanhemmille ja lapsille myös tutustumisvaiheessa. Vertaistoiminnan tarvetta kartoitetaan nuotiolla.
Rautaryhmä suunnataan kutosluokkailisille hiljaisille ja ujoille pojille. 6-8 poikaa. Heidän
vanhemmille voimaannuttavaa vertaistukea. Neljä alueellista koulutusta tulossa opettajille
erityisyydestä.

9. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän terveiset
Hyvinvointikyselyn tulokset: Paras koulu: Ehdottomasti eniten vanhempia vastannut kyselyyn. Yli
500. Vanhemmat, oppilaat sai vastata kyselyyn. Kyselyn perusteella oppilaan ja opettajan väliseen
vuorovaikutukseen satsataan. Epeli-kartoituksen pohjalta katsotaan, mitä otetaan koko koulun
tavoitteeksi vuorovaikutuksen parantamisessa.
Seuraavalla kerralla muistutusta kerhoista, suksivarastosta ja oppilaskunnan ja
vanhempainyhdistyksen välisestä tiedonvaihdosta.
10. Suksivarasto
Suksivarastoa on toivottu koulun pihalle, ettei sukset ole sikinsokin seiniä vasten ja varkaiden
saatavissa. Suksivarastoasia voitaisiin viedä yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään.

11. Koulun korva
Anne vähentää koulun korvana oloa jatkossa. Rummutusta, tiedotusta, pakotusta ja patistusta
toimintaan tarvitaan joka tuutista.

12. Muut asiat
Tiedottamista pitäisi parantaa: Alakoulun oppilaskunnalta tieto kulkemaan vanhempainyhdistykselle
ja vanhemmille. Ja meiltä vanhempainyhdistykseltä tiedon pitäisi kulkea alakoulun oppilaskunnalle.
Soile Tallgren on yhdysopettaja alakoulun oppilaskunnassa.

13. Seuraava kokous
Vuosikokousta valmistava kokous pitää järjestää. Toiminnantarkastajalle yksi kuukausi aikaa tutustua
papereihin. Järjestetään kokous elokuussa heti koulujen alettua.
14. Kokous päättyi kello 18.54

