HAUKIPUTAAN VANHEMPAINYHDISTYKSEN
HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 15.2.2017
KLO 18.04
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin kello 18.04.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Läsnä olivat Anne Haimakainen (pj), Janne Nykänen (siht.), Sari Haapakangas, Liisa Nuortimo,
Nicklas Backman, Lassi Soininen, Jonna Backman, Hanna Tiri, Riina Meriläinen-Juurikka, Kimmo
Haapaniemi ja Nina Komu.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Hyväksytään kokouksen esityslista
Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

4. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Pöytäkirja hyväksyttiin.

5. Talviriehan suunnittelu
Kepparirata on saatu tapahtumaan ja keppareille virkattuja porkkanoita. Janne oli saanut lainaan
ghettomankan. Anne hommaa vesivärejä lumenmaalaukseen. Hankipallolle ei vielä ole vetäjiä.
Kaksi liikuntatuutoria voitaisiin palkata pizzalahjakorteilla hommiin. Kimmo juontaa tapahtumaa.
Sähköasiaan ei ole saatu vielä selvitystä. Huomenna saadaan tämä selville. Tapahtumaan ei tarvitse
laatia turvallisuussuunnitelmaa, koska odotamme alle 200 kävijää. Kimmo hoitaa myös luvan
tapahtumaan. Mainokseen laitetaan pienellä präntillä, ettemme vakuuta tapahtumaan tulijoita.
Kimmo kuuluttaa laskiaisriehasta koulun oppilaille. Kellon asukastuvan liikuntavälinekassi oli
Miian selvitettävänä. Anne kysyy Miialta, että saadaanko tämä hankittua tapahtumaan mukaan.
Palkintoina voidaan jakaa osuuspankin possuja, hyppynaruja ja Sivakan kasseja, joita meillä on
valmiiksi. Emme tarvitse lisää palkintoja. Sari on saanut HaVasta neljä eläinpukuista hahmoa ja
yhden ylimääräisen käsiparin vielä. Moottorikelkka on vaikeaa hankkia. Haukiputaan
moottorikelkkailijat eivät ole olleet kovin innokkaita tulemaan. Moottorikelkkailusta luovutaan.
Kelkka, pyörätuolisukset ja luistelutuet pitää tuoda soveltavan liikunnan pisteelle. Parkittaminen

ohjataan koulun henkilökunnan parkkipaikalle (laitetaan tieto mainokseen). Jonna ottaa myös
buffetin vastuulleen. Halpa-Hallista pitäisi hakea pilli, kaasu, pillimehut ja muutakin. Viimeksi
tämä sitoi neljä ihmistä. Grillin hakijaa etsitään vielä. Myyntiin laitetaan euron karkkipusseja.
Erkkavanhempien WhatsApissa mainostetaan myös. Roskisjärjestelmä pitää vielä hankkia buffetin
viereen.

6. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksen terveiset
Kokouksessa esiteltiin koulun säännöt. Niitä oli päivitetty nykyaikaisemmaksi. Säännöistä tehdään
vielä tiivistelmä oppilaille esitettäväksi. Majakka-kouluille oli rahoitusta haettavana. Yläkoulun
oppilaskunnan puheenjohtaja Elina Jutila oli paikalla, ja hän oli halukas yhteistyöhön
vanhempainyhdistyksen kanssa. Vanhempainyhdistys voisi lähteä kilpailuttamaan koulukuvausta.
Pyydetään edelleen, että rehtori voisi lähettää hyvissä ajoin juhlista ja poikkeustapahtumista
tiedotteen huoltajille Wilmassa, vaikka luokanvalvoja tai luokanopettaja sitten lähettäisikin
luokkakohtaisia poikkeuksia tähän tiedotteeseen.

7. Erilaisuuden päivä
Tukioppilaat ottavat järjestämisvastuun tästä päivästä. Epeli voi olla tukemassa tämän päivän
rakentamisessa, esimerkiksi tuomalla toisia järjestöjä mukaan tapahtumaan. Esimerkiksi soveltavan
liikunnan asioita voitaisiin siellä esitellä. Esimerkiksi Vau, Malike ja Oulun kaupungin
välinelainaamo voisivat olla tässä mukana. Tukareitten ohjaavia opettajia on asiasta informoitu.
Vanhemmat toivotetaan tapahtumaan tervetulleeksi.

8. Kodin ja koulun päivä eli rehtorin aamupuuro
Aamupala koululla, johon tullaan lapsen kanssa. Aamupuuron yhteydessä pöydässä on lappuja,
joiden avulla vanhemmat ja lapset kyselevät toisiltaan kuulumisia ja kohtaavat. Tämän jälkeen voisi
olla tavallinen koulupäivä, jonne vanhemmat voisivat tulla mukaan katsomaan opetusta. Miten
huomioidaan erityisluokat?

9. Yhteistyökuviot MLL:n kanssa
Jatulin toimijat ja MLL on järjestämässä yhteistä tapahtumaa, johon mekin olisimme tervetulleita
osallistumaan. Tapahtuma järjestetään 22.4 lauantaina kello 11-13. Alustavana ohjelmistona on
esimerkiksi Urhohyppy, seinäkiipeilyä, voimistelijoitten esitys ja tubettajia on tilattu tapahtumaan
(Ilari-PRO), HaVa:n eläinhahmot tulevat myös tähän tapahtumaan, Eräpaja järjestää pomppulinnan,
liikuntatoimi järjestää temppuradan ja nuorisotoimelta tulee tanssipeli. Vanhempainyhdistys voisi
tulla MLL:n pisteisiin mukaan.

10. Toimintarahaa
Sivikseltä voisi esimerkiksi hakea rahaa toiminnan järjestämiseen. Suuralueen kokous, joka
käsittelee kaupungin toimintarahahakemuksemme, on ehdottanut, että saisimme 500 € avustusta.
Koulupäivään voisi hankkia esiintyjän. Esimerkiksi jos Oulussa asuvaa Justimusfilmsin jäsentä
pyydettäisiin puhumaan koululaisille siitä, että mikä on hyvää huumoria ja mikä on sellaista vitsiä,
jota ei kannata somessa tai netissä heittää. Toinen vaihtoehto voisi olla Annika, joka asuu myös
Oulun lähellä. Oppilaskunnat miettivät yhteistyössä, että miten saisimme Justimusfilmsin oululaisen
jäsenen ja/tai Annikan kouluumme. Voisiko Majakka-rahasta osan käyttää tähän?

11. Muut asiat
Olemme saaneet lahjoituksena käsityökauppa Ilosta lankoja. Näiden avulla voisi järjestää
jonkinlaisen yhteisöllisen projektin koulussa.

12. Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 29.3 kello 18.00.

13. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 19.40.

