Haukiputaan vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja
17.8. kello 18.00 Haukiputaan koululla
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Kokous avattiin kello 18.02 ja paikalla olivat Suvi Siltala (pj), Jonna
Backman (vpj), Miia Kaihua (rahastonhoitaja), Sari Haapakangas, Hanna
Tiri, Kimmo Haapaniemi (opettajaedustaja), Mari Koukkari, Leena
Härkönen, Tiina Heikura, Katja Lahdenranta-Linna, Janne Nykänen
(opettajaedustaja, sihteeri), Ulla Holma, Nina Komu, Sari Roivainen, Riina
Meriläinen-Juurikka, Heli Jeskanen ja Anne Haimakainen.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. Hyväksytään kokouksen esityslista
Esityslista hyväksyttiin.

3. Pakka-toimintamalli
Ulla Holma esitteli Pakka-toimintamallia. Toimintamallilla pyritään
paikallisten alkoholihaittojen ennaltaehkäisyyn käytännönläheiseen
toimintamalliin. Ullan mielestä Saapasjalkatoiminta olisi Haukiputaalla
tärkeää käynnistää. Toiminta on suunnattu nuorille. Vanhempia tarvittaisiin
mukaan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hallitus näki tärkeänä
Saapasjalkatoiminnan perustamisen Haukiputaalle. Tätä voitaisiin tehdä
Länsituulen koulun vanhempainyhdistyksen kanssa. Seurakuntaa

suunniteltiin toiminnan koordinoimiseen.

4. Toimintasuunnitelman valmistelu lukuvuodelle 2016-2017
Suvi Siltala vastaa toimintasuunnitelman tekemisestä. Yhdistys järjestää
tapahtumia vanhemmille ja opettajille. Koko koulun vanhempainilta.
Tiedotetaan vanhempia siitä, että koulu on avoin ja sinne voi tulla
katsomaan toimintaa. Tiedottaminen ylipäänsä voisi olla seuraavan
toimintakauden painopisteenä. Voitaisiin palkita opettaja, joka tiedottaa
parhaiten vanhempainyhdistyksen toiminnasta. Järjestetään sellaista
koulun välituntitoimintaa, joka houkuttelee yläkoululaisia pihalle. Yläkoulun
oppilaskunnan hallitusta haastetaan tekemään kysely houkuttelevasta
pihalla tapahtuvasta välituntitoiminnasta oppilaskunnalle. Koululle
rakennetaan kännykkäpeli, joka pistää oppilaat liikkumaan. Pelin parhaille
luvataan palkintoja. Yläkoulun nuoret voisivat käydä leikittämässä
alakoululaisia välitunneilla.

5. Talousarvion valmistelu vuodelle 2016-2017
Miia Kaihua valmistelee talousarvion.

6. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelu 2015-2016
Toimintakertomusta esiteltiin hallitukselle. Suvi vastaa
toimintakertomuksen valmistelusta.

7. Vuosikokouksen valmisteluvastuut ja vuosikokouksen ajankohta
Vuosikokous järjestetään 28.9.2016 kello 18.00. Väistyvä hallitus
kokoontuu 17.30 ja hyväksyy tarvittavat asiakirjat vuosikokousta varten.
28.8 mennessä pitää asiakirjat toimittaa toiminnantarkastaja Juha Näpälle.

8. Kodin ja koulun päivä 30.9.2016
9. 14.9 järjestetään koululla Messutyyppinen vanhempainilta
Järjestöt esittäytyvät ja koulun oppilashuoltohenkilöstö esittäytyy
vanhemmille.

10.

Elävä kirjasto -tapahtuma järjestetään koulun opettajille 16.11

Tapahtuma on opettajille Veso-koulutus.

11.

7.9 alkaa poikien porukka seiskaluokkalaisille pojille kaverisuhteitten

vahvistamiseksi Poikien talon järjestämänä.

12.

7.9 erkkavanhempien vertaisryhmä kokoontuu Jatulin työpajatiloissa

13.

Kaupungilta saadulla toimintarahalla Örkkien tilaaminen

Vanhempainakatemia lähtee kumppaniksi tilaamaan. He lupasivat maksaa
loppusumman joka meillä jää vajaaksu tuhannesta eurosta. 20.10 ilta kello
18.00 sopisi Örkeille. Tapahtumaa kohdennetaan vähän enemmän

yläkoulun puolelle. Päätimme toteuttaa kahvituksen tähän ja
Messutyyppiseen vanhempainiltaan. Kimmo lupasi kysyä Putaan Pullalta
tukea kahvituksien järjestämiseen. Kahvit löytyy Kimmolta. Jonna lupasi
myös pyytää oheistuotteita myyntiä varten. Katja (leipoo myös
mokkapaloja), Tiina, Hanna ja Jonna lupasivat tulla
Messuvanhempainiltaan kahvitukseen. Sari Haapakangas lupasi leipoa
myytävää. Örkki-iltaan kahvitukseen tulevat Jonna, Riina ja Sari
Roivainen. Sari Haapakangas laittaa Arille pyynnön, että hän tiedottaisi
vanhempia kahvituksesta jotta osaavat ottaa rahaa mukaan.

14.

Pyöriä on rikottu koulun pihalla

Koululla on esiintynyt ilkivaltaa pyöriä kohtaan.

15.

Yhdistyksen uudet jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi valittiin Heli Jeskanen, Sari Roivainen, Leena
Härkönen, Nina Komu, Katja Lahdenranta-Linna ja Tiina Heikura.

16.

Yläkoulun ulkovälitunnit

Hallituksen mielestä yläkoululaiset pitäisi houkutella yhdeksi välitunniksi
ulos. Asiasta tehdään Facebook-kysely vanhemmille.

17.
Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään 28.9. kello 17.30 Haukiputaan koulun
opettajainhuoneessa.

18.
Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 20.16.

