HAUKIPUTAAN VANHEMPAINYHDISTYKSEN
HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 9.1.2017
KLO 18.10
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin kello 18.10.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Läsnä olivat Anne Haimakainen (pj), Janne Nykänen (siht.), 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. Tapahtuman suunnittelu
Yhdistys järjestää talviriehan Torpanmäellä viikolla 9 torstaina 2.3 kello 18.00 – 19.30.
Tapahtumassa on keppariratsastuskisat (selvitetään vastuuhenkilö), makkaranpaistoa ja buffetti
(mm. lämmintä mehua) (kysytään Jonnaa buffetin hankkijaksi) sekä mäenlaskua (pyydetään joku
vahtimaan). Koululta löytyy isoja termareita. Karkkia otetaan myyntiin enemmän kuin viime
vuonna. Halpa-Hallista sai viime vuonna grillin, jos tilasi ajoissa ja osti makkarat Halpa-Hallista
(Anne kysyy tätä). Tapahtuman suunnittelua varten otetaan esteettömyyslista käyttöön. Kysytään
palokunnalta paloautoa tapahtumaan (Kimmo hoitaa tämän). He voisivat muistuttaa myös heikoista
jäistä. Riehaan kutsutaan myös poniratsastusyrittäjä (Ovat tulossa.). Talli voi kerätä itse oman
palkkionsa lapsilta. Lisäksi pyydetään joku järjestämään moottorikelkka-ajelua (Liisa kysyi tätä
mutta tämä ei onnistunut, sijoitetaan Laavujen taakse). Selvitetään, että voisiko jääkaukaloon viedä
musiikit (Janne kysyi Annalta, Kimmollakin oli tähän joku systeemi). Kimmo höpöttää mikrofoniin
tapahtuman ajan. Mainokseen lisätään teksti: ”Vanhempainyhdistys ei vakuuta osallistujia” (Hanna
tekee mainoksen). Lumen maalaaminen vesiväreillä voitaisiin järjestää tapahtumaan (Anne hoitaa).
Mahdollisesti norsutopsia, limboa ja frisbeegolf-kisoja voitaisiin järjestää (kysytään Miialta tätä eli

Kellon asukastuvan liikuntavälinekassia, koululta löytyy norsutopsit). Liikuntatuutoreita ja
vanhempia pyydetään pitämään kisailupisteitä (Kimmo kysyy tuutorit). Mahdollisesti HaValta
voitaisiin pyytää eläinpukuisia hahmoja (Sari kysyy Sannilta). Kelkka pyydetään tapahtumaan
mukaan (Miiaa pyydetään järjestämään). Mukaan otetaan pyörätuolisukset ja kaksi luistelutukea.
Tähän voisi tehdä radan, jota voisi kokeilla kaikki. Alle kouluikäisille järjestetään hankifutista.

6. Koulun tiedottaminen
Vanhempainyhdistys toivoisi parannusta koulun tiedottamiseen, sillä se vaikuttaa suoraan kodin ja
koulun väliseen yhteistyöhön merkittävästi. Tiedottaminen on liikaa opettajien vastuulla. Tästä
seuraa, että tiedottaminen ei aina hoidu kunnolla. Osa opettajista siirtää vielä tiedottamisen
oppilaiden vastuulle. Wilman käytöstä ei ole koulussa yhtenäistä käytäntöä, tällainen pitäisi luoda.
Wilmaan olisi hyvä saada myös helppo tapa lähettää viestiä koulun kaikille vanhemmille.
Esimerkiksi vanhempainiltojen tiedotuksessa on ollut puutteita. Yleisurheilukilpailut jäi
tiedottamatta. Joulujuhlaan kutsu tuli viikkoa ennen joulujuhlaa, joka oli aivan liian myöhään, että
vuorotyössä olijat olisivat päässeet mukaan. Voisiko vanhemmille lähteä viikkotiedote tai
kuukausitiedote, joissa koostetaan koulun tapahtumia. Voisiko vaikkapa joku media-alan
työharjoittelija tulla suunnittelemaan tiedotusprosessia ulospäin.
Janne pyytää Jounilan Heidiltä, että tiedotustiimi siirtäisi kehittämisen painotusalueensa ulospäin
tiedottamiseen joksikin aikaa. Janne pyysi Maria Karlsbergiltä, että Wilmaan saataisiin helppo tapa
lähettää viestiä isommille vanhempainryhmille kerralla.

6. Uusien jäsenien hyväksyminen
Uudeksi jäseneksi hyväksyttiin Mari Aho.

7. Muut asiat
Vanhempainyhdistys sai vastineen Torpanmäen ulkoilualueen suojatien -aloitteeseen. Kesällä 2017
kaupunki rakentaa suojatien. Pyörätien jatkamiseen he eivät alkaneet.

Eskarista ekalle -tapahtuma on 18.1.2017. Anne menee puhumaan vanhempainyhdistyksestä, Hanna
erityisvanhempien toiminnasta ja kokemuksista koulun aloittamisesta erityisvanhemman
näkökulmasta ja Heikuran Tiina ekaluokkalaisen vanhemman näkökulmasta. Opettajia pyydetään
mainostamaan luokissaan vanhempainyhdistyksen toimintaa. Samana päivänä on Maailman suurin
vanhempainilta.

8. Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään maanantaina 15.2.2017 kello 18.00.

9. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 19.26.

