Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen
pöytäkirja 28.9. kello 18.00 Haukiputaan koululla
1. Kokouksen järjestäytyminen
Katja Lahdenranta-Linna valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

2. Valitaan kokoukselle sihteeri pöytäkirjan tarkastajat
Valitaan sihteeriksi Janne Nykänen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Anne
Haimakainen ja Hanna Tiri.

3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous avattiin kello 18.00 ja paikalla olivat Jonna Backman (vpj), Mia
Kaihua (rahastonhoitaja), Sari Haapakangas, Hanna Tiri, Kimmo
Haapaniemi (opettajaedustaja), Katja Lahdenranta-Linna, Mari Koukkari,
Riina Meriläinen-Juurikka, Tiina Heikura, Nina Komu, Janne Nykänen
(opettajaedustaja, sihteeri) ja Anne Haimakainen.
Kokous todettiin sääntöjen mukaan koollekutsutuksi, lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään toimintakertomus lukuvuodelle 2015-2016
Toimintakertomus hyväksyttiin. Korjauksena suojatien turvaamiseen ja
EPELI-hankkeeseen liittyvät asiat siirrettiin seuraavalle toimintakaudelle.

5. Hyväksytään tilinpäätös lukuvuodelle 2015-2016
Tilinpäätös hyväksyttiin.

6. Tilien hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Tilit hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

7. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2016-2017
Toimintasuunnitelma vahvistettiin sillä ehdolla, että Hyvä startti otetaan
pois toimintasuunnitelmasta.
Talousarvio vahvistettiin.

8. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen valinta
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anne Haimakainen.
Jonna Backmann valittiin varapuheenjohtajaksi.
Rahastonhoitajaksi valittiin Riina Meriläinen-Juurikka.
Hallitukseen valittiin Hanna Tiri ja Leena Härkönen.
Hallituksen sihteeriksi valittiin Janne Nykänen.
Lisäksi hallituksen varajäseniksi valittiin Mia Kaihua (toinen
rahastonkäyttöoikeudella varustettu), Sari Haapakangas, Kimmo
Haapaniemi (opettajaedustaja), Katja Lahdenranta-Linna, Mari Koukkari,
Tiina Heikura, Heli Jeskanen, Nina Komu ja Janne Nykänen
(opettajaedustaja).

9. Varsinaisen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
tarkastamaan kuluvan lukuvuoden hallintoa ja tilejä
Tomi Lampila valittiin toiminnantarkastajaksi ja Jani Saarenpää valittiin
varatoiminnantarkastajaksi.

10.

Yhdistyksen vuosi ja ylimääräisten kokousten ilmoittamistavasta

päättäminen
Yhdistyksen sääntöjen 10 § mukaan: Hallituksen on kutsuttava
yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse.
Päätös: Jatketaan samaa toimintamallia. Tieto kokouksista löytyy myös
yhdistyksen nettisivuilta sekä Facebook-sivulta.

11.

Jäsenten esittämien asioiden käsittely

Ruokalatoimikunta kokoontuu 21.10 kello 9.45 – 10.20. Leena Härkönen,
Heli Jeskanen ja Anne Haimakainen edustavat yhdistystämme.

Vanhempia pyydetään MOKki-viikolle toimintaan mukaan viikolla 45.

Torpanmäen suojatiestä on pyydetty vanhempainyhdistystä kirjelmöimään
kaupungille. Vaaratilanteita on sattunut ja lapsia liikkuu alueella paljon.
Otamme selvää risteyksen nykyisistä suunnitelmista. Kysytään Arilta,
ottaisiko hänkin kantaa asian puolesta. Päätimme ottaa yhdistyksenä

kantaa asiaan.

Örkit Puttaalla 20.10 kello 18.00. Vanhempainyhdistys myy kahvia ennen
esitystä sekä auttaa tuolien asettelemisessa saliin. Paikalla pitää olla
viimeistään kello 17.00. 10.10 asti on meidän omaa markkinointiaikaa.

Annamme yläkoulun oppilaskunnalle 100 € palkintoihin, joilla voidaan
motivoida osallistumaan liikuntatuutoreiden järjestämään toimintaan.

Pöytäkirjat lähetetään jatkossa oppilaskuntaa ohjaaville opettajille.
Oppilaskunnan hallituksen edustajat ovat tervetulleita kokouksiimme.

Vanhempainyhdistys kyselee vielä vanhemmilta ja isovanhemmilta
kerhojen vetäjiä koululle.

Miestenviikolla järjestetään koululla Kiedo meidät tarinaan -tapahtuma eli
isät/isoisät/muut tärkeät miehet kutsutaan kouluun tai päiväkotiin
lukemaan lapsille.

Koostamme mainosmateriaalin Haukiputaan eläkeläiset ry:n kotisivuille.

Puheenjohtaja kutsuu uuden hallituksen järjestäytymiskokoukseen 23.11.

kello 18.00 Haukiputaan koulun opettajainhuoneeseen.

12.

Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 19.30.

