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VAUNUKANKAAN KOTI-KOULUYHDISTYS RY KOKOUSPÖYTÄKIRJA   5/2017-2018 

Hallituksen ja jäsenistön kokous 

Aika: Ti 27.2.2018 klo 18 

Paikka: Vaunukankaan koulu, opettajan huone 

Paikalla: Soile Ylimannila, Juha Sutinen, Anu Vanhamäki, Sami Hauta-Aho, Anniina Hämäri, Leena Koivu, 

Hanna Väkiparta, Tiina Huuhtanen, Hannele Konsén 

 

1) Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05 

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3) Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 

4) Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin. 

5) Valokuvaussopimuksen tilanne 

Lindell sopimus saatu lopulta hyväksyttävään muotoon ja suullisesti asia ilmoitettu Lindellille. Soile 

allekirjoittaa varsinaisen sopimuksen maaliskuun aikana. Sovitaan ensisyksyn kuvauksen yhteyteen 

asiakaskysely vanhemmille kuvauksen jälkeen.(liitteet) 

6) Koulukiusaaminen – Nuorisopalvelu – Balanssi luento ja vanhempainilta 

Sovittu alustavasti koulu- ja nettikiusaamisluento torstai 25.10.2018 ja samana iltana on vanhemmille 

tilaisuus. Oppilaille järjestettävästä tilaisuudesta ei tule maksua, ainoastaan vanhempainillasta tulee maksu 

arviolta noin 700 euroa. 

7) Disco 

• Kevään disco pidetään 20.4.2018 klo 18-20.30. 

• Anniinalla on päävastuu mutta eri tehtäviin osallistuvat (myös muut halukkaat saa osallistua). Tämä ryhmä pitää oman 

kokouksen vielä ennen diskoa 9.4.2018 klo 18.00. 

• Soile laatinut työlistan, missä eri työtehtävät on sovittu.  

• Järjestetään ns. VIP-tila 

• Soile selvittää taitoluokan käytön mahdollisuuuden 

• Janne (ja Soile) tekee Wilmaan tiedotteen vanhemmille, halukkuudesta osallistua Diskon talkoisiin ja 

myös jatkossa vanhempainyhdistyksen toimintaan. Laitetaan mukaan myös info, että palkintoja 

tarvitaan. 



Vaunukankaan koti-kouluyhdistys ry. 

 www.kotko.fi  

 

Vaunukankaan koti-kouluyhdistys ry  www.kotko.fi 
Vaunukankaantie 3-5, 04300 Tuusula  info@kotko.fi 
 

• Soile sopii, mikä luokka hoitaa siivouksen ja siivous alkaa vasta klo 21.00. 

8) Luokkaretkien rahoitushakemuset 

Opettajille on laitettu tieto, muutama luokka on jo hakenut ja maksujakin on myös suoritettu. 

9) Pääsiäismetsästys 

Järjestetään pieni yllätys pääsiäiseksi oppilaille. 

10) Koulun kuulumiset 

Ei osallistujia, ei tiedossa olevia asioita. 

11) Oppilaskunnan kuulumiset 

Ei osallistujia, ei tiedossa olevia asioita. 

12) Muut asiat 

Ei tietoa. 

13) Seuraavan kokouksen sopiminen 

Maanantai 7.5.2018 klo 18.00 

14) Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous klo 19.50 

 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 

Soile Ylimannila    Juha Sutinen 

puheenjohtaja     sihteeri 


