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VAUNUKANKAAN KOTI-KOULUYHDISTYS RY  KOKOUSPÖYTÄKIRJA  3/ 2018-2019 

Hallituksen ja jäsenistön kokous 

Aika: Ma 12.11.2017 klo 18.00- 19.52 

Paikka: Vaunukankaan koulu, opettajainhuone 

Paikalla: Soile Ylimannila, Hanna Väkiparta, Anu Vanhamäki, Katja Puistola, Marjut Viitala, Anu Piira, Juha 

Sutinen 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

 

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 

 

5. Kunnioittava kohtaaminen -koulutus 

Palaute koululta oli ristiriitainen. Kakkosen, kolmosen ja viitosen opet kokivat ettei se palvellut 

heidän tarpeitaan. Nelosen opet olivat olleet tyytyväisiä. Vanhemmille oli tullut tietoa niin 

hyvästä kuin huonostakin palautteesta lapsiltaan.  

Iltatilaisuudessa osallistui 22 ulkopuolista aikuista. 

Illalla olleesta vanhempainillasta tuli hyvää palautetta. Keskustelu oli vilkasta ja ilta venyikin sen 

perusteella aika pitkäksi. Keskustelu lopetettiin vähän ennen kahdeksaa illalla.  

6. Halloween Disco jälkipyykit 

Discon tuotto oli noin 1700€. Liitteenä lasketut rahat. 

• ensi kerralla reppupostiin lisäys: hinnasto, jotta kaikilla on käsitys maksuista sekä maininta 

siitä, että kaikki rahat jäävät lopulta koulun ja oppilaiden käyttöön 

• lasten mukana tuleville vanhemmille kysymys tauottamisista suoraan ovella, ”kun tulit niin 

voitko auttaa järjestäjiä...”. tai lipunhinta aikuisille 5 e  

• ovien tarkistus listaan  

• ensiaputaitoiset listaan  

• tauottajat listaan myös 

• erikoisruokavaliot tulee merkitä erikseen kahviossa (ehdoton sääntö) 

• erikseen megafoni-kaijutin tai keskusradion kuulutus tai limbo-passi limboon 

• sisääntulo onnistui kun pöydät oli kummallakin puolella  
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7. Joulumyyjäiset 

• Joulumyyjäiset vietetään koululla 2.12.2018 klo 10-14: Jannelle tieto, että varaa salin! 

• Marjut tekee julisteet sekä myyjien rekrytoimiseen että asiakkaiden hankintaan  

o ilmoitukset luokkiin, mainos, lehti Keski-Uusimaa,  

• Pöydän hinta on 20€ ja se sisältää pöydän ja kaksi tuolia. Varaus on myös sitova!  

• Soile ottaa vastaan pöytävaraukset puhelimitse ja sähköpostitse info@kotko.fi 

• Jaetaan infolehtä myyjille ja ostajille, toimitetaan tulostettuna seuraavaan kokoukseen 

• Soile ja Anu – lakana, Juha kiinnittää, Laura poistaa tikapuilla 

• Kotkon pöytä: kahvio, arpajaiset,  
o Marjut, Elina, Leena, Hanna, Linda, Anu V, Soile, Tuija,  

• Lupajutut Anu 

• Sisääntulo? Voiko se olla joku muu?  

• myyjät pääsevät sisään klo 9.00 

• myyjien autot kauemmaksi kentälle 

• whats up -ryhmään kysymys kuka pääsee hommiin ennen ja jälkeen 

• Tuija Malm hoitaa mainoksen faceen 

 

8. Kynttilöiden valmistus 

• Marjut tekee kynttiläpaperin ja se on toimitettu Jannelle joka antaa master-kopion koululle. 
Opettajat itse tulostavat ja toimitus ensi viikon tiistaihin mennessä takaisin koululle. 

• Linda hoitaa yhteydenpidon koulun kanssa ja materiaalien toimittajan kanssa. 

• Linda ostaa sellofaanit kun saadaan selville tarvittava määrä. 
 

9. Heijastinratsia & liikennepäivä 

• peruutetaan tältä vuodelta 

 

10. Joulupussi 

• Marjut tekee laput 

• Katja hankkii rusinat 

• Leena Fazerilta karkit 

• Tikkarit  

• xylitoli-purkkaa pusseihin? 

• Tekopäivä: ma 17.12 klo 17.30 Soilen kotona Hopeatäpläntie 10, ilmoittautumiset Soilelle 

etukäteen  

 

11. Muut asiat 

• valokuvauksen reklamointia: tarrakuvat eivät irtoa pohjastaan, rajaukset ovat olleet 

omituisia, rajaukset ovat olleet ei toiveiden mukaisia. 

• Valinnaisaine-ehdotukset koululle 

o ”Melkein jo aikuinen”, arjen taitojen opettelua nuudelin keitosta mankelointiin ja vaatteiden 

pesuun yms. 

mailto:info@kotko.fi
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o Metsäretket; nuotion sytyttäminen, metsässä olemisen taidot 

o luistelun ihmeet jäällä 

o jalkapallon hallinta 

o ”Raha ei kasva puussa”; rahankäyttö ja sen hallinta 

o Kännykän fiksut sovellukset esim 112 

o Vapaaehtoistyö: Lahelan Tertun palvelutaloon tutustuminen ja siellä esim. sometaitojen 

opettaminen  

o Turvallisuus päivät; ensiapu, liikenneturvallisuus 

o käsityö ja askartelukerho , vasara ja nauloja 

o kuvataiteen ihmeet; vesivärityöt, pastellitaidot  

o valokuvaus: erilaisia kuvaustekniikoita ja kuvankäsittelyä 

o mediataidot;  

o Oman pelin keksiminen (lautapeli, liikuntapelit, kännypelit), ohjelmointi? 

o Animaatio-kurssi 

o eläintenhoito  

o Opettele väittelemään taidokkaasti 

o Voita itsesi: näytteleminen, esiintyminen, puheenpitäminen 

 

12. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään tammikuussa 14.1.2019  

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen  klo 19.52 

 

 

__________________________________________ 

Soile Ylimannila 
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