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VAUNUKANKAAN KOTI-KOULUYHDISTYS RY  KOKOUSPÖYTÄKIRJA  2/ 2018-2019 

Hallituksen ja jäsenistön kokous 

Aika: Ma 17.01.2019 klo 18.00-  

Paikka: Vaunukankaan koulu, opettajainhuone 

Paikalla: Soile Ylimannila, Hanna Väkiparta, Anu Vanhamäki, Hannele Konsen, Leena Koivu, Annina Hämäri, 

Marjut Viitala, Linda Backmann-Rouvali, Anu Piira, Sami Hauta-aho, Janne Mellin , Laura Rokosa, Tuija Malm  

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.40 

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. Koulukuulumiset 

A) Koulussa aloitetaan kouluruokailuryhmät, jossa oppilaat on osallisena. Keskusteluina on 

ruuanlaatu, kesktävä kehitys jne. Osallistujina rehtori, keittiöhenkilökuntaa, ruokapalveluiden 

esimies ja oppilaita jokaiselta luokka-asteelta. Asiasta kuullaan lisää kevään aikana ja 

vanhempia tiedotetaan Wilman kautta.  

B) Sisäilmasta tulee kokous 28.1.2019  klo 12.30. Kokoksessa selvennetään onko 

kesäntoimenpiteet tuottaneet tuloksia ja mitä seuraavaksi tapahtuu.  

C) Vaunukankaan koulu on valittu mukaan pilottii-projektiin: Ratkaistaan yhdessä –hanke. Hanke 

keskittyy sisäilma-asioihin.  

D) Eskareiden vanhempainilta tulossa 29.1. 2019 

 

6.  Viime lukukauden tapahtumien kertaus: 

a. Valokuvaus: Kuvissa kävi 372 oppilasta ja 21 opettajaa. Kuvausprosentti oli 88. Kolme 

lasta oli kuvattu studiolla uudestaan. Kaverikuvat ja sisaruskuvat tullaan jatkossa 

kuvaaman erikseen. Kuvaajalta tuli tietoa, että koulunpuolelta ei ole tullut tietoa miten se 

kannattaisi hoitaa. Koulun kokemus oli, että se lähenteli kaaosta. Ja rehtori kiisti tiedon 

ohjeiden / aikataulujen antamattomuudesta. Palautetta on annettu paljon puolin jos toisin. 

b. Halloween Disco 

c. Joulumyyjäiset 

oulumyyjäiset viettiin koululla 2.12.2018 klo 10-14. Marjut teki julisteet sekä myyjien 

rekrytoimiseen että asiakkaiden hankintaan ilmoitukset luokkiin, mainos, lehti Keski-

Uusimaa, Pöydän hinta oli 20€ ja se sisälsi pöydän ja kaksi tuolia. Pöytiä myytiin noin 20 

kpl. Soile otti vastaan pöytävaraukset puhelimitse ja sähköpostitse info@kotko.fi. Jaettiin 

infolehtä myyjille ja ostajille, toimitettiin tulostettuna seuraavaan kokoukseen. 

Onnepyörä oli menestys: yli 200 e. Pöydät eivät riittäneet vaikka niitä lisättiin myyjäisten 
aikana. (noin 20 kpl). Luokat olivat tyytyväisiä myyjäisiin ja niiden tuotoon. Joulupukki 
kruunasi koko tilaisuuden. Ajatuksena on järjestää myös ensi vuonna myyjäiset. 

 

mailto:info@kotko.fi
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d. Joulupussit 

Joulupussien pussitus sujui rattoisasti Soilen kotona. Pussin hinta tuli aika kalliiksi. (noin 1e/ 
pussi). Opettajat jakoivat pussit luokissaan. 

e. Kynttilöiden valmistus 

Marjut teki kynttiläpaperin, Soile hoiti yhteydenpidon koulun kanssa ja materiaalien 
toimittajan kanssa. Ip- tyttöjen muistaminen keväällä esim. jäätelöllä. Koululla oli jäljellä 
sydänlankaa sekä vahaa, joten ensi vuonna tarkistetaan mitä koululla on, ettei tilata 
turhia materiaaleja.   

f. Kunnioittava kohtaaminen -koulutus 

Hanna ja Soile hoitavat tiedottamisen Jannen kanssa Wilman kautta, kouluttajana toimi 

Leena Mela MLL:sta, Vanhempainilta keskiviikkona 31.10.2018 klo 18-> 

Päätettiin, että ei järjestetä kahvitusta vanhemmille. Koulutuksesta tiedotettiin 

vanhemmille FB:n ja Wilman kautta. Lisäksi kutsutiin lähialueen muiden 

vanhempainyhdistysten hallitukset paikalle. 

g. Heijastinratsia & liikennepäivä peruttiin 

Olemme hakeneet IF:iltä heijastimia jaettavaksi koululaisille. Meille ei kuitenkaan tänä 

vuonan myönnetty niitä. Discossa jaettiin palkintoina melkein 300kpl. 

 

7.  Tuleva lukukausi:  

a. Talent-tapahtuma  

Ystävän päivänä koululla perinteisesti järjestetään Talent-kilpailu, jossa olemme olleet 

tuomarina.  

@Katja P. – Pystytkö hoitamaan Flamingo-liput palkinnoksi? 

b. Luokkaretkiavustus 

Luokkaretki-rahat:  10 e oppilasta kohden: tosite/ lasku tulee toimittaa Kotkolle  

Kevätdisco – NeOnBileet  

Alustavasti sovittu 26.4. 2019 

Ideoita: neon-valotikut 

Lisäksi päätimme pyytää mukaan Nahkelan koulun oppilaat (tieto tulee olla myös 

mainoksissa). Ovelle nimilista Nahkelan koulun oppilaista. Pyydä mukaan muutama 

vanhempi järjestysmieheksi. 

 

1) Vip-tila: Anu ja Sami 

2) Esiintyjä: Eemeli- esiintymään,@Sami varmistaa 

3) Buffet: Anniina ja Leena ja Hanna  

4) DJ: Tuija 

5) NeOn-käytävä Heli ja Marjo 

6) Onnenpyörä ja palkinnot: Anu Piira, Katja Puistola ja Hannele Konsen  

7) Limbo?: Juha 

8) Speden Spelit 

9) Ilmoitukset ja reppuposti: Marjut Tulostus: Soile, Juha, Laura  

10) Koristelu, rahat, yleinen järjestely, Temppu-rata: Soile, Laura, Juha, Linda 

a. Kilpailut: Paras NeOn : Temppuradan järkkärit valitsevat parhaan NeOn 

b. NeOn tanssijat – Tanssikilpailu - Kolmen biisin ajan discoalueen 
järjestysmiehet valitsevat parhaan tyttö- ja poikatanssijan 
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11)  Siivous 

a. Siivous klo 21 
i. luokka? 

ii. siivousta ei saa aloittaa ennen klo 21.00. 

iii. Siivouskomerossa on siivousvälineet ja roskakaapin avain 

iv. Kahvio puretaan ensin joten siivous aloitetaan discosta purkamalla 

temppurata 

 

c. Pankin vaihto 

Hannele ja Laura ottaa asiasta selvää ja kilpailuttaa pankkeja. 

 

d. Bröndin teko 

Juha etenee asian kanssa ja esittelee asiaa seuraavassa kokouksessa. 

 

 

8. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään to 7.2. 2019 klo 17.30. 

Ja sen jälkeen seuraava kokous to 21.3. 2019 klo 17.30 . 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.23 
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LIITE 1 

Kirjeenvaitho Valokuvaamo Studio Lindellin kanssa 

Hei Hannele, 

 

kiitos viestistäsi ja mukavaa alkanutta vuotta! 

 

Tässä vastauksia ja tietoa kuvauksesta viime vuoden osalta: 

 

- kuvassa on käynyt 372 oppilasta + 21 opettajaa 

- tilaus prosentti 88% kuvatuista oppilaista ( perinteisesti meillä tilaus prosentti 83 - 95% ) 

 

1. Kuvauspäivät onnistuivat pääsääntöisesti hyvin, kaverikuvauksen organisointi ei oikein toiminut vaan pitkiksi 

muodostuneet jonot ja tuntien (!) odottelu synnyttivät paljon palautetta. Jäin itse miettimään, että olisiko luokkien sisäiset 

kaverikuvat voinut ottaa luokan kuvauksen yhteydessä ja sitten eri luokilla olevien kavereiden / sisarusten kuvat 

omanaan. Mitä toimenpiteitä teillä on ehdottaa tähän, jotta vastaavalta ruuhkalta vältytään ensi vuonna? 

 

vastaus: 

Kaverikuvaan kokeilimme erillaisia juttuja loppusyksynä, parhaaksi osottaitui se että luokkiensisäiset kaverikuvat sekä 

mahdolliset sisarukset kuvattiin samalla, ja eri luokilta olevat eriaikana esim koulun viimeisinä tunteina tai jopa koulun 

jälkeen? 

 

Suurin muutos tulee olemaan se että vaadimme kaverikuviin jatkossa molempien vanhempien / lasten lomakkeisiin nimet 

kavereistä, sillä moni oli merkinnyt kaverikuvia muiden oppilaiden kanssa vaikka tällä kaverilla oli kaverikuvaus kielto. 

Näin se itse kuvaushetkikin selkeytyy sekä lapsi ei voi valita jonossa lisää kuvattavaa, moni lapsi otti kymmenien 

kavereiden kanssa jolloin se hidastaan ja lisää muiden jonotusta. Kaverikuvissa varmasti hyvä käytäntö on että 

maksimissaan 3 kaveri kuvaa / oppilas? Vai mitä mieltä olette? 

 

2. Kuvaaja sai hyvää palautetta: oli joustava, lapsia hauskuttava ja innokas ottamaan erilaisia kuvia. 

 

vastaus: 

Kiitos tätä pyrimme aina! 

 

3. Kuvat on koettu pääsääntöisesti onnistuneiksi (toki kaikki lapset eivät varmaankaan koskaan onnistu kuvissa 

täydellisesti). 

 

vastaus: 

Tietojen mukaan 3 lasta on kuvattu studiolla uudelleen, joista en tiedä oliko kaikki uusintoja vai oliko joku pois koulusta 

kun oli kuvaus päivät. 

 

4. Kuvien hintatasoa pidettiin kohtuullisena. 

 

5. Kuvapaperin laadusta on tullut paljon kritiikkiä: sitä on pidetty huonompana kuin aiemman toimijan aikana. 

 

vastaus: 

Paperin laadusta tulostimien valmistaja on kirjoittanut seuraavasti meille, kun olen välittänyt saamani "kritiikkiä" / 

kysymyksiä siihen liittyen. 

 

"Paperin paksuudella ei ole merkitystä sen säilyvyyden suhteen. Valokuvat säilyvät albumissa 100 vuotta, joka 

tapauksessa vähintään yhtä hyvin kuin perinteisen filmin värivalokuva. 

Epson pyrkii kaikessa toiminassaan mahdollisimman hyvään ympäristöystävällisyyteen, jonka takia paperi on kehitetty 

mahdollisimman ohueksi ja samaan aikaan mahdollisimman laadukkaaksi. 

https://www.epson.fi/about/environment Epson on valinnut ohuen paperin myös tuotannollisista syistä. Tämän päivän 

tulostimet on tehty hyvin pieniksi ja mahdollisimman vähän virtaa kuluttaviksi 

https://www.epson.fi/about/environment
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ja siksi paperi tekee tiukkoja käännöksiä pienessä tilassa." 

 

6. Kuvien rajauksista on myös tullut palautetta: rajauksia on pidetty huonoina ja jos on toivottu uutta rajausta, ei se ole 

toteutunut sovitusti / halutusti. Uskoisin, että tästä teille on tullutkin jo tieto jos ja kun olette tulostaneet kuvia uudelleen 

väärien rajausten vuoksi. 

 

vastaus: 

Olemme valmistaneet kaikki reklamaatiot aina uudelleen, on kyseessä ollut rajaus, väri tai postitus ogelma sillä meille on 

tärkeää että kaikki saavat parhaat mahdolliset kuvat. 

Tähän olemme myös luoneet ensi vuodeksi uusi työkaluja vanhemmille, eli tilausta tehdessä on jatkossa jokaisen itse 

mahdollisuus rajata kuvaa haluamallaan tavalla. 

 

7. Tarrakuvia on pidetty pieninä ja niiden irtoamisessa on ollut ongelmia. 

 

vastaus: 

Tarra-arkki on tietojemme mukaan sama kuin muutamalla muulla toimijalla. Meillä tarra-kuvien stanssaus tehdään 

käsityönä, tiedän että joitakin irtoamisongelmia on ollut kun tekijä ei ole ollut riittävän tarkka stanssatessa. 

Tätä olemme pyrkineet jatkuvasti seuraamaan ja kehittämään paremmaksi. 

 

8. Kuvat olivat itse asiassa melko pieniä ja ne on tulostettu paperille siten, ettei niiden välissä ole valkoista "tyhjää". 

Tämä hankaloittaa merkittävästi kuvien leikkaamista irti toisistaan. Kuvien sijoittelua arkille ja kuva-arkkien kokoa teidän 

olisi varmasti hyvä miettiä uudelleen asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. 

 

vastaus: 

Otamme vastaan ehdoituksia / toiveita kuva-arkeistä mitä niissä olisi hyvä olla. Minkä kokoisia ja montako. 

Meillä on ollut kolmea arkkia tänä vuonna, 2 kpl 10x15cm valokuvaa arkissa - 1 kpl 10x15cm valokuva + 2 kpl 6x8cm 

valokuvia arkissa - 1 kpl 15x20cm valokuva + 2 kpl 10x15cm valokuva arkissa. 

 

9. Tilaus-toimitusprosessi ei toiminut kovinkaan hyvin. Palvelussanne kerrotaan kuvien tilaamisen jälkeen, että 

toimitusaika on 2-3 päivää (no, se olikin sitten se aika, joka kului kuvien valmistamisesta). Monelle jäi kuva, että kuvat 

tulisivat huomattavasti nopeammin perille tilaamisesta. 

 

vastaus: 

Ohjelmassa on kerrottu että arvioituvalmistumisaika on 14pv. Sitten toisaalla lukee toimitusaika jos on valinnut 

postituksen. 

Selvitän tätä ohelmiston kehittjän kanssa ja teemme siihen tarvittaessa muutoksia. 

 

10. Luvattu kuvien valmistamisaika oli 2 viikkoa mutta monien kohdalla toimitus on venynyt tätä paljon pidemmäksi, jopa 

neljään viikkoon. Vinkkinä ensi vuoteen: ilmoittakaa pidempi aika ja toimittakaa nopeammin -- siitä jää asiakkaalle paljon 

parempi mieli kuin toisin päin tapahtuvasta toimituksesta vaikka kyseessä olisi täysin sama toimitusaika. 

 

vastaus: 

Valmistumisaika on tuo 14pv + toimitusaika, tänä vuonna suosiomme hieman yllätti meidät. Tämän kehittämiseksi on 

ryhdytty jo toimen piteisiin. 

 

11. Monet ovat esittäneet toiveen sille, että kuva-arkeille voisi valita eri kuvia (ts. useita eri kuvia samalle kuva-arkille). 

Voisiko tällainen tuotekehittely onnistua? 

 

vastaus: 

Olemme saaneet tähän myös palautetta ja olemme tälläiset tuotteet luomassa myös valikoimaan ensi vuonna. 

 

12. Vaikka kuvapaketit ovat olleet kohtuuhintaisia, on lisäkuvien kalleudesta tullut kommentointia. 

 

vastaus: 

Hinta jakaa aina mielipiteet, toiselle kallis on edullinen. Hintaan vaikuttaa suuresti sopimuksen sisältö. 

 

 

13. Muuten kuvatilausjärjestelmänne on oikein toimiva: sinne oli helppo kirjautua sisään, ilmoittaa lapsen tiedot ja tehdä 

kuvatilaukset. Viestiinne sähköpostiin ja tekstiviestinä kuvien valmistumisesta ja niiden lähettämisestä olivat hyvä juttu - 
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tuli tunne että asiakkaalla on tieto missä tilaus missäkin vaiheessa menee ja kuvia osasi odottaa sitten postilaatikkoon 

saapuvaksi. 

 

vastaus: 

Kiitos. 

 

14. Kun kuvauspäiviä on kaksi, lähetitte kaikille sähköpostiviestin, että kuvaus on silloin ensimmäisenä päivänä. Teillä ei 

varmastikaan ollut tietoa milloin mikäkin luokka kuvattiin, joten tuon päivätiedon olisi kyllä voinut jättää kokonaan pois. 

Nyt se aiheutti epätietoisuutta kun opettajat olivat tiedottaneet kuvauspäiväksi jälkimmäisen, mutta teiltä tulikin viesti, että 

kuvaus on ensimmäisenä kuvauspäivänä.  

 

vastaus: 

Tämä johtui siitä ettemme saaneet koululta kuvaus aikataulua. Tulimme koululle erittäin hyvissä ajoin sillä meille ei ollut 

tietoa milloin ensimmäisen luokan kuvaus on. 

Siivoojan kautta pääsimme sisälle ja opettajien huoneesta löysimme kuvaus aikataulun. 

 

Olin pyytänyt aikataulua toimitettavaksi meille heti kun se on valmiina, jotta viesteissä olisi oikea aika kaikille jotka 

verkossa olivat ilmoittautuneet. 

Tähän olemme tekemässä vielä selkeämpää ohjetta koululle, siitä mitä tietoja tarvitsemme ja milloin ne tulee meille 

toimittaa, jottei tälläistä pääse tapahtumaan. 

 

 

15. Kysymys Teille, onko toivetta taustan vaihdolle ensi vuodelle tai mennäänkö samalla tausta värillä joka oli kuvissa? 

 

 

-- 

Ystävällisin terveisin 

 

Lindell valokuvaajat, 

Oscar, Pauliina ja Sebastian 

 

 

Oscar Lindell, valokuvaaja, VAT, VEAT 

0400-201717, oscar@studiolindell.fi 

 

Valokuvaamo Studio Lindell 

019582266 - www.studiolindell.fi 
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