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VAUNUKANKAAN KOTI-KOULUYHDISTYS RY KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2017-2018

Hallituksen ja jäsenistön kokous

Aika: Ma 7.5.2018 klo 18
Paikka: Vaunukankaan koulu, opettajien huone
Paikalla: Soile Ylimannila, Juha Sutinen, Anu Vanhamäki, Anniina Hämäri, Satu Kivikero, Elina Hyyhö, 
Hanna Väkiparta, Tiina Huuhtanen, 

1) Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10.

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 allekirjoitettu. Voimassa seuraavat 3 vuotta.

6) Koulukiusaaminen – Nuorisopalvelu – Balanssi luento ja vanhempainilta
Yritys mennyt konkurssiin, selvitellään joku toinen vaihtoehto.
a) Hanna Väkiparta ryhtyy miettimään asiaa ja otetaan syksyllä ryhmään muita mukaan. Koulutus voisi 

liittyä mm. SOME-kiusaamiseen ja koulutus/info myös vanhemmille. 

7) Yllätysten Disco jälkipuinti
• Yllätyksellinen disko meni hienosti. Narinoita ei ole kuulunut. 
• Yllätysesiintyjästä tykättiin
• VIP-tila sai kehuja, osallistumisprosentti kuudesluokkalaisista oli yli 90%
• Tuotto noin 1330 eur kulujen jälkeen
• Yllätyskäytävän rakentajille (oppilaat) 10 eur stipendit
• Jatkossa jo sisääntullessa reppujen tarkastus, muutamalla ollut omia energiajuomia

8) Luokkaretkien rahoitushakemuset
a) 1, 2, 3, 4, 5 a ja b on hakenut ja osa on jo maksettu, 5 c ei ole hakenut
b) 6 b ja c oli yrityskylässä, 6 a ei ole hakenut

9) Pääsiäismetsästys
Järjestettiin ja jaettiin kaikille oppilaille Kinder-suklaamunat.

10) Koulutien turvaaminen
Hyvissä ajoin viestiä vanhemmille, jotta saadaan riittävästi henkilöitä risteyksiin ja alikulkutunneliin. Elina 
Hyyhö selvittelee mahdollisia ns ulkopuolisia osallistujia (eläkeläiset, Lahela-seura yms).

11) Koulun kuulumiset
Ei osallistujia, ei tiedossa olevia asioita

12) Oppilaskunnan kuulumiset
Ei osallistujia, ei tiedossa olevia asioita.
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13) Muut asiat
a) Soile laatii Rekisteriselosteen ja hoitaa muut tarvittavat toimenpiteet ja Anu avustaa asiassa
b) Tiina ja Satu jättävät yhdistyksemme ja heidät palkittiin pienellä lahjakortilla ansiokkaasta työstä 

Kotikouluyhdistyksen hyväksi
c) Annetaan lukuklaaniin lahjoituksena 500 eur
d) Koulukuvauspäivämäärät 6-7.9.2018
e) Syyskauden aloitus perjantai 10.8.2018 klo 19, Ravintola Mankeli, ilmoittautumiset Soilelle hvyissä 

ajoin.

14) Seuraavan kokouksen sopiminen
10.9.2018 klo 18.

15) Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 19.40. 

Soile Ylimannila Juha Sutinen

Puheenjohtaja Sihteeri


