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VAUNUKANKAAN KOTI-KOULUYHDISTYS RY  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2017-18 

Hallituksen ja jäsenistön kokous 

Aika: Ti 14.11.2017 klo 18.00- 20.25 

Paikka: Vaunukankaan koulu, opettajainhuone 

Paikalla: Soile Ylimannila, Juha Sutinen, Hanna Väkiparta, Satu Kivikero, Anu Vanhamäki, Katja Puistola, 

Päivi Salopelto, Tiina Huuhtanen, Ida Loman, Laura Rikosa 

Studio Lindellin edustaja Oskari Lindell. 

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. Päätettiin muuttaa esityslistaa niin, että Valokuvausliike 

Lindellin edustaja Oskari Lindell aloittaa kokouksen esittämällä heidän tarjouksensa.  

4. Valokuvaus 

Studio Lindellin edustaja Oskari Lindell esitti heidän yrityksensä historian ja kertoi heidän 

tarjouksen sisällön. Lisäksi keskustelimme pitkään heidän nettisivuistaan ja niiden toimimisesta ja 

käytöstä. Hallitus esitti huolensa niistä, koska edellinen valokuvausyritys Fokusoivan nettisivuihin 

on jo totuttu ja uusien sivujen käyttö aiheuttaa aina paljon kysymyksiä. 

Lupasimme palata valokuvausasioihin joulutauon jälkeen. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

6. Halloween Disco 

a. Mainokset ja ilmoitukset 

Mainoksia ja ilmoituksia oli riittävästi ja niissä oli kaikki tarvittava informaatio. 

b. Kauhukäytävä 

Kauhukäytävän valmisteluissa on jatkossa varmistettava, että Kotkosta on yksi tai kasi 

aikuista vastuussa. He hoitavat myös kommunikaation koulun opilaskunnan opettajien että 

hallituksen kanssa.  

c. Siivous 

Ensi vuonna siivous alkaa vasta klo 21. 

7. Joulumyyjäiset 

a. Kahvio / Satu & Annina 

b. pöytävaraukset ja pohjakartta / Soile 

c. Arpajaiset – Katja palkintoja (Tiina) 

d. Lauantaina Anu laittaa salin valmiiksi sunnuntain myyjäisiä varten. 

e. Sunnuntai 9-14. Loppusiivouksesta huolehtii Soile ja Linda ja Titta. 
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f. Poliisi ja palolaitos – Anu tarkistanut. Palolaitos on kuitannut järjestelmäänsä.  

 

8. Brändi/Logotyöryhmän tilannekatsaus 

liite 1 

9. Koulun Suomi100v -juhlat 

Oppilailla oma ohjelmallinen 5.12.2017 – vanhemmille joulujuhla 20.12.2017 

10. Oppilaskunnan kuulumiset  

Janne toimittaa oppilaskunnalle palkkio 105€.  

11.  Joulupussit 

- pussi, kortti, suklaata, minirusina, - Sisältö Katja P 

- muumitikkarit Anninalta 

- nitojia ja niittejä mukaan 

- Soile tekee kortin – 400kpl 

- 19.12.2017 klo 18.00 

12. Kynttilät 

i. Tiina Huuhtanen ja Leena Koivu 

ii. kynttilöitä tilattiin 1100 kpl 

iii. sellofaanit tarkistetaan ja ostetaan tarvittaessa lisää 

 

13. Muut asiat 

a. Päiväkoti yhteistyö 1-2 luokkien kanssa 

i. Juha on toimittanut tästä sähköpostin, ja tehdään seuraavassa kokouksessa 

päätös kun ollaan saatu asiasta enemmän tietoa.  

b. Nuorisopalvelu Balanssi liiteenä heidän lähettämä sähköposti, joka on toimitettu 

Jannelle jatkotoimenpiteitä varten.  

14. Seuraavan kokouksen sopiminen 

Seuraava kokous pidetään 16.1.2017 klo 18.00 

15. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin 20.25 

 

Soile Ylimannila 

puheenjohtaja 


