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VAUNUKANKAAN KOTI-KOULUYHDISTYS RY  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2017-18 

Hallituksen ja jäsenistön kokous 

Aika: Ti 16.1.2018 klo 18 

Paikka: Vaunukankaan koulu, opettajien huone 

Paikalla: Soile Ylimannila, Juha Sutinen, Laura Rokosa, Hanna Väkiparta, Anu Vanhamäki, Linda Backman-Rouvali, Tiina 

Huuhtanen, Anniina Hämäri, Heli Suokko-Rajala 

1) Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 
 

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) Yhdistyksen sihteerin valinta 

Juha Sutinen jatkaa toistaiseksi sihteerinä. 
 
6) Yhdistyksen taloudellinen tilanne 

Kynttilätuotto oli kulujen jälkeen noin 1100 euroa, opettajat ja Janne tekivät myös suuren työn, iso kiitos myös heille. 
Saldo tämän jälkeen noin 6500 euroa. 

 
7) Syksyn tapahtumien läpikäynti 

a) Kynttilöidenteko onnistui hyvin, pidetään jatkossakin mukana 
b) Joulupussit, saatiin kasaan ja oppilaat tyytyväisiä 
c) Joulumyyjäiset, tuotto arviolta noin 500 euroa, jatkettaneen mutta tapahtumaa pitää hieman kehittää 

 
8) Kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän raportti 

Laura Rokosa antoi lyhyen tilannekatsauksen, asioita tutkitaan ja selvitellään edelleen. Lähinnä tällä hetkellä 
odotellaan seurantaraporttien tuloksia, mitään isompia ongelmia ei ole toistaiseksi löytynyt. Jotain korjauksia on 
sovittu. Tuusulan kunta laittaa hiihtolomiin mennessä sisäilmakyselyt oppilaille ja henkilökunnalle. 

 
9) Fokusoivan tarjous 

Saatu Focusoivalta uusi tarjous, pyydetään vielä Lindelliltä vastaava ja sen jälkeen tehdään päätös. 
 
10) Kotkon kevään suunnittelu 
 

a) Koulukiusaaminen-Nuorisopalvelu Balanssi luento ja vanhempainilta 
1) Uusimman tiedon mukaan kouluvierailut on tilaajille ilmaiset, vain vanhempainilta maksaa. Otetaan 

vanhempainilta mukaan. Heli selvittää Jannen kanssa sopivan ajankohdan. 
b) Disco 

1) päivämääräksi sovittiin 20.4.2018 klo 18-21 
2) Anniina päävastuussa, seuraavassa kokouksessa jaetaan muut tehtävät tarkemmin 
3) VIP-tilasta saanut Jannelta vihreää valoa. Sami voi aloittaa ideoinnin. 
4) Tuija DJ:nä 
5) Onnenpyörän arpajaispalkintoja saa alkaa kysellä jokainen ja vapaaehtoisia saa alkaa pikkuhiljaa 

ilmoittautumaan Anniinalle eri tehtäviin. 
c) Luokkaretkien rahoitushakemukset 

1) Soile infoaa asiasta suoraan opettajille. 
 
 



 

 

11) Koulun kuulumiset 
Ystävänpäivänä Talent-kisa, Kotko antaa pienen lahjan viimevuoden tapaan.  
 
12) Oppilaskunnan kuulumiset 
Ei asioita. Pyydetään edustaja mukaan seuraavaan kokoukseen. 
 
13) Muut asiat 
Katja Penttinen oli ilmoittanut kirjallisesti eroavansa yhdistyksen hallituksesta. Kokous myönsi eron ja valitsi tilalle Linda 
Backman-Rouvalin. 
Koska osa yhdistyksen hallituksen jäsenistä ja aktiiveista on jäämässä tämän kevään aikana pois tehtävistä, toivotaan 
yhdistyksen jäsenistöstä löytyvän uusia aktiiveja. Tavoitteena olisi kevään aikana löytää ainakin uusi rahastonhoitaja. 
Tarkoituksena olisi saada tehtävät siirrettyä joustavasti seuraavalle henkilölle ja henkilö ennättäisi perehtyä asioihin 
ennen kesälomien alkua. 
 
14) Seuraavan kokouksen sopiminen 
Ti. 27.2.2018 klo 18.00 

 
15) Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous klo 20.00 

 

 

Soile Ylimannila    Juha Sutinen 

puheenjohtaja    sihteeri 

 


