Tillolan Koulun vanhempainyhdistys ry.

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2012

Aika

To 30.8.2012 klo 18

Paikka

Tillolan koulu

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jenni Liikkanen avasi kokouksen klo 18.10.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Järjestäytyminen ja läsnäolijat

Läsnä:

Jenni Liikkanen
Satu Kytösaho
Anssi Liikkanen
Kati Näkki
Marja Tojkander
Anu Soikkeli
Mari Virtanen
Hannu Virtanen
Kari Valtonen
Tuula Kemppainen
Katri Montonen
Sanna Niininen

Minna Lindroos
Pirjo Suikkanen
Jonna Hyppänen

Kokouksen puheenjohtajana toimi Jenni Liikkanen.
Kokouksen sihteerinä toimi Kati Näkki.
Pöytäkirja lähetetään sähköpostitse kaikille hallituksen jäsenille tarkastettavaksi.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaan lisättiin rahastonhoitajan valinta kohdaksi 5 ja yrityisyhteistyö siirrettiin kohtaan 10,
muutoin esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Rahastonhoitajan valinta
Anu Soikkeli hoitaa rahastonhoitajan virkaa vielä vuosikokoukseen asti ja uudeksi
rahastonhoitajaksi valittiin Minna Lindroos.
6. Työsuunnitelma
Kari Valtonen esitteli alustavasti työsuunnitelmaa ja puhui erityisesti rauhallisemman koulutyön
arjesta.
7. Nettisivujen ylläpito
Hannu Virtanen hoitaa vielä toistaiseksi nettisivujen ylläpidon, mutta jatkossa ylläpitoa
laajennetaan. Nettisivujen yleisilmettä koetetaan virkistää, lisätään kuvia ja päivitetään tietoja. Kari
Valtonen toimittaa Hannulle työsuunnitelman ja koulun sisäilmamittauksen tulokset, jotka tullaan
lisäämään nettisivuille.
8. Varainhankinta
Syyskaudelle päätettiin osallistua joulumyyjäisiin sekä ottaa sukkamyynti syysloman ajaksi.
Joulumyyjäisiin valmistautuminen aloitetaan hyvissä ajoin ja Marja Tojkander lupasi hoitaa
sukkamyyntikansiot syyslomaksi. Lisäksi puhuttiin tulevasta, että mahdollisesti voitaisiin pitää
kirpputoria jonkun tapahtuman yhteydessä. harkitsemme myös kesäkahvilavuoron pitämistä ja
tästä päätämme vuosikokouksessa.
9. Ajankohtaisasiat
Kunnanhallituksessa esitys säästötoimista; tuntikehyksestä 5% pois ja yhden kyläkoulun
sulkeminen. Päätökset näistä tehdään joulukuussa ja tätä ennen meidän pitää toimia
kyläkoulumme pelastamiseksi ja päätettiin että yhteinen linjaus on sivistyneesti oman puolesta,
mutta ei muita vastaan.
Maanantaina 3.9. teemme listan faktoista koulutoimenjohtajalle Päivi Hyyryselle ja puhumme lisää
asiasta.

10. Yritysyhteistyö
Tällä hetkellä emme yritä saada yritysyhteistyötä aikaiseksi, vaan katsomme ensin
kouluverkkoratkaisut ja palaamme asiaan tämän jälkeen.
11. Muut asiat
Puhuttiin yleisesti taksikyydeistä ja niissä olleissa ongelmissa, mutta myös hyvistä puolista.
12. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 19.9.2012 klo 18
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.
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