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27.1.2013

Tillolan koulun vanhempainyhdistyksen kokous
Aika:

23.1.2013 klo 18.15

Paikka:

Tillolan koulu

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Järjestäytyminen ja läsnäolijat
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jenni Liikkanen ja sihteeriksi Minna Lindroos. Muut kokouksen
läsnäolijat: Katri Montonen, Satu Kytösaho, Hannu Virtanen, Mari Virtanen, Tiina Hurmalainen,
Sanna Niininen, Marja Puukka, Kari Lindroos, Vesa Suikkanen, Jonna Hyppänen ja Kari Valtonen.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
5. Edellisen pöytäkirjan tarkastus
Edelliseen pöytäkirjaan ei ollut lisättävää.
6. Laskettelupäivä Uuperissa
Lasketteluretki Uuperiin järjestetään tiistaina 19.2. Lähtö koululta on klo 8.15 ja opetus rinteessä
alkaa klo 10. Paluukyyti takaisin lähtee klo 13. Uuperiin matkataan bussilla, joten mukaan matkalle
mahtuu myös 11 huoltajaa muonitus- ja avustustehtäviin. Vanhempainyhdistys maksaa oppilaiden
sekä huoltajien rinnelipun sekä varustevuokran (a’ 10 €). Viikolla 5 lähetetään aiheesta kysely
Wilman kautta.
7. Pihatapahtuma kevättalvella
Päätettiin järjestää koulun pihalla kaikille avoin ulkoilutapahtuma keskiviikkona 13.3 klo 17-19.
Ulkoilutapahtumassa on tarjolla poniratsastusta, mäenlaskua, lumikenkäkävelyä sekä tietysti
kahvia/mehua ja pullaa sekä makkaraa.
Vastuuhenkilöt:
poniratsastus/Sanna Niininen
tarjoilut/Jenni Liikkanen, Satu Kytösaho ja Jonna Hyppänen
mäenlasku/Vesa Suikkanen ja Kari Lindroos
lumikengät/Satu Kytösaho
ilmoitukset/Katri Montonen (jako) ja Kari Lindroos (ilmoitus Iitin Seutuun)

8. Kesäkahvilavuorot
Vanhempainyhdistys on saanut Iitin kirkonkylän kesäkahvilavuoron pe-su 24.-26.5. Kevään aikana
kartoitetaan hygieniapassien omistavien vapaaehtoisten myyntityöhön ilmoittautuneiden
henkilöiden määrä sekä sovitaan järjestelyistä tarkemmin.
9. Ensi joulun havutukset
Marja Puukka selvittää havutukseen liittyvät yksityiskohdat tarkemmin. Aiheeseen palataan
seuraavassa kokouksessa.
10. Yritysyhteistyö
Yritysyhteistyötä selvittävään ryhmään nimettiin Vesa Suikkanen, Hannu Virtanen ja Kari Lindroos.
11. Kasvatusilta
Huhtikuun alkupuolella järjestetään koululla oppilaiden vanhemmille tarkoitettu kasvatusilta, jossa
käsitellään seuraavia asioita:
- käyttäytymisen arviointi, numeerinen arviointi?
- vertaissovittelu
- informaatioteknologian hyödyntäminen opetuksessa
12. Muut asiat
- Vanhempainyhdistyksen hoidettavaksi on tarjottu makkaranmyyntiä Kausalan jäähallin
avajaisissa la 23.2. Vanhempainyhdistys ilmoitti, että se voi hoitaa myynnin, mikäli muita
halukkaita ei ole.
- Päätettiin järjestää sukkamyynti myös tänäkin vuonna. Marja Puukka toimii yhdyshenkilönä.
- Lasten ja nuorten paikallista harrastustoimintaa koskeva valtionavustus: Selvitetään
mahdollisuudet hakea valtionavustusta.
- Koululle on tullut tarjous kiertävästä lasten teatterista, mutta tällä kertaa vanhempainyhdistys
päätti olla osallistumatta.
13. Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

