Vanne kokousmuistio 13.4.2015
Paikalla: Ari Kähkönen, Mervi Karjalainen, Kaisa Haapsaari, Petri Salo, Outi Niiranen

Keskustelunaiheita:
-Toppilan toukokuun avajaisiin ei tule esiintyjiä koulun puolesta.
-RAY:n tukema Kodin ja koulun päivä pe 25.9.2015. Viimeistään elokuuhun mennessä pitäisi ilmoittautua.
Lisätietoja osoitteesta www.kodinjakoulunpaiva.fi . Vanhempien ja opettajien/luokanvalvojien + oppilaiden
yhteiset luokkatapaamiset voitaisiin järjestää tuolloin. Tms. avoimien ovien päivä.
-Puhuttiin aloitteesta Koppanan leirikeskuksen säilyttämiseksi. Muutenkin Vanteen kautta voisi harjoittaa
enemmän kuntalaisaktiivisuutta.
-Ensi syksyn lauantaikoulupäivät ovat: Unicef-kävely 5.9.2015 ja joulujuhla 19.12.2015. Koulu alkaa 12.8.2015
-Toppilan toukokuu on mukana kuntaliiton lähipalvelukilpailussa yhtenä tuotteena.
-Vannetta lähestytään ensi vuonna enemmän opetussuunnitelmaan liittyvissä asioissa. Esim. ruokalatoimikunnan puolesta. (Vanhempia kutsutaan pistokäynneille koululounaalle, ja lounaasta voi antaa palautetta
Serviisille netin välityksellä.)
-Vanne voisi tulevaisuudessa tehdä yhteistyötä Koskelan koulun vanhempainyhdistys Kimpan kanssa.
-Vanne ei tänä vuonna toimita Vannelehteä. Sen sijaan koulun kotisivuilla ja Wilman kautta voitaisiin laittaa
jonkinlainen kevättervehdys esimerkiksi puheenjohtajalta ja varapuheenjohtajalta.
-Pihapelitapahtumaa mainostetaan tänä vuonna samalla tavalla kuin viime vuonna.
-Vanteen edustaja jakaa kevätjuhlassa stipendit. Lahjakortit yläkoululaisille, tsempanneille oppilaille ja
alakoululaisille kivoille kavereille frisbeet.
-Perjantaina 22.5.2015 järjestetään yläkoululla kahdeskymmenes ysien juhla. Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja edustaa Vannetta tapahtumassa. Tapahtuman alkaa juhlatilaisuudella, jonka jälkeen on juhlalounas.

Raha-anomukset:
8. luokkalaiset ja maahanmuuttajien valmistava luokka tekevät yhdessä retken Muhoksen OSAO:n
toimipisteeseen 27.5.2015. Linja-auton hinta on 320€ ja Vanne lupasi avustaa tätä retkeä 150 eurolla.
9A ja 9B luokat tekevät luokkaretken Luulajaan 25.-27.5.2015. He ovat pyytäneet matka-avustusta 250 euroa.
Vanne lupasi avustaa tätä retkeä 100 eurolla.
Vanteen tilin saldo pitäisi nyt selvittää mahdollisimman pian. Paperisia tiliotteita ei ole tullut enää tammikuun
jälkeen. Tiia lupasi selvittää tilin tilanteen.
Rahastonhoitaja tai puheenjohtaja käy nostamassa tarvittavan 250 euroa lahjoituksia varten.

Vapaaehtoiset Toppilan toukokuun tapahtumiin:
Vanne järjestää pihapelitapahtuman alakoulun pihalla tiistaina 12.5.2015 klo 17.30-19.00.
Lisäksi Vanne on pääjärjestäjänä äitienpäivätapahtumassa 10.5.2015 tilaisuus alkaa klo 12.00, vapaaehtoiset
kakkukahvituksen järjestäjät paikalle 10.30.
Näihin tapahtumiin kaivataan kipeästi vapaaehtoisia työntekijöitä: Äitienpäiväjuhlaan kahvinkeittoon ja keittiön
järjestämiseen, pihapelitapahtumaan leikittämään lapsia.
Ilmoittaudu mukaan puheenjohtajallemme Tiialle, pelkonentiia5@gmail.com
tai varapuheenjohtajalle Outille, niiranenouti@gmail.com.

Seuraava kokous:
Tiistaina 5.5.2015 klo 17.30 yläkoulun opettajien huoneessa

