Vanne kokousmuistio 26.1.2015
Paikallaolijat:
Anu Riippa, Outi Niiranen, Sanna Uusitalo, Kaisa Haapsaari, Mervi Karjalainen, Petri Salo, Ari Kähkönen
Toimintarahahakemus:
Valmis hakemus on lähetetty sähköpostina, muttei jostain syystä ole koskaan päässyt perille.
Aluedemokratiatyöryhmän Kippolan Anne selvittää asiaa.
Varapuheenjohtaja-asia:
Puheenjohtajan estyessä saapumasta, ja vähäisen osallistujamäärän takia Mervi Karjalainen toimi väliaikaisesti
varapuheenjohtajana. Ensi kokouksessa toivomme vanhemmilta runsaampaa osanottoa, että pääsemme
valitsemaan pitempiaikaisen varapuheenjohtajan.
Joulujuhlan arpajaisten ylijäämäpalkinnot:
Suunniteltiin, että järjestettäisiin uudet, pienimuotoisemmat arpajaiset koulun ystävänpäiväkonsertin
yhteydessä pe 13.2.-25 klo 10.00 alkaen. Vaikka vain yhden arpajaiskiekon verran palkintoja. Eikä kaikkien
arpojen toki tarvi voittaa. Varsinkin niiden lahjakorttien osalta, joiden viimeinen käyttöpäivä on umpeutumassa
ennen toukokuun stipendienjakoa, olisi hyvä saada järjestettyä jokin tilaisuus, joissa ne saadaan hyötykäyttöön.
-Tarvitaan vapaaehtoisia myyntityöhön
-Onko Tiialla jonkinlainen lista jäljelläolevista tavaroista? (vaikka ne palkintolistat, joihin on yliviivattu menneet
palkinnot) Tai voisiko ainakin lahjakorttien määrän ja umpeutumispäivän lähettää sähköpostilla esim.
sihteerille?
-Löytyykö lisää vapaaehtoisia leipomaan palkintoja, jos nykyiset palkinnot tuntuvat liian vähäisiltä? Ari ja Outi
lupasivat jo leipoa jotakin.
-Asialla on kiire! Aikaa on vain reilu 2 viikkoa.
Koko koulun luistimienteroitustempaus:
Ideoitiin tapahtumaa, jossa koululla olevat, lahjoituksina saadut luistimet terotettaisiin. Asian voisi järjestää
joko yhteisöllisenä tapahtumana, johon kaikki lapset ja vanhemmat voisivat tulla omienkin luistimien kanssa,
tai sitten kaikki luistimet lähetetään teroitettavaksi jonnekin. Pitää vain ottaa selvää minne. Kaisa lupasi ottaa
yhteyttä OLS:n tiedottajaan, ja kysyä teroitusmahdollisuuksista.
Myös teräsuojia kaivattaisiin koululle runsaasti lisää, jotta teroittaminen olisi hyödyllistä. Mietittiin, että
löytyisikö urheiluseuroilta ylimääräisiä teräsuojia lahjoitettavaksi asti.
Ei vielä saatu päätettyä, että toteutetaanko hanke nopealla aikataululla tämän kevään luistelukautta varten, vai
jätetäänkö asia hautumaan ensi syksyyn/talveen asti.

Muita asioita:
-Yläkoululle tarvittaisiin lisää jalkapalloja välitunteja varten. Alakoululla kuului olevan ylimääräisiä, joten
ajateltiin, että niistä voisi antaa muutamia yläkoululle.
-Ideoitiin, että Vanne voisi hankkia ensi talvea varten muutamia lumikolia jalkapalloalueiden aukipitämistä
varten ylä- ja alakoululle. Oppilaat saisivat lumenkoluusta myös hyötyliikuntaa välituntien ajaksi.
-Puhuttiin alakoulun vanhan rakennuksen perusparannnuksesta 2016 alkaen.
-Puhuttiin Tuiran alakoulun lakkauttamisuhasta, ja Tuiran yläkoulun lakkauttamisesta, ja mahdollisista
oppilassijoituksista Tervatoppilan kouluun. Muut lähikoulut tuntuvat olevan täynnä, niin meidän koulumme
vaikuttaa hyvin mahdolliselta sijoituspaikalta. Mahdollisesti myös opettajia tulossa sieltä sitten.
-Puhuttiin yläkoulun pienryhmähakemuksesta, jonka toivotaan viimein menevän läpi. Yläkoulun 7-9 lk:lle tulisi
siis Jopo-luokan lisäksi toivon mukaan alueellinen pienryhmä lukukauden 2015-2016 aikana.
Seuraava kokous: 23.2.2015 klo 17.30 yläkoulun opettajienhuoneessa

