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Vanhempainyhdistys ry.

Aika:

16.11.2016

Paikka: Oulunsalon kirkonkylän koulu, opettajainhuone
Läsnä: Jutta Savukoski
Tuula Lahtinen
Marika Tervonen

Merja Ågren
Katri Malinen

1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.35.

2§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Osallistujien toteaminen/nimilista
Todettiin yllämainittujen henkilöiden olevan paikalla. Johtokunnan jäsenistä Kirsi
Tuomikoski, Kati Kylmäoja, Sanna Reinikka ja Krista Wallenius olivat estyneet tulemaan paikalle.

4§

Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Koska sihteeri oli poissa, pöytäkirjoja ei tarkistettu. Pöytäkirjat tarkistetaan seuraavassa kokouksessa.

6§

Koulun kuulumiset
Kuudesluokkalaisten reissu Luulajassa oli onnistunut ja he haluavat kiittää vanhempainyhdistystä avustuksesta reissua varten. Uusi terveydenhoitaja Taina Leinonen on
aloittanut koululla. YTY sählyviikko on parhaillaan menossa viikolla 46. Kuudesluokkalaiset järjestävät itsenäisyyspäivänjuhlan perjantaina 2.12.2016. Sari Joensuu
on ehdottanut, että oppilaat voisivat lähettää kortteja sotaveteraaneille, vanhempainyhdistys lupasi myös osallistua ja lähettää kortin. Maanantaina 5.12.2016 on ylimääräinen vapaapäivä. Joulujuhla on koululla 15.12.2016 klo 9.00 ja klo18.00. Esiintymisvuorossa ovat 2-, 4- ja 6- luokat. Uusi OPS mietityttää edelleen opettajia. Kehityskeskustelun sekä arviointikeskustelun tarpeellisuutta mietitty ja kaivattu vanhempainyhdistyksen mielipidettä asiaan. Vanhempainyhdistys samoilla linjoilla opettajien kanssa.

7§

Joulumyyjäisten suunnittelu
Vanhempainyhdistys järjestää joulujuhlan yhteydessä kahvion ja arpajaiset to
15.12.2016 klo 17-18. Vanhemmat voivat leipoa kahviota varten. Arpajaisiin käytetään olemassa olevia palkintoja. Myyjäisten järjestely aloitetaan 16.30 alkaen.

8§

Koulukuvaus
Koulukuvaussopimus on umpeutunut. Vanhempainyhdistys on pyytänyt tarjoukset
Seppälän koulukuvaukselta, Kuvaverkolta sekä Valokuvausstudio Salamalta. Vanhempainyhdistys valitsi tarjouksista Kuvaverkon tarjouksen, koska se oli edullisin.

9§

Kaupungilta saadun
luokkalaisten retkeen.

toiminta-avustuksen

uudelleen

kohdentaminen
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Kaupungilta saatiin lupa käyttää toiminta-avustus 6-luokkalaisten Luulajan retkeen.
Tarkoitus on hakea avustusta jatkossakin suoraan tähän tarkoitukseen.
10§

Muut käsiteltäväksi halutut asiat
Rehtori toivoo, että vanhempainyhdistyksestä osallistuttaisiin ke 14.12.2016 klo
10.30 oppilashuoltoryhmän kokoukseen. Vanhempainyhdistystenliiton liittokokous
on Vantaan tiedekeskus Heurekassa la 19.11. klo 11.30. Jutta ja Katri hoitavat rehtorin joulumuistamisen.

11§

Seuraava johtokunnan kokous
Seuraava johtokunnan kokous pidetään 13.2.2017 klo 17.30.

10§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

_______________________
Jutta Savukoski, pj

_________________________
Marika Tervonen, (vara)sihteeri

