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Kati Kylmäoja

Marika Tervonen
Merja Ågren

1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.15.

2§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Osallistujien toteaminen/nimilista
Todettiin yllämainittujen henkilöiden olevan paikalla. Johtokunnan jäsenistä Katri
Malinen ja Tuula Lahtinen olivat estyneitä tulemaan paikalle.

4§

Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirjat tarkistetaan seuraavassa kokouksessa.

6§

Koulun kuulumiset
- Koulun kuulumisia oli kertomassa Anne Säilynkangas. Syksyn aikana koululla
tapahtuu jälleen paljon.
- Oulun Sinfonia vierailee koululla 5.9.
- Valokuvaus on 5.-7.9.
- 7.9. Sarkkirannan yleisurheilukisat 3.-6. luokkalaisille.
- 15.9. Nälkäpäiväkeräys
- 29.9. Kodin ja koulun päivä
- Papinkarin mennään viikolla 39. Papinkarissa on 5. luokkalaisten tekemiä
toimintapisteitä, joihin muut koululaiset tutustuvat.
- Uintiviikko on viikolla 40.
- 6. luokkalaiset tutustuvat yrityskylään 18.10.
- Syysloma on viikolla 43.
- Syksyn aikana eri luokka-asteet tekevät vierailuja eri kohteisiin mm.
Turkansaareen, Pohjois-Pohjamaan museoon, Kierikkiin ja Tietomaahan.
- Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi koululla järjestetään juhlatilaisuus lauantaina
2.12., johon myös vanhemmat kutsutaan mukaan.
- 21.12. joulukirkko ja 22.12. on vuoden viimeinen koulupäivä
- Anne Säilynkangas selvittää, järjestetäänkö tänä vuonna vanhempainilta 8.11.,
jolloin järjestetään Maailman suurin vanhempainilta. Asiasta tiedotetaan
myöhemmin lisää.

7§

Syksyn toiminnan suunnittelu
- Kodin ja koulun päivä järjestetään perjantaina 29.9. Vanhempainyhdistys järjestää
kahvituksen.
- 2.12. järjestettävään Suomi 100 -juhlaan vanhempainyhdistys voi osallistua
tarvittaessa. Vanhempainyhdistys hankkii piparkakut ja kuorrutteet kaikille
luokille jälkiruoaksi.

Oulunsalon Kirkonkylän koulun
Vanhempainyhdistys ry.

Pöytäkirja

Sivu 2/2

8§

Toiminnantarkastajan palkkio
Keskusteltiin toiminnantarkastajan palkkiosta ja siitä, kuka voisi toimia
toiminnantarkastajana, jotta palvelua ei tarvitsisi ostaa yksityiseltä tilitoimistolta.
Sovittiin, että kysytään Riitta-Liisa Linnalaa toiminnantarkastajaksi.

9§

Muut käsiteltäviksi halutut asiat
- Sanna Reinikka ja Krista Wallenius ovat jääneet pois vanhempainyhdistyksen
toiminnasta. Uusia jäseniä pyritään hankkimaan tiedottamalla yhdistyksen
toiminnasta. Marika päivittää Facebook-sivut ja laittaa sinne tietoa
vanhempainyhdistyksen seuraavasta kokouksesta.
- Kirsi toimittaa koulun viestintävastaavalle vanhempainyhdistyksen kokousten
pöytäkirjat, jotka laitetaan koulun internet-sivuille nähtäväksi.
- Vanhempainyhdistys on tehnyt aiemmin hakemuksen Koulutien pysäköintikiellon
hankkimiseksi. Pysäköintikielto Koulutiellä on tullut voimaan.
- Oulun kaupungilta saaduista avustuksista on käytetty osa kevättapahtumaan. 6.
luokkalaisten Luulajan matkaa tuetaan toisella osalla.
- Tilinkäyttöoikeudet poistetaan entiseltä vanhempainyhdistyksen puheenjohtajalta
(Katri Malinen). Tilinkäyttöoikeus on puheenjohtaja Jutta Savukoskella ja
rahastonhoitaja Merja Ågrenilla.
- Keskusteltiin mahdollisuudesta purkaa rekisteröity yhdistys ja muuttaa
vanhempainyhdistys vanhempaintoimikunnaksi.
- Merja Ågren lupasi selvitellä mahdollisuutta maksupäätteen hankinnalle ja siitä
aiheutuvia kuluja.

10§

Seuraava johtokunnan kokous
Seuraava johtokunnan kokous pidetään 27.9. klo 17 Kirkonkylän koulun
opettajainhuoneessa.

11§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.13.

_______________________
Jutta Savukoski, pj

_________________________
Kirsi Tuomikoski, sihteeri

