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Kyröskosken koulun vanhempaintoimikunta Kopla ry:n järjestäytymiskokous

Aika
Paikka
Läsnä

Keskiviikko 11.10.2016 klo 18.00
Kyröskosken koulu, opettajainhuone
Anne-Maria Ahola
Karoliina Kannisto
Jutta Lindgren
Marko Putkonen
Petri Vaunuveräjä
Tanja Valkama(vara)
Petra Keskinen
Noora Setälä
Sanna Pukkinen (vara)
Heidi Holmala
Silja Toivola
Sanna Hamari
Sanna Pukkinen, Rahastonhoitaja
Ilona Leppälä , Annen ryhmä
Petri Vaunuveräjä (vara), Arjan ryhmä
Päivi Hyyryläinen
Hanne Kemppainen

Kokouksen järjestäytyminen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Petri Vaunuveräjä avasi kokouksen klo 18.07.
2. Valitaan kokoukseen puheenjohtaja
Puheenjohtajaksi valittiin Petri Vaunuveräjä
3. Valitaan sihteeri
Sihteeriksi valittiin Sanna Hamari
4. Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen.

Tehtävään valittiin Terhi Korkola ja Ilona Leppälä
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.
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6. Esityslistan vahvistaminen
Puheenjohtaja luki esityslistan.
7. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään. Ilona Leppälä toimittaa pöytäkirjan Johanna Kekäläiselle allekirjoitettavaksi.
Varsinaiset kokousasiat
8. Mini-koplan kuulumiset
Opettaja edustaja luki Mini-koplan kokouspöytäkirjan. Mini-koplasta tulee syksyn aikana lista
asioista joihin Koplan toivotaan ottavan yhteyttä. Hoitavat jatkossakin löytötavarat tapahtumiin ja koulussa määrättyyn paikkaan.
9. Isänpäivämyyjäiset
12.11.2016, tietoa siitä onko vielä koulupäivä ei ole. Jutta Lindgren kysyy tehtaalta pahvia lattian suojaukseen, samalla Jutta kysyy myyntipöytiä myös kahvioon Jani Perkonmäeltä.
Syke vapautuu pe 11.11.2016 klo 17.00 koulun käyttöön. Petri hoitaa tiedotteen varauksesta
Sykkeelle. La klo 14.00 pitää olla sali tyhjä ja puhdas. Natasha Hjelmiltä kysytään tienvarsimainoksia (kestäviä) tekstillä Isänpäivän aaton myyjäiset. Perinteiset mainokset painatetaan
myös, 1.11. mennessä Sanna Hamarille tieto erilaisista pisteistä. Kirsi-Marialta kysytään onnistuuko kopiointi hänen kauttaan. Silja Toivola hoitaa kylpylän perhelippu-asiaa kahvilan arpajaisiin. Liina-Maria hoitelee äänentoistolaitteet paikalle. Perjantaina myyjäistilan laitto alkaa
klo 17.30 lattian suojauksella ja pöytien laitolla. Edustajien on hyvä huomioida myös roskikset
paikalle. La myyntipöytien laitto alkaa klo 8.00.
Tiedossa olevia pisteitä; pallotutka, kynsistudio, temppurata, grillimakkara-piste, hierontaa.
10. Kuulumiset (Hallituksen jäsenten s.postiosoitteet ja puhelinnumerot, Koulukuvaus, Kodin - ja koulunpäivä, syksyn vanhempainilta)
Sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot ovat päivitetty. Ensi vuonna valokuvaus menee saman
kaavan mukaan. Kodin ja koulun päivänä kahviossa kahvia meni 50 kuppia. Vanhempain-ilta
pidetään vasta tammikuun lopussa 2017, mahdollisesti yhdessä Hämeenkyrön Kimpan kanssa
(puhumaan tulossa poliisi kertomaan ajankohtaisia asioita).
11. Mahdolliset muut asiat
Koulussa ollut kasvatusviikko ja opettajien huolenaihe on nykylapsien kielenkäyttö ja kunnioitus muita ihmisiä kohtaan.
Koulussa on meneillään ryhdin kohotus-hanke, on puhuttu lasten kanssa kuinka käyttäydytään
ja lasten kanssa on sovittu että koulusta ilmoitetaan kotiin heti huonon käytöksen vuoksi. Sovittiin että jokainen miettii seuraavaan kokoukseen ideoita miten Kopla voisi vaikuttaa nuorten
asioihin kunnassa. Pohdittiin jo mahdollista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kunnan alueella
nuorten hyväksi. Jos heille saataisiin joku paikka jossa voisi viettää aikaa ja näin ihmiset ja
kiinteistöt saisivat olla rauhassa ilkivallalta. Seuraavan kokouksen esityslistaan tästä asiasta
pykälä. Petri Vaunuveräjä selvittelee voisiko koulunpihan pelastustiet sulkea puomein (puomit
joihin pelastustoimella on avaimet). Hämähäkkikeinun hankinta on kovin kallis, asiaa selvitellään vielä, hinta on kova.
Petri kysyy kunnasta olisiko koulun pihaan mahdollista saada kasvillisuutta esim. pensaita
viihtyvyyden ja lasten piilopaikkojen lisäämiseksi.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.47
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13. Seuraava kokous
Tiistaina 29.11.2016 klo 18.00, opettajainhuone

Pöytäkirjan vakuudeksi

Petri Vaunuveräjä
Puheenjohtaja

Sanna Hamari
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastaja
Terhi Korkola

Pöytäkirjantarkastaja
Ilona Leppälä

