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Kyröskosken koulun vanhempaintoimikunta Kopla ry:n hallituksen kokous

Aika
Paikka
Läsnä

Keskiviikko 12.6.2018 klo 18.00
Kyröskosken koulu, opettajainhuone
Sanni Puntila
Ilona Leppälä
Tapio Salo
Sanna Hamari
Henna Tomperi
Riikka Heino-Viitaharju, rahastonhoitaja a+b
Tanja Valkama
Silja Toivola
Noora Setälä
Terhi Korkola
Sanna Pukkinen, Rahastonhoitaja
, Annen ryhmä
Silja Toivola, Arjan ryhmä
Hanne Kemppainen, opettaja
Arja Salokannas, opettaja
Ilkka Jyväsjärvi, rehtori
Päivi Hyyryläinen, opettaja
Kirsi-Maria Rinneheimo
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1Kokouksen järjestäytyminen

1§ Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Ilona Leppälä avasi kokouksen klo 18.01
2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Kirsi-Maria Rinneheimo ja sihteeriksi Sanna Hamari
3§ Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen.
Noora Setälä ja Silja Toivola
4§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokous todetaan lailliseksi ja päaätösvaltaiseksi.
5§ Esityslistan vahvistaminen.
Esityslista vahvistetaan.
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6§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään.
11 Varsinaiset kokousasiat
7§ Toimintavuoden kirjanpidon läpikäyminen ja tarkastus
Varapuheenjohtaja Ilona Leppälä alustaa rahastonhoitajan esitystä kertomalla Koplan tileissä
olevan epäselvyyksiä. Rahastonhoitaja kertoo huomanneensa alustavassa tarkastuksessa että
Koplan tililtä tehdyt ostot/tilisiirrot eivät täsmää saatuihin kuitteihin. Kuiteissa on hankintoja
koululle mutta koululta asiaa selvitettyä mitään liikuntavälineitä ei ole toimitettu. Asiaa tarkemmin tutkimalla on herännyt epäilys kuittien oikeellisuudesta. Epäselvien kuittien alkuperää
on selvitetty kuitit antaneista yrityksistä ja on tullut ilmi että kuitit eivät ole kyseisten yritysten
kirjoittamia. Epäselvät tilitapahtumat on puheenjohtaja maksanut omalle tililleen. Hallituksen
jäsenille on tulostettu katsottavaksi kooste tilin tapahtumista. Koplan puheenjohtaja on myöntänyt tehneensä virheitä ja palauttanut rahat Koplan tilille, palautettu summa ei täsmää tilin
nostoihin.
8§ Toimenpiteistä päättäminen
Kokouksessa todetaan että asian ei vain anneta olla, vaan tutkitaan virallista kautta. Koplan
hallitus päättä asiasta yksimielisesti. Tällä toimenpiteellä varmistetaan vastuuvapaus hallituksen jäseniltä mahdollisesti jälkeenpäin ilmenevistä toimintakaudelle liittyvistä tilitapahtumista/maksuista.
9§ Koplan hallituksen puheenjohtajan erottaminen
Koplan hallitus on päättänyt erottaa puheenjohtaja Petri Vaunuveräjän luottamuksen menettämisen vuoksi. Puheenjohtaja Petri Vaunuveräjä kuitenkin jättää kirjallisen eroanomuksen ennen kokouksen alkua. Puheenjohtaja tilinkäyttöoikeus poistetaan Aito Säästöpankista.
10§ Uuden puheenjohtajan valinta
Uudeksi puheenjohtajaksi valitaan varapuheenjohtaja Ilona Leppälä, hän hoitaa tehtävää toimintakauden loppuun saakka.
11§ Muut asiat
Sääntömuutos: Yhdistyksen tilinkäytön sääntöjä muutetaan seuraavassa kokouksessa
(14.8.2018) siten, että tilinkäyttöoikeus on ainoastaan rahatonhoitajalla ja tiliotteet pankki toimittaa puheenjohtajalle. Kaikista hankinnoista tehdään virallinen kululasku kirjanpitoon.
Uusi puheenjohtaja ja Koplan rahastonhoitaja hoitavat rikosilmoituksen vireille hallituksen jäsenien valtuuttamana. Ennen ilmoituksen tekoa tapaavat vielä Ilkka Jyväsjärven asian tiimoilta. Hallituksen jäseniä tiedotetaan asian etenemisestä sähköpostilla.
13. Seuraava kokous
Ti 14.8.2018 klo 18.00 opettajainhuone
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Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja
Kirsi-Maria Rinneheimo

Sihteeri
Sanna Hamari

Pöytäkirjantarkastaja
Silja Toivola

Pöytäkirjantarkastaja
Noora Setälä

