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Kyröskosken koulun vanhempaintoimikunta Kopla ry:n hallituksen kokous

Aika
Paikka
Läsnä

Keskiviikko 14.2.2018 klo 18.00
Kyröskosken koulu, opettajainhuone
Petri Vaunuveräjä, Puheenjohtaja
Ilona Leppälä
Tapio Salo
Sanna Hamari
Henna Tomperi
Petri Vaunuveräjä
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

Kokouksen järjestäytyminen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Petri Vaunuveräjä avasi kokouksen klo 18.03.
2. Valitaan kokoukseen puheenjohtaja
Puheenjohtajaksi valittiin Petri Vaunuveräjä
3. Valitaan kokouksen sihteeri
Sihteeriksi valitaan Sanna Hamari
4. Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen.
Valitaan Silja Toivola ja Terhi Korkola
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
6. Esityslistan vahvistaminen.
Esityslista vahvistetaan
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7. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään.
Varsinaiset kokousasiat
8. Mini-koplan kuulumiset
Mini-koplasta kaksi henkilöä paikalla kertomassa toiminnasta, viime vuonna mini-kopla järjesti esimerkiksi nälkäpäiväkeräyksen 14.–15.9.2017. Tälle vuodelle suunnitelmissa maaliskuulla
teknologiapäivä. Kyseinen päivä olisi yllätys oppilaille mutta sinä päivänä koululla pelailtaisiin puhelimilla ja tableteilla erilaisia pelejä. Ikätason mukaisesti ohjattaisiin erilaisiin teknologian suomiin mahdollisuuksiin. Koululaiset pelaisivat omilla älylaitteillaan.
27.4.2018 on perinteinen vappujuhla koululla, mini-kopla haluaisi mukaan päivään jotain liikunnallista, pohtivat opettajien kanssa mitä se voisi olla ja ilmoittavat Koplalle mitenkä vanhempainyhdistys voisi osallistua tapahtumaan.
9. Liikuntapäivä 23.2.2018;toiminnot ja ruokailu
Oppilaat on opettajien toimesta jaettu ryhmiin toimintojen mukaan liikuntapäivänä. Eri pisteissä ryhmäkoot vaihtelevat 17-30 oppilaan välillä. Kansalaisopistosta on oltu yhteydessä materiaalimaksujen tiimoilta Arjaan. Sovittiin että ilmoittavat sieltä suunnalta puheenjohtajalle sähköpostilla mikä olisi liikuntapäivän materiaalimaksun suuruus. Vanhempia tapahtumaan tarvitaan rusettiluisteluun kaksi kappaletta toimintaa ohjaamaan, Sanna Pukkinen lupautuu. Toista
vielä selvitellään. Rusettiluistelu-teemalla kun mennään niin ajateltiin hyödyntää muistikortteja oman parin löytymiseen. Puheenjohtaja hoitelee musiikit kentälle liikuntapäivänä, urheilukentällä on äänentoistolaitteet jo olemassa. Makkaranpaistosta huolehtii puheenjohtaja.
10. Sukset koululle
Kopla on hankkinut kahdeksan paria suksia ja monoja koulun käyttöön, kustannus näihin on
400€. Seuraavaksi hankintalistalla on muutama pari luistimia koululle oppilaiden käyttöön.
11. Muut asiat
Kirjanvaihtopäivä koululla 22.3.2018 8.30–11.00.
Yhteiskoulun vanhempainyhdistys Yhtäri on ollut yhteydessä puheenjohtajaan energiajuomien
myynnin alle 16-vuotiaille kieltämisestä paikallisille kaupoille (lähinnä S-ryhmään). Lähettävät sähköpostia asiasta ja haluaisivat myös muita vanhempainyhdistyksiä mukaan kampanjoimaan asiasta. Myös Kimppaa pyytävät mukaan.
27.4.2018 Kopla tarjoaa vappujuhlassa perinteisesti oppilaille munkkia ja mehua. Terhi Korkola kysyy taas tarjousta Koiviston kotileipomolta Ikaalisista. Tällä kertaa tilataan kaikista
pienimmät munkit mitä on saatavilla joka vuosi munkit ovat olleet liian isoja. Asiaan palataan
vielä seuraavassa kokouksessa.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.37
13. Seuraava kokous
Ke 11.4.2018 klo 18.00 opettajainhuone

3

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja
Petri Vaunuveräjä

Sihteeri
Sanna Hamari

Pöytäkirjantarkastaja
Silja Toivola

Pöytäkirjantarkastaja
Terhi Korkola

