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Kyröskosken koulun vanhempaintoimikunta Kopla ry:n hallituksen kokous

Aika
Paikka
Läsnä

Keskiviikko 27.11.2017 klo 18.00
Kyröskosken koulu, opettajainhuone
Petri Vaunuveräjä, Puheenjohtaja
Ilona Leppälä
Tanja Valkama
Sanna Hamari
Henna Tomperi
Petri Vaunuveräjä
Tanja Valkama
Silja Toivola
Noora Setälä
Sanna Pukkinen
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 18.00.
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 Noora Setälä
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
Koplan jäseniä ei paikalla.
9. Isänpäivämyyjäisten tulos ja palaute
Myyjäisten tunnelmaa kehuttiin, myös myytävät tuotteet olivat hinta/laatusuhteeltaan hyviä.
Tulos oli viime vuosien kaltainen, luokkien edustajat informoivat oman luokan vanhempia
luokan tuloksesta. Kehitellään keinoja saada myyjäiset positiivisempaan valoon vanhempien
silmissä, edustajat panostavat vielä enemmän oppilaiden vanhempien informointiin asioista.
10. Kevätkauden toiminta (vanhempainilta ja liikuntapäivä)
Liikuntapäiväksi suunniteltiin perjantai 23.2.2018. Päivälle kehitellään eri toimintapisteitä
koulun alueella ja läheisyydessä (näin säästetään bussikuljetuksiin kuluva raha ensi vuoden
kulttuuripäivään). Liikuntaseuroja pyydetään mukaan toimintapäivään.
Rehtori Ilkka Jyväsjärvi selvittää olisiko ruokapalveluilla mahdollisuutta tulla keittämään soppaa lapsille soppatykillä ulos? Myös ruokailu tapahtuisi ulkona kelin niin salliessa.
Opettaja-edustajat esittelevät asiaa muille opettajille.
Alustava suunnitelma
Listalla olevat selvittelevät osallistujia päivään:
Tanja Valkama; Räpsä, Kieppi, Kypo ja Kansalaisopisto Elise Kurppa
Noora Setälä: VPK
Ilona Leppälä: Apassit
Petri Vaunuveräjä: Hokkarit, Kyrösrasti
Sanna Pukkinen: Kansalaisopisto eri toiminnot
11. Edellisen kauden tilinpäätös; vastuuvapauden myöntäminen
Toiminnantarkastajan pyynnöstä pidämme vuosikokouksen jatkokokouksen 15.1.2017 klo
17.45 (vanha hallitus). Tällöin vastuuvapaus voidaan myöntää.
12. Muut asiat.
Rehtori tiedusteli onko itsenäisyysjuhlan kahvitarjoilu hyvässä hoidossa? Vitoset järjestävät
kahvituksen juhlassa, kaikki pitäisi olla hoidossa. Kahvipisteitä tulee juhlaan kolme kappaletta.
Viitosluokkien oppilaat ottavat vieraita vastaa Sykkeen ovilla. A-salissa on oppilaiden taidenäyttely. Juhlasalissa muutenkin uusi ilme.
Rehtori esitteli myös valokuvaus-kyselyn tuloksia edustajille, vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä nykyisen valokuvausfirman palveluun ja tuotteisiin. Rehtori ja Koplan puheenjohtaja käyvät yhdessä läpi kaikki tarjoukset valokuvauksesta seuraavalle kolmelle vuodelle. Informoivat
muita sitten asiasta.
Puhetta herätti myös disko-toiminta koko Hämeenkyrössä, lähinnä niiden vähyys. Päätettiin että 1-luokat pitävät ylimääräisen diskon huhtikuussa. Myös vitoset pohtivat pitäisivätkö keväällä diskon isommille lapsille, ilmoittavat päätöksen seuraavassa kokouksessa. 2-luokat pitävät
normaalisti jo suunnitellun diskon.
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Perjantaina 22.12.2017 koulu päättyy joululaulujen jälkeen. Koulussa ei järjestetä tänä päivänä
kouluruokailua. Rehtori ehdottaa haluaako Kopla kasata joulupussit oppilaille jotka jaettaisiin
sitten luokassa laulujen jälkeen. Kopla ottaa joulupussit hoidettavaksi. Koululta rahaa saadaan
2,5€/hlö (ruokailuun kuluva raha). Silja Toivola kysyy lahjoittajalta joulupusseja ja hankkii
puheenjohtajan kanssa pussiin laitettavat tuotteet: pipari, konvehti, hedelmä. Opettajat ilmoittavat erityiruokavaliot. Pussitustalkoon pidetään opettajan huoneessa to 21.12.2017 klo 17.
Pussittamaan on lupautunut Silja Toivola, Sanna Hamari, Tanja Valkama ja Petri Vaunuveräjä.
13. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.17
14. Seuraava kokous
Maanantai 15.1.2018 klo 17.45 Vuosikokouksen jatkokokous (vanha hallitus) Opettajainhuone
Maanantai 15.1.2018 klo 18.00 Opettajainhuone

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja
Petri Vaunuveräjä

Sihteeri
Sanna Hamari

Pöytäkirjantarkastaja
Silja Toivola

Pöytäkirjantarkastaja
Noora Setälä

