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Kyröskosken koulun vanhempaintoimikunta Kopla ry:n johtokunnan kokous
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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Petri Vaunuveräjä avasi kokouksen klo 18.05.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Ehdotetaan Petri Vaunuveräjää kokouksen puheenjohtajaksi, kannatetaan yksimielisesti
3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Sihteeriksi ehdotetaan Sanna Pukkista, kannatetaan yksimielisesti.
4. Kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen.
Tehtävään valittiin Tapio Salo, 1A edustaja ja Johanna Kekäläinen, eskareiden
edustaja.

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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6. Esityslistan vahvistaminen
Puheenjohtaja lukee esityslistan.
7. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin
8. Mini-Koplan kuulumiset
Mini-Koplan edustajat, Niilo ja Jesse kävivät kertomassa oppilaiden toiveita
Liikkuva-koulu tarvikkeista. Kopla osallistuu hankintoihin, opettajien ehdotus
kartioiden ja kompressorin hankkimisesta sai kannatusta. Asiaan palataan vielä
seuraavassa kokouksessa.
9. Isänpäivämyyjäiset tulos ja palaute
- Kaikilta luokilta ei ollut vielä tulosta tiedossa, eikä kannatusmaksuja maksettu.
Tulokseen palataan vielä seuraavassa kokouksessa.
- Onginta-pisteessä oli palkinnot loppuneet jo 10.30 kesken. Palkintoja oli kerätty 5palkintoa/oppilas, onginnan järjesti 6. luokkalaiset.
- Arvat loppuivat myös hieman kesken, niitä oli 600 kpl, voittavia arpoja oli n.
75%. Arvonnan järjesti 3.luokkalaiset
- Temppurata oli tänä vuonna toiminut hyvin, rata oli turvallinen ja aikuisia oli
ollut riittävästi (4-6kpl) valvomassa
- Ilona Leppälä päivittää ohjeita netissä olevaan Isänpäivä-myyjäisten käsikirjaan.
- Ensi vuodelle suunniteltiin parempaa facebook- mainontaa, tähän asiaan palataan myöhemmin

10. Kevätkauden toiminta (vanhempain-ilta, kulttuuripäivä, kirjanvaihtopäivä)
- vanhempainilta 5.4. klo 17 Sykkeellä, sisältöön palataan myöhemmin
- kulttuuripäivä 23.3
- koko koulu osallistuu
- retki kestää koko koulupäivän
- Vesta-Linnea ja aavelapsen arvoitus, Tampereen työväen teatteri
- Kopla maksaa bussimatkan ja oppilaiden lipuista 3€
- Oppilaille/vanhemmille jää maksettavaksi 10€
- Koulun puolesta hoidetaan asian informointi ja muut käytännön
asiat
- Kirjanvaihtopäivä 16.2 klo 9-12, tähän asiaan palataan seuraavassa kokouksessa
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11. Hämeenkyrön nuorten hyvinvointi, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Koska kokouksessa oli paljon vara jäseniä, jotka eivät olleet edellisessä kokouksessa, asian käsittely jäi lyhyeksi.
Päätettiin kuitenkin että Petri Vaunuveräjä on yhteydessä Kyröskosken Setlementti-yhdistykseen ja tarkoitus olisi saada järjestettyä lapsille jotain matalan
kynnyksen toimintaa, esim. nuorisotilat jonne voisi jo nuoremmatkin mennä.
Toiveena olisi että lapsille saataisiin mielekästä tekemistä ja tätä kautta estää syrjäytymistä, estää yhteisen omaisuuden tärveleminen ym.
Lisäksi puhuttiin myös siitä mitä kaikkea tekemistä Hämeenkyrössä jo nyt järjestetään lapsille ja että näistä olisi hyvä saada tietoa eteenpäin. esim. seurakunnan
junnu-ilta
12. Koulun pihan pelastusteiden puomit
Asia päätettiin viedä eteenpäin. Opettajien edustajat pyytävät rehtorin olemaan
yhteydessä Petri Vaunuveräjään ja sen jälkeen asiasta tehdään esitys kuntaan.
Puomien lisäksi esitys tehdään myös piha istutuksista, jotka ovat koulun pihan
alkuperäisessä suunnitelmassa.
13. Muut asiat
- 2-luokkien syksyisin Sykkeellä pidettävät discot pitäisi ilmoittaa jo edellisenä
keväänä, jotta Syke voidaan varata heille
- kevätjuhlat muuttuu siten että Koplan 6-luokkalaisille jaettavat ruusut jaetaan
vasta luokissa. Näin saadaan joko juhlaa lyhyemmäksi tai jotain muuta ohjelmaa
tilalle.
14. kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25
15. Seuraava kokous
1.2.2017 klo 18, opettajain huoneessa
Pöytäkirjan vakuudeksi

Petri Vaunuveräjä
puheenjohtaja

Sanna Pukkinen
sihteeri

Tapio Salo
Pöytäkirjantarkastaja

Johanna Kekäläinen
Pöytäkirjantarkastaja

