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Kyröskosken koulun vanhempaintoimikunta Kopla ry:n kokous
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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Petri Vaunuveräjä avasi kokouksen klo 18.02.
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 Ilona Leppänen eskareiden Annen-ryhmästä, 1A edustaja ja
Johanna Kekäläinen, eskareiden Arjan-ryhmästä.
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5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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 kertoivat että minikopla järjestää löytötavaroista näyttelyn, josta saa käydä poimimassa omat kadonneet tumput tai mitä onkin hukkunut.
Lisäksi he kertoivat että ystävän päivänä askarrellaan kortteja ja pelataan lautapelejä.
Myös väriviikko on ohjelmassa eli viikon ajan pyritään pukeutumaan johonkin
ennalta päätettyyn väriin esim. maanantaina punainen ja tiistaina vihreä.
Kevään aikana koulussa tehdään koululehti ja siitä jaetaan joka luokaan yksi yhteinen lehti.
9. Kirjanvaihtopäivä
- Järjestetään 16.2. klo 9-12
- Koplasta apuun tulee Sanna Pukkinen ja Silja Toivola
- Tapahtuma pidetään taas mediaparvella
- Tapahtumasta tiedotettu Wilman kautta
10. Nuorten iltatoiminta
- Viikosta 10 eteenpäin Koskilinnan nuorisotiloilla on maanantaisin, tiistaisin ja
torstaisin klo 14.30-16 varattu tilat 3-6 luokkalaisille, tästä mainoksia koululle
- Seurakunnan tiloissa torikeskuksella on Junnu-ilta keskiviikkoisin 1-6 luokkalaisille
- Nuorisokahvilasta puhuttiin pitkään. Oli esillä, että se voisi olla Sykkeen aulassa, mutta päädyttiin tekemään esitys siitä että joku toinen paikka olisi parempi,
koska Sykkeen tila on rajallinen ja ko. toiminta saattaisi häiritä Sykkeen varsinaista käyttöä.

11. Koulun alueen kehittäminen
- Koululle on luvattu rahaa piha-alueiden kunnostamiseen, Liikkuva Kouluhankkeesta ja kunnalta
- Liikkuva Koulu avustushakemuksen tekee Jari Niemenmaa ja Mika Uutela,
he olivat lähettäneet aiheesta kirjeen Koplalaisille (Liitteenä)
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- Koplan päällimmäiset toiveet on että pihaan laitetaan puomit, jotta autoilla
ei enää ajeta pihassa. Kun puomit on kunnossa toivottiin hiekkakentän kunnostamista
- Parkour-radasta oli myös puhetta ja tästä aiheesta Tanja Valkama lupasi
pyytää konsultaatiota Kyrön Kiepistä

12. Muut asiat
- 6-luokkalaisilta on tullut toive että heille järjestettäisiin oma todistusten jako tilaisuus esim. Sykkeellä, tähän palataan seuraavassa kokouksessa
- Pastillien jaosta on koulussa päätetty että jos niitä edelleen syödään enemmän
kuin on sovittu Kopla ei enää osallistu niiden hankkimiseen.
- 5.4. vanhempain illassa 5-luokkalaiset pitää kahvilaa. Illan puheenaiheeksi ajateltiin netti ja some käyttäytymistä/kiusaamista ym. Opettajat koittavat löytää sopivan puhujan, tästä lisäätietoa Wilman-kautta.
- Sykkeellä pidettävien diskojen päivien varmistaminen, myös ensi syksyn päivistä alustava varaus.
- Kirja -stipendit päätettiin hankkia kaikki kerralla, Petri pyytää tarjouksen ainakin Ikaalisten kirjakaupasta.

13. kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.32
14. Seuraava kokous
3.4.2017 klo 18, opettajain huoneessa
Pöytäkirjan vakuudeksi

Petri Vaunuveräjä
puheenjohtaja

Sanna Pukkinen
sihteeri

Ilona Leppälä
Pöytäkirjantarkastaja

Johanna Kekäläinen
Pöytäkirjantarkastaja

