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HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA
Aika

ke 16.1.2019 klo 18.00−19.30

Paikka

Winellskan parakki, kielikylpyluokka

Läsnä

Mikael Ljungberg (pj), Paula Arminen (sihteeri), Annika Malila, Suvi-Päivikki
Rasi, Leena Heikkinen, Reetta Olin, Rami Valkeinen, Anne Kaukinen, Johan
Silfverberg, Anne Kaukinen, Jilla Lappalainen, Pasi Kaukinen

Poissa

Eeva Sääskilahti, Jukka Niemikorpi

1. Teatteri keväälle
Koululle on tilattu kevääksi TOTEM-teatterin esitys ”Lammassaaressa”, joka on koko
koulun oppilaille. Teatterin lisäksi pidetään 3 työpajaa, joihin voivat osallistua aina
yhden vuosiluokan opiskelijat. Jilla ja Jukka ovat teatteriin yhteydessä ja päättävät mitkä
vuosiluokat pääsevät osallistumaan, kenelle työpajat antavat eniten.
Teatteriesityksen toteutusvastuu on nyt siirretty koululle, yhdistys varasi ja maksaa
esityksen, 600e.
2. Pihasuunnitelma ja leikkivälineet
Koulun pihasuunnitelma on vielä tekemättä. Pohdittiin, halutaanko osallistua pihan
leikkivälineiden kuluihin tuomalla sinne jotain extraa. Päätettiin tässä vaiheessa
kuitenkin odottaa suunnitelmaa ja tehdä omat päätökset hankinnoista vasta sen jälkeen.
Lähtökohtaisesti kunta saa hankkia tarvittavat leikkivälineet. Mikäli suunnitelmaa ei
kuulu, palataan asiaan jo aiemmin.
3. Avustajien bussimatkat retkille
Koululta oli tullut pyyntö maksaa retkille mukaan lähteville avustajille bussiliput. Tämä
herätti paljon keskustelua, puhutaan kuitenkin todella pienistä summista mitkä koulun
pitäisi itse pystyä maksamaan. Päätettiin kuitenkin maksaa avustajien liput, ettei
yhdenkään luokan retki jää sen takia tekemättä.
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4. Jäsenrekisteri
Selvitellään erilaisia jäsenrekisteriohjelmia jäsenrekisteriä varten.
5. Tulevat tapahtumat
o Pyritään saamaan kevään vaalipäivälle /-päiville buffettipaikka.
o Elokuun vanhempainiltaan buffetti ja puheenvuoro
o Syyskuulle suunnitellaan sisäänpääsymaksullista lasten konserttia, josta
saataisiin pääsymaksu- ja buffettituottoa. Tällä hetkellä selvitellään
esiintyjävaihtoehtoja.
6. Hymypatsaat
Tällä hetkellä hymypatsaat on jaettu vain puolelle vuosiluokista, mutta nyt päätettiin
hankkia yksi hymypatsas jokaiselle luokalle jaettavaksi. Yhdistys hankkii tarvittavan
määrän hymypatsaita, ja oppilaat äänestävät keskuudestaan opettajan ohjeiden
mukaisesti hymypatsaan saajan.
7. Yhdistyksen tili
Selvitellään muita pankkivaihtoehtoja Nordean tilille, jossa yhdistyksen rahat tällä
hetkellä ovat. Nykyisen pankin kanssa on kohtalaisen hankalaa ja hidasta asioida,
plussaa olisi helppo ja nopea asiakaspalvelu sekä mahdollisuus jättää ja nostaa käteistä.
8. Muuta
to 17.1.2019 pidetään yhteinen kokous Kirkkonummen suomenkielisten
koulujen vanhempainyhdistysten kanssa. Esityslistalla on yhteisten
nettisivujen sopimus, valokuvaussopimukset, Islannin malli sekä
sisäilmakysymykset. Paula osallistuu kokoukseen yhdistyksen edustajana.
o ti 22.1.2019 on viimeinen sisäilmatyöryhmän kokous. Paula ei työryhmän
jäsenenä pysty osallistumaan kokoukseen, toivottavasti joku muu pääsisi.
o

Seuraava kokous pidetään ke 13.3.2019 klo 18.00.

Pöytäkirjan tarkastivat
__________________________________________________________________
paikka ja aika
Mikael Ljungberg, puheenjohtaja
__________________________________________________________________
paikka ja aika

Paula Arminen, sihteeri

