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Kimmo Nikkanen, pj.
Tuula Frilander, siht. h
Oona Rechardt, rahastonhoitaja, h
Sirja Kettunen, h
Tiia Lampola, h
Harri Heikkinen, h
Petri Pehkonen, h
Marjo Takoja, h
Virpi Mäkiniemi, 3.C luokanopettaja
(h = hallituksen jäsen)

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Kimmo Nikkanen avasi kokouksen klo 18:05.
2. Päätösvaltaisuus
Kokous on päätösvaltainen
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin
4. Jäsenasiat – uudet jäsenet
Uusia jäsenhakemuksia oli tullut yksi kappale. Hyväksyttiin jäseniksi Pöntinen Ulla ja Juhani.
Edellisessä kokouksessa sovittu vastauslomake ja maksatustiedot lähtevät uusille jäsenille, jotka
liittyvät kotisivujen kautta.
5. Talous; tilanne ja varainkäyttö kokousvälillä
Tilin saldo on 9.077,59 euroa. Syksyn aikana jäsenmaksuja on tullut yhteensä 7 kappaletta a’
15€. Juhlavideomaksuja on tullut 60€. Joulumyyjäisten tuotto 100€ kirpputoripöydistä ja
270,65€ buffetin ja yhdistyksen kirpputoripöydän myynnistä. Kuluja on ollut
Joulumarkkinoiden Länsiväylämainos 66,44€.

6. Koulun kuulumiset
3.C luokanopettaja Virpi Mäkiniemi oli kertomassa koulun kuulumisia. Aluksi hän mainitsi, että
on kuullut monilta tuttaviltaan hyvää koulustamme ja monet opettajat ovat halukkaita tulemaan
kouluumme töihin mukavan ja kannustavat ilmapiirin sekä hyvien käytäntöjen vuoksi. Virpi
kertoi myös, että KIVA koulu projekti jatkuu edelleen ja alaluokille (1.-4.lk) pidetään KIVA
tunteja. Kiusaamista esiintyy yhä vaikkakin vähentynyt. Enimmäkseen on ollut henkistä
kiusaamista/nälvimistä. Kokouksessa olijat kysyivät Virpiltä onko mahdollista saada
koostetta/tilastoa kiusaamismääristä/-tavoista vanhemmille lähetettäväksi eteenpäin. Olisi hyvä,
että vanhemmat olisivat tietoisia, että kiusaamista on edelleen koulussa, vaikka onkin KIVA
koulu. Virpi aikoi viedä asiaa eteenpäin. Koulumme alkaa resurssikouluksi
pääkaupunkiseudulla eli konsultoi muita kouluja KIVA periaatteista ja käytännöistä.
Virpi on osallistunut koulujen KEKE (Kestävä kehitys) koulutukseen ja kerää nyt työryhmää,
suunnittelemaan ja kartoittamaan resursseja koulussamme. Suunnitteilla on erilaisia
kierrätyspelejä ja teemapäiviä, mitä voi yhdessä yhdistyksen kanssa järjestää. Koulumme on
joskus saanut vihreydestään palkinnon, mutta viime aikoina ei ekoloogisuuteen ole kiinnitetty
niin paljon huomiota. Esimerkiksi lapset ovat valjastettu huolehtimaan, että välitunnin ajaksi
luokasta sammutetaan valot. Yksi tärkeä osa projektia on lasten osallistuttaminen kestävään
kehitykseen.
Koulun pihalla on aika usein ollut koirien ulkoiluttajia ja valitettavan monta kertaa koirien
jätöksiä ei ole kerätty pois. Virpi kyseli, olisiko yhdistyksellä mahdollista järjestää ”Koirien
ulkoilutus kielletty” –kylttiä koulun pihalle. Petri aikoi miettiä asiaa, samalla kun on yhteydessä
tekniseen lautakuntaan päiväkodin STOP-merkin katoamisen tiimoilta.
7. Palaute Joulumarkkinoista 18.11.
Tapahtuma sujui kaikin puolin hyvin, mutta tapahtuman kesto voisi olla kolmen tunnin sijaan
vain kaksi tuntia. Yhdistyksen tuotto tapahtumasta oli yhteensä 370,65 €. Harri on tehnyt
inventaarion ja ostosten perusteella taulukon mitä voidaan käyttää hyväksi seuraavissa
tapahtumissa. Pyritään jokaisen tapahtuman jälkeen tekemään pikainen inventaario ja listaus,
kuinka paljon mitäkin on mennyt. Tällä kertaa myyjäisissä oli yksi itsenäinen konsultti
myymässä tuotteitaan (Aloe Vera). Mietittiin, miten jatkossa näihin suhtaudutaan ja sovittiin,
että jos muuten pöytiä ei mene kaupaksi, niin voidaan ottaa jatkossakin yksi (max. 2) tälläistä
konsulttia myyjäisiin.
8. Ystävänpäiväluistelu 10.2.2013 ja tulevat tapahtumat
Ystävänpäiväluistelun aikataulu on klo 12-14. Yritetään miettiä uusia aktiviteettejä sinne. Tuula
kysyy Lindforsin Minnalta omakotiyhdistyksen grilliä lainaa sekä tiedustelee poniratsastus/ajelua entiseltä puheenjohtajalta, joka viime vuonna hoiti poniasioita. Marjo lupasi tehdä uudet
rusettiluistelulaput. Oona tarkistaa makkaranmenekin edelliseltä vuodelta ja hankkii makkarat
sinne. Sovittiin, että lämmin mehu riittää juomaksi sekä leivotaan mokkapaloja. Mainoksia
laitetaan vain koululle, yhteyshenkilöiden sekä mahdollisesti Wilman kautta.
Kevättapahtumaa ideoidaan lähempänä, josko voitaisiin koulun KEKE-projektiin liittyen
järjestää tapahtuma. Yhdistykseltä oli kyselty myös perinteisen jalkapalloillan perään, joten
senkin voisi liittää tapahtumaan. Päivämääräksi alustavasti sovittiin 14.4.2013

9. Yhdistyksen tilin hallintaan liittyvät asiat
Kimmo oli käynyt Nordeassa hakemassa tilinkäyttöoikeudet ja sieltä oli neuvottu, että tilinkäyttö
henkilökohtaisen Solo-tunnusten kautta on helpompaa ja esimerkiksi tietyt tapahtumakyselyt ja
tiliotteiden tulostus halvempaa kuin nykyään.
Kokouksessa päätettiin yhdistyksen tilin (221318-15122) liittämisestä osaksi Kimmo Nikkasen
henkilökohtaista Solo-pakettia, siten että hänellä on oikeus sekä katsoa tilitietoja että suorittaa
maksuja ko. tililtä.
10. Muut asiat
Jatkettiin vielä keskustelua liikenteestä koulun läheisyydessä ja koululaisten jättörumbasta
parkkipaikalla. Hyvä idea olisi toukokuun tulevien ekaluokkalaisten vanhempainillassa käydä
jättöliikenne läpi. Rehtorilla on varmastikin tallessa pari vuotta sitten tehty tiedote, mitä voisi
jakaa vanhempainillassa, koska monet vanhemmat eivät välttämättä ole kuulleet miten
jättöliikenne toimii. Mietittiin, miten hassua on, että kevyen liikenteen väylä kulkee koulun pihan
läpi. Petri aikoi olla yhteydessä kadonneesta STOP merkistä kaupungin tekniseen lautakuntaan.
11. Kokouksen päättäminen ja seuraavan ajankohdan vahvistaminen
Seuraava kokous pidetään tiistaina 22.1.2013 koulun ruokalassa klo 18.00.
Kokous päätettiin klo 19.48.
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