
       

 

Pöytäkirja 

Vanhis ry, kokous 

Aika: Torstai 1.10.2020 klo 18.30-20.00 

Paikka: Vanhankylän koulu ja Google Meet -linkki 

Osallistujat: Sanna Takala, Saija Huuskonen, Maarit Kiviranta, Riitta Holma, Jenny 

Hanhilahti, Laura Kurki, Maija Nevala, Pia Lemström 

 

1. Kokouksen avaus 

• Sanna Takala avasi kokouksen kello 18.30 

2. Kukkasipuleiden istutustalkoot 3.10. 

• Yleisötapahtuma alkaa klo 11.00 Purolan kartanolla 

• Kukkasipuleiden istutus yhteisöpuutarhurin opastuksella klo 12.00 Jokelantien ja 

Vähänumentien risteysalueelle – omat puutarha hanskat mukaan. 

• Pysäköinti suositellaan Purolan nuorisotalolle, jossa tarjolla makkaraa ja kahvia  

• Grilli: Maarit lainaa ja Jenny toimittaa paikalle aamupäivän aikana 

• Sanna hankkii kauppatavarat: makkaraa (50), kahvimaitoa, ketsuppia ja sinappia 

• Vanhis ry:n varastosta: kahvinkeittiminen suodatin pussit (teollisuusmalli), 

suodatinpusseja makkaralle, talouspaperia, pillimehuja, kertakäyttökuppeja keksejä ja 

karkkia. 

• Pia tuo Purolan kartanolle käsidesiä ja desinfioivia pyyhkeitä 

• Kahvia voi keittää Purolan nuorisotalolla. WC-tilat on käytettävissä, muut tilat on 

suljettu. 

• 5. ja 6. luokkien lapset voivat osallistua istutustalkoisiin biologian projektin merkeissä. 

Osallistuville lapsille Vanhis tarjoaa pillimehut ja keksit 

• Varainhankintatuotteet laitetaan esille Purolan nuorisotalolle 

a. Sukkatukku – Maija lataa esitteen tabletille 

b. Kakkutukku – esitteet ja avattu linkki varainhankinnan rekisteröintiin 

c. Berries maistelu 

• Maija hoitaa Purolan nuorisotalon risteykseen opastekyltin 

 

3. Hankinnat koululle 

• Selvitetään edelleen frisbeegolfkorien hankintaa, pyritään hankkimaan mahdollisimman 

pian 



       

• Jenny selvittää voidaanko välineiden hankintaan saada tukea Tuusulan kunnalta 

• Oppilaat voivat äänestää 2 lehteä, jotka Vanhis kustantaa. Riitta ilmoittaa lehdet, jotka 

voittavat äänestyksen. 

• Lisäksi hankitaan luettavaksi viikoittain tuleva Lasten Hesari. 

4. Osallistuva budjetointi 2020 

• Kutsutaan Katja Repo seuraavaan kokoukseen pitämään osallistuvan budjetoinnin 

työpajaa. 

• Äänestäjiä tarvitaan lisää tälle vuodelle, jotta ehdotuksia menee toteutukseen asti. 

 

5. Joulumyyjäiset 

• Perinteisiä joulumyyjäisiä ei järjestetä 

• Seurataan hallituksen suosituksia ja aluehallituksen ohjeistuksia koskien tapahtumien 

järjestämistä esim. ulkotiloissa 

• Pialle voi toimittaa ideoita erilaisen joulutilaisuuden järjestämiseen. 

 

6. Seuraava kokous 

• Seuraava kokous pidetään 29.10. klo 18.30 koululla ja tarvittaessa Google Meet linkin 

kautta 

 


