Pöytäkirja

Vanhis ry, kokous
Aika: Tiistai 15.4.2021 klo 18.30-20.15
Paikka: Google Meet -linkki
Osallistujat: Sanna Takala, Laura Kurki, Maarit Kiviranta, Pia Lemström, Marja
Nevala, Riitta Holma (koulun edustaja)
1. Kokouksen avaus
•

Sanna Takala avasi kokouksen 18.30

2. Ennakkovaikutusten arviointi
•

Vanhis ry vastaa Tuusulan kunnan lausuntopyyntöön annetun aikataulun mukaisesti
toukokuun puoliväliin mennessä.

3. Koulukuljetukset
•

Tuusulan kunnan suunnittelemat koulukuljetusmuutokset perutettiin. Vanhankylän
koulun osalta koulukuljetuksiin ei tullut muutoksia. Vanhankylän koulutie on lisätty
koululiituun siten että 1-6 luokkalaisille on koulukuljetus.

4. Koulun pihan kehittäminen
•
•
•
•
•

Koulun pihalle tuotu pöydät ja tuoliryhmät Anttilan tilakeskukselta. Tilakeskukselta on
mahdollisesti saatavissa vielä lisää pihakalusteita.
Koulun pihalle tulossa kunnan toimesta aidattu harrastekenttä.
Frisbee golf koreille hankitaan lukot ja ketjut, jotta niitä ei tarvitse siirtää yöksi
varastoon. Maarit hankkii ketjut ja lukot sekä selvittää korien kiinnityksen.
Frisbee golf radan pituuden kasvattaminen on koululaisten toiveena.
Sanna selvittää miten maat rajoittuvat, Maarit selvittää miten rataa voi jatkaa
Pihan kehittämistä jatketaan elokuussa, kun koulut alkavat.

5. Muut koulun toiveet
•

6.luokan päiväretki / ruokailu järjestetään keväällä koululla tai tilanteen niin salliessa
seurakunnan leirikeskuksessa Rusutjärvellä.

•
•
•
•
•

Vanhis ry kustantaa matkan seurakunnan leirikeskukseen. Sanna varaa tarvittaessa
kuljetuksen.
6. luokan päivän/retken ruokakustannuksen korvaa Vanhis ry luokan toiveiden mukaan.
Kevätjuhlan suunnitelma on vielä avoinna ja päivittyy koronatilanteen mukaan.
Todennäköisesti juhla pidetään koulun pihalla ilman esityksiä.
Maarit tekee stipendi kirjekuoret valmiiksi kevätjuhlaan.
Koululle toivotaan välitunti liikuntaan: hyppynarua (pitkä), hiekkaleluja, twist naruja. Pia
hankkii välineet koululle Vanhis ry:n puolesta.

6. Vuosikokouksen suunnittelu
•
•
•

•

Virallinen vuosikokous pidetään syksyllä vanhempainillan päätteeksi.
Vanhis ry toivoo, että luokissa voidaan kertoa Vanhis ry:n toiminnasta / Laura
keskustelee koulun rehtorin kanssa asiasta.
Vanhis ry toivoo, että tulevien ekaluokkalaisten kouluun tutustumisen yhteydessä
voitaisiin lyhyesti kertoa Vanhiksen toiminnasta / Laura keskustelee asiasta rehtorin
kanssa.
Ensi vuoden jälkeen Vanhis ry:n hallituksesta ovat pois siirtymässä Sanna, Tanja ja Pia.

7. Muut asiat
•
•
•
•

Vanhis ry täyttää tänä vuonna 30 ja toiminnasta tehdään FB postauksia. / Sanna ja Pia
Viimeiset pöytäkirjat toimitetaan Hannalle koulun nettisivuille laitettavaksi / Pia
Pyydetään laittamaan metallikeräys mainos Wilmaan, Pia toimitta Hannalle
Tulostetaan printit ja jaetaan sovituilla alueilla tulevan viikonlopun / alkuviikon aikana.

8. Seuraava kokous
•
•

Seuraava kokous on 6.5. klo 18.30 puutarhakutsuna ja Google Meet -palvelulla
Seuraavassa kokouksessa aloitetaan vuosikokouksen suunnittelu.

