
       

 

Pöytäkirja 

Vanhis ry, kokous 

Aika: Tiistai 17.8.2021 klo 18.30-20.00 

Paikka: Google Meet -linkki, Vanhankylän koulu 

Osallistujat: Sanna Takala, Tanja Sallinen, Jenny Hanhilahti, Marja Nevala, Maarit 

Kiviranta, Riitta Holma ja Satu Lindqvist (koulun edustajat), Pia Lemström 

 

1. Kokouksen avaus 

• Sanna Takala avasi kokouksen 18.30 

 

2. Koulun kuulumiset 

• Pihan pienelle areenalle on luotu vuorot 

• Ksylitolipastillien menekki on suurempi, tilataan kuten aiemminkin tarvittaessa, Vanhis 

kustantaa pastillit. 

• Penkit ovat olleet hyötykäytössä myös oppitunneilla.  

• Seurakunnan Rusutjärven leirikeskus olisi koulun käytettävissä, jos sinne järjestetään 

kuljetukset ja viedään omat eväät. Koulu ei voi mennä kerralla mutta oppilaat voisi 

jakaa pienempiin ryhmiin. Suurin ryhmä olisi noin 30 henkeä. Riitta ilmoittaa 

päivämäärät suunnitelmille. Lähtö koululta olisi noin 9.15 ja lähtö koululle olisi noin 

12.30. Pia pyytää tarjoukset, kun päivämäärät ovat tiedossa. 

• Saippuakupla esityksen lasku keväältä on mennyt kuntaan. Kunta on jo esityksen 

maksanut, mutta sen edelleen veloitus pyydetään Vanhikselle. Riitta kysyy laskua 

koulusihteeriltä ja laskutus selvitetään sitä kautta.  

• Vanhempain illat järjestetään etänä.  

o Iltoja järjestetään 2 ja niihin toivotaan Vanhiksen esittäytymisvuoroa 

• Joulumyyjäisiä ei tänä vuonna todennäköisesti voi järjestää. 

• Leirikoulut on mahdollista järjestää nykyohjeistuksen mukaisesti. Mietitään yhdessä 

pidetäänkö 6 luokan leirikouluja ja jatketaanko siihen rahan keruuta. Sekä kevään 

leirikoulusta että joulutapahtumasta jatketaan suunnittelua ja mietitään mitä 

uudistuksia niihin tarvitaan. Yhden ison tapahtuman sijaan toivotaan sijoittamista 

koulun toimintaan 

3. Kerhotoiminta 

• Selvitetään voiko kerholla järjestää kerhotoimintaa ensi keväänä koulupäivän 

päätteeksi. Jenni selvittää sirkuskerhon mahdollisuutta. 

 



       

4. Vuosikokouksen suunnittelu 

• Virallinen vuosikokous pidetään 21.9. klo 18.30 alkaen Google Meetillä. Kokoonnutaan 

koululle klo 18.00. 

• Vuosikokoukseen jälkeen jatketaan suoraan järjestäytymiskokouksella. 

• Vuosikokouksen materiaali jaetaan sähköisesti ja kokouksessa katsotaan pääkohdat. 

• Vanhis ry:n hallituksesta ovat erovuorossa Sanna, Tanja, Jenny ja Pia. Erovuorolaisten 

toivotaan jatkavan. 

• Hallituksesta jää pois Miia Kukkanen 

• Hallitukseen tarvitaan puheenjohtaja + 6-11 henkilöä. 

• Päivitetään Vanhiksen esittäytymisesitys / Saija ja käytetään sitä vanhempainilloissa. 

 

5. Muut asiat 

• Pyydetään yhteinen tapaaminen Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistyksen kanssa. 

Ehdotetaan tapaamista 7.9. Sanna tarkistaa voiko koululla tavata. 

 

6. Seuraava kokous 

• Vuosikokous ja järjestäytymiskokous 21.9. klo 18.30 alkaen, kokoontuminen klo 18.00 

• Lokakuun kokous 26.10. klo 18.30 koululla mahdollisuuksien mukaan 

• Laitetaan kutsu kokoukseen sähköpostilla ja linkki jotta kokouksen voi laittaa google 

kalenteriin 


