Riihikosken koulun vanhempainyhdistys

PÖYTÄKIRJA

Hallitus 2017

18.1.2017

HALLITUKSEN KOKOUS
Aika Keskiviikko 18.1.2017 klo:18.00
Paikka Riihikosken koulu, ruokasali

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 18.05.
2. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Kokoukseen osallistuivat: Riikka Savikko, Marika Loponen, Anna Saastamoinen, Susanna
Uusitalo, Sami Lehtonen, Minna Savo, Elina Säylä, Katri Järvi ja Maija Sätilä-Ahola.
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
4. Kokouksen puheenjohtajan valinta, valittiin Riikka Savikko, sihteerin valinta, valittiin Maija
Sätilä-Ahola, pöytäkirjan tarkastajien valinta, hallituksen jäsenet tarkistavat pöytäkirjan.
5. Hallituksen vastuutoimien jakaminen toimikaudeksi 2017.
Puheenjohtaja: Riikka Savikko
Varapuheenjohtaja: Anna Saastamoinen
Sihteeri: Riikka Kinnunen
Rahastonhoitaja: Susanna Uusitalo
Jäsen- ja tiedotusvastaava: Sami Lehtonen
varsinainen jäsen: Maija Sätilä-Ahola
Varajäsenet: Katri Järvi, Marika Loponen ja Elina Säylä.
6. Vuoden 2017 toimintasuunnitelman toteutuminen
- Konsertti Kisariihessä 26.3.2017
Lipun hinta 7€ sis, kahvin/teen, pullan. Puffetissa myydään karkkia.
Lippuja myyntiin n. 200kpl.
Lipunmyynti: kysellään myyntipaikkoja (kirjasto, Osuuspankki, Salen aula ja KMarket), netissä myyntiä myös

Sami tekee tapahtumasta mainokset. Liput ostetaan valmiina kaupasta.
Kisariihen palo- ja pelastussuunnitelma on. Tapahtumasta tehdään poliisille ilmoitus.
Yhdistykselle otetaan ennen tapahtumaa vakuutus.
Tapahtumasta kuluja: kahvit, teet, pullat noin. 150€. Kisariihen vuokra n. 100€,
soittajien palkkiot: n. 300€. Lipunmyynnistä tuloja 1400€.
-

Kirjoituskilpailu koululaisille keväällä.
Sarjat 1-2 luokka, 3-4 luokka ja 5-6 luokka.
Opettajat päättävät aiheen ja valitsevat palkinnon saajat.
Vanhempainyhdistys hankki kirjakauppaan lahjakortit, myös pienempiä
kannustuspalkintoja hankitaan.

-

Linnateatterin esitys: Herra Hakkarainen harrastaa Kisariihessä 21.4.2017 klo:18.
Palo- ja pelastussuunnitelma on pyydetty kunnalta.
Poliisille tehdään tapahtumasta ilmoitus: Riikka Savikko hoitaa.
Yhdistykselle otetaan tapahtumia varten vakuutus.
Tapahtumasta aiheutuvat kulut: Linnateatterin maksu: 980€, Kisariihen vuokra n. 80€,
pillimehut, karkit ja popcornit n. 100€. Lipunmyynnistä tuloja n. 2000€ ja puffetista
myyntituloja n. 200€.
Lippuja myyntiin 200kpl, jotka ensisijaisesti myydään Riihikosken koulun oppilaiden
perheille, jos ei mene tätä kautta, viedään mainokset paikallisiin päiväkoteihin ja vasta
tämän jälkeen jos vielä lippuja niin julkiseen myyntiin.
Kisariihen ovet aukeavat: klo 17.30
Saliin pääsee klo:17.50, esitys kestää n. 1 tunnin.
Paikan päälle pitää mennä järjestämään tuoleja, pitämään puffettia ja lopuksi siivota tila.
Linnateatterilta julisteet tapahtumasta ja liput.

-

Koulun 110-vuotis ja Suomen 100-vuotis juhlavuoden tapahtuma syksyllä yhteistyössä
koulun kanssa.
Disco elo-syyskuussa, paikka Kyntäjäntupa tai Mäkiäistentalo.
MLL järjestää perinteisen vapputapahtuman, kysytään jos voidaan osallistua
tapahtumaan jollain tapaa.

-

7. Muut mahdolliset asiat.
Vanhempainyhdistyksen hallituksen tiedotuskanavat ovat; Facebook, WhatsApp ja
sähköposti.
Syksyllä ilmennyt koulukiusaamisasia: on otettu yhteyttä MLL piiritoimistoon
yhteydenottolomakkeella, mutta ei ole saatu vastausta, että saataisiin koululle joku sieltä
asiasta pitämään luentoa.
Yhdistyksellä on jäsenperheitä 27 kpl.

8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:19.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

________________________________
Riikka Savikko puheenjohtaja

_________________________________
Anna Saastamoinen, varapuheenjohtaja
Hallituksen puolesta

_______________________________
Maija Sätilä-Ahola sihteeri

