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Paikka:

Keskiviikko 28.9.2022 klo 19:00
Tampereen normaalikoulu, H-siiven auditorio

Paikalla:
Santeri Saarinen, puheenjohtaja
Jaana Lindblad, varapuheenjohtaja
Miia Rinne, rahastonhoitaja
Tiina Iivonen, hallituksen jäsen
Kirsi Aaltonen-Kiianmies, koulun edustaja
Helka Laukkanen, hallituksen jäsen, kerhovastaava
Terhi Viljanen, hallituksen jäsen
1. Kokouksen avaaminen
Avattiin kokous kello 19.05.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5. Esittäytyminen mikäli hallitukseen valittu uusia jäseniä
Koska kaikki hallitukseen valitut jäsenet ovat tuttuja toisilleen ja ovat olleet ennenkin hallituksen
kokouksissa, ei tarvittu esittäytymisiä.
6. Kerhojen ajankohtaiset asiat
a. Käynnistyneet tai käynnistyvät kerhot
Sirkuskerho, koodauskerho ovat käynnistyneet ja shakkikerho alkaa myöhemmin, sinne
ilmoittautuminen on juuri käynnissä.
b. Koulun omat kerhot
Syksyllä järjestetään koulun omia bändikerhoja, kolmasluokkalaisista alkaen. Kerhot ovat
pian alkamassa. Koulu ei jatkossa järjestä omia kerhoja kakkos- eikä ykkösluokkalaisille.
c. Kerhojen ilmoittautuminen ja valinta
Koska tulijoita on tulossa niin paljon, tarvitaan sääntöjä ilmoittautumiseen. Shakkikerhon
kohdalla tehtiin sellainen linjaus, että kerhoon pääsevät vain ne oppilaat, jotka eivät ole
ennen olleet kerhossa. Jatketaan tällä linjauksella, jotta kaikki halukkaat pääsisivät
johonkin kerhoon.
d. Kerhojen hinnoittelu
Kerhojen hinnat ovat tällä hetkellä seuraavat: sirkuskerho 25e/10 tuntia, koodauskerho
30e/15 tuntia ja shakkikerho 15e/5 tuntia. Pidetään hinnat toistaiseksi samoina.

7. Avustushakemukset
a. AVI
Alue- ja hallintoviraston avustushaku aukeaa 10.11.2022 ja loppuu joulukuussa. Tehdään
hakemus myöhemmin.
b. Koululta meille tulleet pyynnöt (Välituntivälineet / lautapelit 1. ja 2. luokille / muut)
Oppilaskunnalta on tullut pyyntö hankkia välituntivälineitä alakoululle sekä ykkösiltä ja
kakkosilta pyyntö hankkia lautapelejä tunneille. Päätettiin, että rahoitetaan edellä
mainittuja hankintoja maksimissaan 1000 eurolla (noin 500 välineisiin ja noin 500 euroa
lautapeleihin). Rahastonhoitaja sopii asiasta opettajien kanssa ja maksaa kulut.
c. Rahanjaon perusteet luokille
Päätettiin, että päätetään rahanjaon perusteet luokille seuraavassa kokouksessa ja
tiedotetaan niistä luokkia sen jälkeen.
8. Stipendien jako ja seuranta
Päätettiin, että kerätään stipendien saajien ehdotukset opettajilta etukäteen, pyydetään koululta
listat stipendien saajista 3 vuoden takaa ja tarkistetaan, ettei ole samoja stipendiaatteja.
9. Vanhempainyhdistyksen budjettitilanne tulevina vuosina
Päätettiin, että seurataan tarkasti vanhempainyhdistyksen budjettia ja tehdään tarvittavia
toimenpiteitä tuleville vuosille tarpeen mukaan.
10. Valinnaisainevaihtoehtoihin vaikuttaminen
Susanna Blomqvist on käynyt viestinvaihtoa koulun kanssa valinnaisainevaihtoehdoista ja lähetti
vanhempainyhdistyksen whatsup-ryhmään vastauksen, jonka sai koululta. Selvitetään jatkossa,
kuinka voimme vaikuttaa asiaan.
11. Heijastinten jako, uusien tilaus ensi vuodeksi
Syksyllä heijastimet jaettiin ykkösille ja uusille musiikkiluokkalaisille. Heijastimet eivät riitä
syksylle, Jaana selvittää Suvi Mattilalta, mistä ne on viimeksi tilattu ja tilataan heijastimia lisää.
12. Syksyn tapahtumat ja niihin osallistuminen (Joulutapahtuma nuorisotoimen kanssa /
muut)
Nuorisotoimi järjestää joulumyyjäistapahtuman Norssilla maanantaina 28.11. klo 18-20.
Nuorisotoimelta tulee tapahtumaan esiintyjä ja Jaska Hällfors hoitaa asiaa nuorisotoimen
puolesta. Päätettiin, että osallistutaan tapahtumaan ja päätetään seuraavassa kokouksessa, millä
tavoin osallistutaan ja kuka tekee mitäkin.
13. Opiskeluhuoltokysely
Vanhempainyhdistykselle on tullut kaupungilta kysely täyttää opiskeluhuoltokysely 24.10.2022
mennessä. Santeri perehtyy asiaan ja täyttää kyselyn, jos ehtii.
14. Kiusaamattomuuskävely
Tampereen Vanhemmat ry haastaa kaikki vanhempainyhdistykset osallistumaan Lasten
oikeuksien viikolla (14.11.-20.11.2022) kiusaamattomuuskävelyyn. Harkitaan osallistumista ja
palataan asiaan tarvittaessa seuraavassa kokouksessa.
15. Yhdistysavaimen mahdollisuudet ja ominaisuudet, ja niiden käyttö, muut digitaaliset
työkalut
Päätettiin, että käsitellään Yhdistysavain-asiaa seuraavassa kokouksessa, koska hallituksen
tuore jäsenvastaava ei ole nyt paikalla.
16. Varainkeruumainokset luokille
Päätettiin, ettei huomioida vanhempainyhdistyksen sähköpostiin tulevia varainkeruumainoksia,
koska luokat hoitavat varainkeruunsa itsenäisesti tarvittaessa eikä vanhempainyhdistystä tarvita
välikädeksi.
17. Valokuvaus ja rahat
Koulun valokuvaussopimus on katkolla tänä vuonna. Santeri pyytää tarjouksia valokuvatarjoajista
ja palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.

18. Mahdolliset muut esille tulevat asiat
Vanhempainyhdistyksen astiasto on Paula Niiniharju-Lehdolla säilössä. Helka sopii Paulan
kanssa, mitä tehdään vanhempainyhdistyksen astiastolle. Tarkoitus olisi saada astiastoa
vuokrattua ja kerätä näin vanhempainyhdistykselle rahaa.
Santeri tekee yhdistysrekisteriin muutoksen hallituksen vaihtumisesta ja tiedotetaan nettisivuilla
asiasta.
19. Seuraavasta kokouksesta päättäminen
Santeri tekee Doodlen kokouksen ajankohdasta ja päätetään sen jälkeen kokouksen ajankohta
viikolle 41.
20. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous kello 20.12.
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