Savonlinnan normaalikoulun vanhempainyhdistys ry

Pöytäkirja

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016-17

Läsnä:
hallituksen jäsenet: Alina Kallio (poistui kohdassa 7), Sini Yläsaari,
Marianne Minkkinen, Heikki Härkönen, Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho.
Hallituksen ulkopuolisena muutosrehtori Tuomo Nurmela.
Aika:

ma 4.12.2017 kl 17:00

Paikka:

Savonlinnan OKL, 2. krs Sky-baari

1§

Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Heikki Härkönen avasi kokouksen kello 17.07

2§

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Vahvistettiin syyskokouksen pöytäkirja ja edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja.

4§

Kokouksen esityslista ja järjestäytyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista, Heikki Härkönen toimii sihteerinä.

5§

Vanhat iPadit -asia
Tutustuttiin nykyään käytössä olleita edeltäneisiin iPad-laitteisiin. Tuomo Nurmela
kertoi, että kaupungilla on tulossa työryhmä miettimään isoja linjoja tulevaan
kaupungin tvt-toimintaan opetuksessa.
Vaihtoehtona edelleen on, että vanhat laitteet palvelisivat osaltaan opetuskäytössä ja ne
saataisiin ulkopuolisten yritysten tukemana käyttöön. Näin ollen tulisi valmistella
kokonaisuus, joka sisältää kaiken mm. ylläpidon ja pedagogiset näkökulmat. Keskeistä
on laitteiden hyödynnettävyys opetustarkoituksessa.
Tuomo Nurmela ja Heikki Härkönen ottivat yhdet laitteet kotiin tutustuttavaksi.

6§

Koulunkäynnin hahmottelua lukuvuonna 2018-19 ja VY:n tulevaisuus
Tutustutti Talvisalon koulun rehtori Tuomo Nurmelaan sekä Talvisalon koulun
viimeisen kymmen vuoden asioihin ja nykypäivään. Tuomo korostaa työssään
tiimityötä ja vastuun jakamista. Talvisalon koulu on toiminut aktiivisesti mm. uuden
OPS:n ja digipedagogiikan edistämisessä.
Luokat 1-6 tulevassa Heikinpohjan koulussa. Oletettu oppilasmäärä 261. Luokkia 11
luokkaa + pienryhmät 4 tai 5. Lisäksi koulutulokkaille starttiluokka. Laskennallisesti
parikymmentä lasta luokkaa kohden, pienryhmät maksimi kymmenen oppilasta.
Puolitoista sarjainen: yhdysluokka 1-2 lk. , 3 – 6 lk. kaksisarjainen a ja b. Rekrytointi
alkanut tänään ja toteutetaan kokonaisuudessaan joulukuussa 2017.

Kuluvan lukukauden aikana valmistetaan myös oppilaita tulevaan tilanteeseen.
Norssilta Talvisalolle lähtevät 6 -9 luokkalaiset pyritään pitämään samoissa ryhmissä.
Tiedottaminen tapahtuu, kun on jotain kerrottavaa. Normaalikoululta jää aika paljon
laitteistoa ja kalustoa. Ruokala toteutetaan OKL:n B-osan nykyisessä ruokalassa.
Teknisen työn tilat ovat selvityksessä, tämä on esteettömyyden ohella avainasemassa.
Arkkitehti on tehnyt suunnitelmia. Kampuksen keskelle pienten piha, vanhemmille
normaalikoulun nykyisen pihan ylätaso joka on vuokralla SYK:lta. Talvisalon koulu on
kokonaisuudessaan mukana koulutusvientihankkeessa.
Talvisalon koulussa ei ole tällä hetkellä toimivaa vanhempainyhdistystä. Tuomo toivoo,
että norssin vanhempainyhdistyksestä tulee vanhempia, jotka vahvistavat
vanhempainyhdistyksen toimintaa. Yhdistysorganisoinnin osalta kaikki vaihtoehdot
ovat mahdollisia.
Kokouksessa todettiin, että normaalikoulun vanhempainyhdistyksen toimintaa tulee
kehittää, PRH:n rekisterit pitää ajantasalla ja tehdä vanhempainliiton mallisääntöjen
pohjalta sääntöuudistus. Myös jäsenrekisteri järjestetään sääntöjen ja yhdistyslain
mukaiseksi. Uusi nimi voisi olla Talvisalon koulun Heikinpohjan yksikön
vanhempainyhdistys. Uudet säännöt käydään läpi sekä muilta osin näihin asioihin
palataan sähköpostitse.
7§

Keskustelutilaisuuden järjestäminen
Pyritään järjestämään ipad ja ilo -päivien pohjalta keskustelutilaisuutta kaikille
kiinnostuneille oppilaiden vanhemmille. Keskusteluun osallistuvaksi koitetaan saada
mm. Laura Hirstoa, Sanna Metsälää, Tuija Kauppista, Hanna Kososta, Tuukka
Suomalaista, Tuomo Nurmelaa, Mikko Ripattia, Heikki Härköstä.
Tuomo Nurmela kertoi, että strategisen linjaus aloitetaan kaupunkitasolla tammikuun
alusta.
Paikkana voisi olla tulevan koulun tila OKL:llä. Tilaisuuteen olisi mahdollista yhdistää
muutakin, ainakin ylimääräisen yhdistyksen kokouksen ja edellisessä kokouksessa
salaisena käsitellyn asian.
Heikki Härkönen valmistelee asiaa ja tiedottaa sähköpostitse/whatsappilla. Mikäli
asiaan tarvitaan muita päätöksiä, voidaan niitä tehdä sähköpostitse ym.

8§

Edellisen tilikauden tilikirjat
Allekirjoitettiin ja luovutettiin tarkastettavaksi yhdistyksen tilikirja edelliseltä
toimikaudelta. Marianne Minkkinen hoitaa edelleen asiaa.

9§

Ylimääräisen yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Päätettiin kutsua koolle ylimääräinen yhdistyksen kokous. Ajaksi päätettiin tammihelmikuun vaihde ja paikaksi pyritään saamaan nykyinen OKL:n tila. Aika ja paikka
vahvistetaan sähköpostikokouksessa. Asialista kokoukselle on:

YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYKSENKOKOUS

1§

Kokouksen avaus

2§

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3§

Kokouksen järjestäytyminen
pj, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastaja-ääntenlaskijaa

4§
Toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen,
tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
tilivelvollisille
5§
Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten ja eronneiden
jäsenten tilalle
Hallitukseen valittiin varsinaisessa vuosikokouksessa pj
Heikki Härkönen Alina Kallio, Marianne Minkkinen, Sini
Yläsaari sekä opettajaedustaja Sirpa Koivuniemi-Luomaaho. Hallitus pyrkii täydentämään itseään säännöt
huomioiden.
6§

Yhdistyksen sääntömuutos ja nimenmuutos.

7§

Kokouksen päättäminen

10§

Muut asiat
Heikki Härkönen velvoitettiin tekemään nimenkirjoittajien muutokset PRH:lle.

11§

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kellon ollessa 18.45

Pöytäkirjan vakuudeksi

_________________________________
Heikki Härkönen

