Savonlinnan normaalikoulun vanhempainyhdistys ry

Pöytäkirja

VUOSIKOKOUS
Läsnä:
Aika:
Paikka:

Mikko Ripatti, Juhani Kerman, Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho, Sini Yläsaari, Marianne
Minkkinen, Alina Kallio, Tuomas Olli, Heikki Härkönen.
ti 31.10.2017
Savonlinnan normaalikoulun ruokala

1§

Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Juhani Kerman avasi kokouksen 17.30

2§

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tuomas Olli, sihteeriksi Heikki Härkönen ja
pöytäkirjantarkastajiksi Alina Kallio ja Marianne Minkkinen.

4§

Vuosikertomus ja tilit
Käsiteltiin vuosikertomus lukuvuodelta 2016-2017. Lisättiin hallituksen jäseniin sieltä
puuttuva Heikki Härkönen ja Johtokunnan jäseniksi Juhani kerman sekä Alina Kallio
sekä varajäseniksi Pia Happonen ja Marianne Minkkinen
Marianne Minkkinen esitteli talouden kaudelta 1.8.2016-31.7.2017. Kirjanpito on
laadittu, mutta ei vielä käynyt tarkastajalla. Tuotto 220,30, kulut 238,29, tulos -17,99.
Tase 31.7.2017 kassa 218,45 ja pankkitili 509,28.

5§

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Asiaan palataan, kun toiminnantarkastajien lausunto on saatu.

6§

Hallituksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2017–18
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Härkönen.

7§

Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten ja eronneiden jäsenten tilalle
Hallitukseen valittiin Alina Kallio, Marianne Minkkinen, Sini Yläsaari sekä
opettajaedustaja Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho. Hallitus pyrkii täydentämään itseään
säännöt huomioiden.

8§

Toiminnantarkastajien valinta
Tapio Nenonen sekä Tuomas Olli valittiin toiminnantarkastajaksi.

9§

Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
Jäsenmaksua ei kerätä. Kaikki sääntöjen 6§ mukaan jäsenyyteen oikeutetut saavat
äänioikeuden yhdistyksen yleiskokouksissa.

10§

Vahvistetaan talousarvio kuluvalle toimintakaudelle
Pyritään nollatulokseen eli ei ali- tai ylijäämää.

11§

Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvalle toimintakaudelle
Käsiteltiin ja vahvistettiin toimintasuunnitelma.

11§

Päätetään uuden hallituksen järjestäytymiskokouksesta
Hallituksen kokous kokoontuu yleiskokouksen päätteeksi sääntöjen mukaisesti
puheenjohtajan kutsusta.

12§

Muut asiat
Yhdistyksellä on 2 edustajaa Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan normaalikoulun
johtokunnassa 2017 alkavalla kaudella, Alina Kallio ja Heikki Härkönen. Heidän
henkilökohtaisina varajäseninä seuraavassa järjestyksessä toimivat Marianne
Minkkinen ja Sini Yläsaari. Pia Happonen ja Juhani Kerman ovat ilmoittaneet, etteivät
halua jatkaa.
Mikko Ripatti esitti kiitoksen Juhani Kermanille työstä vy:n puheenjohtajana.
Ajankohtaisia asioita oli Tuomo Nurmelan siirtyminen hoitamaan muutokseen
liittyviä hallinnollisia tehtäviä. Kalustus siirretään normaalikoululta uusiin tiloihin.
Uudet Ipadit ovat tulleet, samalla poistuvia mini ipadeja ja ipad 2-laitteita tullaan
luovuttamaan edulliseen hintaan.

13§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.29.

Allekirjoitukset
_______________________________
Pj, Tuomas Olli

_______________________________
Siht, Heikki Härkönen

_______________________________
pöytäkirjan tark. Alina Kallio

_______________________________
pöytäkirjan tark. Marianne Minkkinen

Savonlinnan normaalikoulun vanhempainyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 – 2018
Erityiset painopisteet:
-Siirtymävaihe:
vastakkainasettelun välttäminen ja jouhevuuden lisääminen
erityisesti yläluokkalaisten siirtymä
-Vanhempain yhdistyksen toiminnan kehittäminen yhteistyössä Talvisalon
vanhempainyhdistyksen kanssa:
rooli ja organisaatio
1. Koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan perehtyminen

Yhdistys ylläpitää kasvatuksellista keskustelua ajankohtaisista aiheista. Aiheet voivat olla niin
vanhempien, lasten kuin asiantuntijoiden ja tiedotusvälineidenkin esille tuomia.

Yhdistys ottaa aktiivisen keskustelijan roolin Savonlinnan kaupungin kanssa oppilaiden tulevaisuudesta.
Erityisenä huomion kohteena ovat:
-

lasten tulevaisuus Normaalikoulun toiminnan siirtyessä Joensuuhun lv. 2018 ja
koulunkäyntirauhan turvaaminen siihen saakka
digioppiympäristön jatkuminen

Yhdistys jatkaa yhteistyötä oppilaskunnan kanssa ja kutsuu hallituksen kokouksiin oppilaskunnan
edustajan. Yhdistys ottaa kantaa, vaikuttaa ja seuraa oppilaiden hyvinvointiin liittyviä asioita
kouluviihtyvyyden ja opiskelumotivaation ylläpitämiseksi.
-

Koulu 360 ja oppimisympäristöt
KaMu-toiminta

2. Yhteydenpito koulun hallintoelimiin ja kouluhenkilöstöön

Yhdistyksellä on 2 edustajaa Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan normaalikoulun johtokunnassa 2017
alkavalla kaudella, Heikki Härkönen ja Alina Kallio, varajäsenet Sini Yläsaari ja Marianne Minkkinen.
Rehtori Mikko Ripatti pitää yhdistystä säännöllisesti ajan tasalla. Yhdistys voi pyytää opettajia tai muita
tahoja kuultavaksi.

3. Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen

Yhdistys ottaa vastaan aloitteita vanhemmilta, oppilaskunnan hallitukselta ja muilta tahoilta kodin ja
koulun yhteistyötä koskevissa asioissa, ja toimii myös itse aloitteen tekijänä.

Yhdistys järjestää ainakin yhden keskusteluillan kauden aikana. Yhdistys toimii tarvittaessa yhteistyössä
Normaalikoulun kanssa koulun vanhempainiltojen tai muiden tapahtumien järjestämisessä.

4. Esityksiä ja aloitteita tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi

Yhdistys on tehnyt aloitteita ja kannanottoja mm. liikennejärjestelyistä, tila- ja remonttiasioista,
kouluruokailusta, koulun pihan liikuntamahdollisuuksista ja lapsivaikutusten arvioinnista sekä
vetoomuksia koulun säilymisen puolesta.

Pidämme yllä aktiivista keskusteluyhteyttä Norssin oppilaiden tulevaisuuden järjestämiseksi Savonlinnan
kaupungin koulutoimen kanssa. Yhdistys tekee yhteistyötä tarvittaessa eri asiantuntijatahojen ja muiden
vanhempainyhdistysten kanssa.

5. Huoltajien kannanottojen käsittely ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu

Kannanotot käsitellään ja pyritään selvittämään tai ohjaamaan eteenpäin.

6. Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen

Kutsutaan Talvisalon rehtori Tuomo Nurmela kokoukseen.
Osallistutaan Talvisalon koulun rehtorin tiedotustilaisuuteen kevään 2018 aikana.
Ystävänpäivätapahtuma/talvikirpputori järjestetään helmikuussa.
Huhtikuussa tavataan vanhempia rehtorin aamupuurolla.

7. Oppilaiden toiminnan tukeminen

Luokkaretkien avustaminen maksamalla luokille kevätkahvien tai muun tilaisuuden kahvitarjoilusta.

Stipendien jakaminen koulun päättäjäisissä. Oppilaiden huomioiminen koulun toiminnan päättyessä.

8. Viestintä ja tiedotustoiminta

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan vanhemmille koulun kotisivuilla ja Wilmassa sekä koulun Facebooksivuilla. Wilman käyttöä tiedottamisessa tehostetaan. Tarvittaessa lähetetään erillisiä paperitiedotteita.

Vanhempainyhdistyksellä on oma sähköpostiosoite slnnorssivanhempainyhdistys@gmail.com, joka toimii
erityisesti vanhempien viestintäkanavana yhdistyksen suuntaan.

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan yhteistyötahoille (esim. Vanhempainliitto, kaupungin koulutoimi,
tiedotusvälineet).

Suunnitelmaa täydennetään tulevien ehdotusten pohjalta.

