
Matti Lohen koulun vanhempainyhdistys ry 
       

VUOSIKOKOUS

AIKA ti 26.9.2017 klo 18
PAIKKA Matti Lohen koulun opettajien taukotila
LÄSNÄ Taina Salmi (puheenjohtaja), Marja-Liisa Korhonen, 

Sanna-Maija Laitinen, Miia Markkanen-Romo,
Anne Pärnänen, Paula Rintala ja

                   Virpi Vepsäläinen (sihteeri)

                                                                         

1. Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Taina Salmi avasi kokouksen klo 18.10.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Taina Salmi, sihteeriksi Virpi Vepsäläinen 
ja pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina,
Sanna-Maija Laitinen ja Paula Rintala.

4. Vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto
Esiteltiin yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto 
edelliseltä tili- ja toimintavuodelta 2016-2017. Hyväksyttiin yhdistyksen 
toimintakertomus. LIITE

5. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden 
myöntämisestä yhdistyksen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai niistä 
toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta
Vahvistettiin tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta ja myönnettiin tili- ja 
vastuuvapaus yhdistyksen johtokunnalle tilivuodelta 2016-2017. LIITE

6. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja
Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Antti Tuppura.

     7. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
Johtokunnasta eroaa Hanna Toikkanen. Elina Hänninen, Mari Kaasalainen, 
Marja-Liisa Korhonen, Virve Linnanen, Anne Pärnänen, Paula Rintala, Taina 
Salmi, Virpi Vepsäläinen ja Marika Väätäinen jatkavat. Uusiksi jäseniksi valittiin 
Sanna-Maija Laitinen ja Miia Markkanen-Romo.



8.  Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 
tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä
Toiminnantarkastajiksi valittiin Satu Laitinen ja Helena Korhonen.
Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Anu Sjöberg ja Sari Junkkarinen.

9. Jäsenmaksu
         Vahvistetaan jäsenmaksuksi 12 euroa perheeltä ja yrityksiltä/yhteisöiltä     
         55 euroa. Jäsenmaksulomakkeet jaetaan sekä Wilman kautta
         että oppilaiden mukana koteihin. Kaikkien eräpäivään mennessä maksaneiden 

perheiden kesken arvotaan lahjoituksena saatu palkinto/palkintoja.

10. Talousarvio
Hyväksyttiin talousarvio toimintavuodelle 2017-2018. LIITE

11.Toimintasuunnitelma
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma toimintavuodelle 2017-2018. (LIITE)        

12. Muut esille tulevat asiat
Vanhempainyhdistys tarjoaa vanhemmille aamukahvit Kodin ja Koulun päivänä 
la 30.9. Rehtori on paikalla kuten myös kunnan rakennustarkastaja Juha Karhu, 
joka on lupautunut kertomaan koulun sisäilmatilanteesta. Marja-Liisa on 
tilannut keittolasta 125 croissanttia. Virpi hankkii muut tarvittavat. Töihin 
lupautuivat tulemaan Taina, Paula ja Miia.
Vanhempainyhdistyksen sivut löytyvät kunnan sivuilta koulun yhteydestä. 
Kunnasta tiedustellaan, voidaanko pöytäkirjat liittää yhdistyksen sivuille ja kuka 
sen tekee.
Johtokunnan jäseniä on käynyt kysymässä kylän energiajuomia myyvistä 
liikkeistä, ovatko he vielä mukana energiajuomien myyntikiellossa alle 16-
vuotiaille lapsille ja nuorille. Myyntikieltoon ovat lähteneet mukaan R-kioski,
S-market ja K-kauppa. Lopuissa liikkeissä vieraillaan lähiaikoina. 
Myyntikieltolappuja saa Virpiltä. Kokouksessa ehdotettiin, että muutama oppilas 
(tai joku johtokunnan jäsenistä) tekisi jutun asiasta Rautalampi-lehteen.
Johtokunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 10.10. klo 18 opettajien 
huoneessa.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Rautalammilla ____________

        puheenjohtaja Taina Salmi                        sihteeri Virpi Vepsäläinen



          

         Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen päätöksen kokouksen 
kulkua vastaaviksi.

         Rautalammilla _____________            Pöytäkirjan tarkastajat

              Sanna-Maija Laitinen                                 Paula Rintala


