
Matti Lohen koulun vanhempainyhdistys ry 
       

Johtokunta Pöytäkirja 1 / 2017-2018

AIKA ti 10.10.2017 klo 17.30
PAIKKA Matti Lohen koulun opettajien huone
LÄSNÄ Antti Tuppura (puheenjohtaja), Marja-Liisa Korhonen, 

Sanna-Maija Laitinen, Virve Linnanen,
Miia Markkanen-Romo, Anne Pärnänen ja 
Virpi Vepsäläinen (sihteeri) 

          

                                                                         

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Antti Tuppura avasi kokouksen klo 17.40.

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

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja on hyväksytty ja allekirjoitettu ennen 
vuosikokousta. Johtokunnan jäsenet ovat saaneet sen sähköpostitse.

5. Johtokunnan järjestäytyminen
Antti Tuppura valittiin vuosikokouksessa puheenjohtajaksi. 
Varapuheenjohtajana jatkaa Taina Salmi, rahastonhoitajana Paula Rintala ja 
sihteerinä Virpi Vepsäläinen.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai 
jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
Laaja tilinkäyttöoikeus on Paula Rintalalla ja Virpi Vepsäläisellä. 

6. Jäsenmaksulomake
 Vuosikokouksen päätöksen mukaan jäsenmaksut lukuvuodelle 2017-2018 

ovat 12 euroa/perhe ja 55 euroa/yritys tai yhdistys. Marraskuun loppuun 
mennessä maksaneiden perheiden kesken arvotaan Netsorin lahjoittama 
Lenovo tab4 10 -tabletti. Virpi tekee uuden jäsenmaksulomakkeen syysloman 
aikana ja vie lomakkeet koululle jaettaviksi oppilaiden mukana koteihin. 
Lomake laitetaan jakoon myös Wilman kautta.

 Johtokunnan jäsenet lupautuivat viemään lomakkeita mm. seuraaviin 
paikkakunnan yrityksiin: Kome, Rautakunto ja Tmi M. Korhonen (Antti),
Artteli ja Armida (Marja-Liisa), Sepon Kaluste (Miia), Maitomaa ja More



(Sanna-Maija), JAV-huolto ja Sami Lehmonen (Anne), Easydoing (Virve), 
Neste, Nuapuri ja Hemming (Virpi). Kokouksesta poissa olleiden jäsenten 
toivotaan myös vievän lomakkeita paikkakunnan yrityksiin.
Lomakkeita saa koulun kansliasta ja niitä voi tulostaa kunnan kotisivuilta 
(Matti Lohen koulun kautta) vanhempainyhdistyksen kohdasta. 

       
7. Talven ohjelmaa

Antti, Marja-Liisa, Miia, Sanna-Maija ja Virpi jakavat puuroa kunnan 
joulunavauksessa la 25.11.
Pe 3.11. yhdistys tarjoaa linja-autokyydin Tatu ja Patu työn touhussa 
-lastennäytelmään Pieksämäen Poleeniin. Miia varaa 40 paikkaa ja Virpi kysyy 
kyytihinnan. Esitys alkaa klo 18, jolloin lähtö on koululta klo 16.30. Virpi laittaa 
Wilma-viestin retkestä koteihin ja ottaa ilmoittautumiset vastaan.
Keväällä yhdistys tarjoaa oppilaille kyydin elokuviin Kino-Rioon Suonenjoelle.  
Viime vuoden tapaan yhdistys järjestää (sään salliessa) kuutamohiihtoretken 
pe 2.3. Nuorisotoimea ja partiolaisia kysytään mukaan.
Yhdistys haluaisi tarjota vanhemmille kevätpuolella luennon esim. Jari 
Sinkkoselta tai Keijo Tahkokalliolta. Virpi kysyy tarjouksia luennoista. Mukaan 
kuluja kattamaan kysytään kuntaa ja MLL:a. Selvitetään myös mahdollisuutta 
Viekku-hankkeen mukaan ottamiseksi.
Vipinää kinttuihin-viikko järjestetään jälleen keväällä.

8. Muut asiat
Antti laittaa eteenpäin esitystä aidan rakentamisesta koulun hiekkakentän 
puoleisen alueen rajaamiseksi.
Energiajuomakieltoon ovat lähteneet mukaan kaikki niitä myyvät liikkeet. Pari 
7-luokan oppilasta kirjoittaa asiasta jutun Rautalampi-lehteen. 
Anne kertoi Rautalammin ja Suonenjoen SPR:lle osoitetusta 
testamenttirahastosta, josta myönnetään raha-avustusta vähävaraisille lapsille.
Yhdistys ehdottaa kääntymään seurakuntien puoleen avustusta tarvitsevien 
lasten löytämiseksi. 

9. Seuraava kokous
         Seuraava kokous pidetään ti 14.11. klo 17 koulun opettajien huoneessa.

    10. Kokouksen päättäminen
         Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.
  
   

Pöytäkirjan vakuudeksi:

        ____________________________              __________________________
            puheenjohtaja Antti Tuppura                        sihteeri Virpi Vepsäläinen

           

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

         Rautalammilla _______________          




