SUMIAISTEN KOULUN JOHTOKUNTA

PÖYTÄKIRJA
29.9.2015

Osallistujat:
Jukka Huuskonen (pj.)
Meeri Kortelainen
Markus Norontaus
Antero Lamminniemi-Puumalainen
Mari Suuronen
Sanna Boman
Marika Närhi
Tiina Hutri-Manninen
Hannele Vainio
Satu Säkkinen

1§ Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu (esityslista) lähetetty asianosaisille postitse kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokous todettiin
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Pöytäkirjantarkastajien ja sihteerin valinta
Meeri Kortelainen ja Tiina Hutri-Manninen valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. Kokouksen
sihteeriksi valittiin Satu Säkkinen.

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ilman muutoksia.

5§ Koulun tiliasiat
Johtokunta hyväksyi koulun projektitilien olemassaolon ja hallinnoinnin. Hannele-rehtori toimittaa
seuraavaan kokoukseen tiliotteet tileistä. Päätettiin, että tiliotteet tarkistetaan kahdesti lukuvuoden aikana
johtokunnan kokouksissa.
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6§ Muut asiat
1. Johtokunnan kokousten pöytäkirjat ja esityslistat koulun Peda.net –sivuille.
Päätettiin, että Satu Säkkinen laittaa jatkossa johtokunnan kokouskutsut ja pöytäkirjat koulun
Peda.net –sivuille.

2. Koulukuljetukset
Koulukuljetuksesta on tullut valituksia koululle. Kuskit ajavat liian kovaa, puhuvat kännykkään
ajon aikana ilman handsfree-laitetta ja takseissa on ollut tupakan hajua. Lapsia on vanhempien
mukaan pelottanut ja he ovat voineet kyydissä pahoin.
Päätettiin, että Hannele-rehtori laatii koulukuljettajille kirjeen, joissa em. asiat tulevat esille.

3. Ruokapalvelu
Johtokuntaa kiinnosti, mikä on ollut kouluruokailun tilanne tänä syksynä. Huolta oli erityisesti
ruoan riittävyydestä sekä iltapäiväkerhon välipalasta.
Päätettiin, että koulussa seurataan ruoan riittävyyttä ja laatua (niin kouluruoka, kuin
iltapäiväkerhon välipala) ja annetaan keittiölle palautetta lukuvuoden aikana tarpeen vaatiessa.

4. Leikkisän keinu
Johtokunnassa herätti ihmetystä Leikkisän keinun vaihtuminen neljästä keinusta kahteen kesän
aikana. Vanhat keinut (4 kpl) oli kesän aikana purettu pois ja tilalle oli rakennettu keinu
kahdelle keinujalle. Keskusteltiin kahden lisäkeinun saamisesta takaisin. Myös hiekkalaatikon
kunto Leikkisässä huolestutti johtokunnan jäseniä.
Päätettiin, että Hannele ottaa yhteyttä asian tiimoilta Markku Auviseen.

5. Liikuntakerho
Sumiaisissa olisi tarvetta isompien oppilaiden liikuntakerholle. Kunto järjestää 1.-3.luokkalaisille ja sitä nuoremmille liikuntakerhoa. Tarve olisi 4.-6.-luokkalaisten tyttöjen ja
poikien sekakerholle. Mahdollisesti myös liikuntakerhoa yläkouluikäisille?
Hannele-rehtori ottaa yhteyttä Tapio Saaristoon asiasta.

6. Johtokunnan kokoontuminen
Päätettiin, että johtokunta kokoontuu kaksi kertaa lukuvuodessa, kerran kevätlukukaudella ja
kerran syyslukukaudella.
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7§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.06.

____________________________________

_______________________________________

Jukka Huuskonen (pj.)

Satu Säkkinen (sihteeri)

_____________________________________

_______________________________________

Tiina Hutri-Manninen (pöytäkirjantarkastaja)

Meeri Kortelainen (Pöytäkirjantarkastaja)
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