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Sauvosaaren koulun vanhempainyhdistys ry PÖYTÄKIRJA
Aika: 12.3.2014 klo 18.30
Paikka: Opettajainhuone
Läsnä
Janne Nikkilä (pj)
Hannele Nurmi
Liisa Salmi
Piia Turunen
Susanna Chazalmartin
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35.
2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Valittiin Janne Nikkilä kokouksen puheenjohtajaksi ja Susanna Chazalmartin sihteeriksi.
4. Käytiin läpi kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat. Niissä ei ollut huomauttamista.
5. Hannele Nurmi kertoi että tarvitaan 68 000 xylitol-pastillia vuodessa. Rasia maksaa 33,50e
/ 1850 pastillia. Rasioita tarvittaisiin siis 34. Alviton hinta koululle olisi 1058 euroa. Yksi
mahdollisuus olisi, että maksetaan kolmeen pekkaan koulun, yhdistyksen ja Jani Erkinmikon
yrityksen välillä. Sovittiin että yhdistys voi maksaa 150 euroa. Katsotaan tilanne uudestaan kun
tiedetään kuinka paljon Erkinmikon yritys voi maksaa.
6. Keskusteltiin kevätdiscosta 9.4.2014 klo 18 - 20:
- Voisivatko vitosluokkalaiset tehdä disco-ilmoitukset, Hannele Nurmi välittää tiedon Leena
Näyhölle, joka on luokan kuviksen opettaja.
- Tarjoilu: Jani Erkinmikko kysyy City-Marketista mitä he voisivat sponsoroida, tarvitaan
vissyä ja mehutiivistettä mehubooliin, sekä keksejä tai muffinseja tms. Kimmo Kokkila
kysyy Lidlistä saadaanko sieltä jotain. Laitetaan leima käteen kun on saanut juoman ja
pullan. Piia Turunen hommaa leimasimen.
- Piia Turunen on kysynyt Miska Pentiltä, voisiko toimia dj:nä. Yhdistys voi maksaa 100
euroa. Dj:llä on valot ja muut välineet.
- Hannele välittää tiedon luokille, että joka luokka voi valita kaksi toivebiisiä, jotka
toimitetaan dj:lle.
- Ohjelmana tanssikilpailu, paras discoasu. Jani E tuomarina tyttöjen tanssissa, joku tyttöjen
vanhemmista poikien.

- Hannele Nurmi ja Heli ovat valvojina alakerrassa. Susanna c buffetissa, muut salissa.
Janne N ottaa ensiapupakkauksen mukaan.
- Kaikki vanhemmat jäävät huolehtimaan loppusiivouksesta.
7. Hanne N kertoi, että kuudes luokka menee Syväkankaalle ja Kari jää eläkkeelle. Uusia opettajia
tulee, mutta tarkkaa tietoa ei ole. Siirtopalaveri on ensi viikolla. 17.4. pääsiäiskirkko.
8. Sovittiin että kukitetaan eläkkeelle jäävät kaksi opettajaa.
9. Sovittiin että seuraava kokous pidetään maanantaina 7.4. klo 18.
10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.57.

