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Etäkokous
Läsnä:
Kirsi Jaakkola
Ulla Oksanen
Leena Magda
Mirva Koskinen
Tiina Niemi-Aro
Tiina Jäväjä
Ruxandra Madras
Etänä: Henna Hertell, Nina Viitanen, Maija Ketola, Anna Tammisto
18.38 liittyi Maria Jäppinen
KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus klo 17.47
Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa läsnäolijat
tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja: Henna Hertell, sihteeri: Tiina Jäväjä, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskija.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys
Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus ajalta 1.8.2020 – 31.7.2021

Yhdistyksen rahastonhoitaja esittelee päättyneen kauden tilinpäätöksen ja lukee
toiminnantarkastajan laatiman toiminnantarkastuskertomuksen.
Tilikausi osoittautuu alijäämäiseksi 3320€, suurin miinus tulee Aurorapäivän puuttumisesta, joka
ollut suurin tulonlähde.
Toiminnantarkastuskertomus luettu ääneen, löytyy myöhemmässä osassa pöytäkirjaa.
Heinäkuisen tilinpäätöksen jälkeen ollut kuluja:

Tilinhoitokuluja elokuussa 21,05€ ja syyskuussa 21,05€.
Leirikouluavustuksia nykyisille kutosluokille yhteensä 400€ (200€/luokka).
Kirjanpito ja tilinpäätöskustannukset 250€.
Tilin saldo tällä hetkellä 1926,5€

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen yhdistyksen hallitukselle
Vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös ja päätetään myöntää vastuuvapaus yhdistyksen
hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Tilinpäätöksen allekirjoitukset kerätään kaikilta hallituksen jäseniltä, osalta kokouksessa ja osalta
myöhemmin.

7. Hallituksen puheenjohtaja
Uuden puheenjohtajan valinta. Ei nouse puheenjohtahaehdokkaita esille tässä kokouksessa.

8. Hallituksen jäsenmäärä
(Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä. Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu
puheenjohtajan lisäksi 4 – 10 varsinaista jäsentä. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten
välinen aika.)
Ehdokkaita alkavalle kaudelle hallituksen jäsenistä:
Hiljaista on.
Mietitään uutta vuosikokousta, jossa työn alla yhdistyksen alasajo tai jäädyttäminen vuodeksi.
Tehdään yhdessä rehtorin kanssa kirje vanhemmille, jossa mainitaan, että yhdistys jäädytetään
ellei uusia innokkaita löydy hallitukseen.
Kirjeen kirjoittamisen aloittaa Ulla ja Tiina.
Ylimääräinen tapaaminen, jossa kartoitetaan uusia innokkaita jäseniä torstaina 28.10.2021 klo
18:00.
Paikalle pääsee todennäköisesti: Tiina Niemi-Aro, Mirva Koskinen, Ulla Oksanen, Kirsi
Jaakkola. Kahvit ja pullat tarjolle.
Päätetään pitää ylimääräinen vuosikokous torstaina 18.11.2021, jossa selviää yhdistyksen jatko.

9. Toiminnantarkastajan valinta
(Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintavuoden
taloutta ja hallintoa.) Palataan tähän ylimääräisessä vuosikokouksessa.

10. Jäsenmaksu
Mietitään tätä ylimääräisessä vuosikokouksessa, mikäli saadaan uusi hallitus koottua.

11. Toimintasuunnitelma

(Kokouksen puheenjohtaja esittelee alkavan toimintakauden toimintasuunnitelman.) Palataan
tähän ylimääräisessä vuosikokouksessa.

12. Talousarvio
(Kokouksen puheenjohtaja esittelee alkavan toimintakauden talousarvion.)
Palataan tähän ylimääräisessä vuosikokouksessa.)

13. Muut asiat
Ylimääräinen vuosikokous, jossa päätös koti ja kouluyhdistyksen jatkosta.

14. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päättää vuosikokouksen klo 19:10.

