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1. Paita-asiat  
Paidat saatiin tilattua ajallaan ja toimitus saatiin ajallaan. Vy pahoittelee, että informoiminen 
jakeluajankohdista jäi myöhään. Paitoja jaettiin kuitenkin 17.12 kokouksen yhteydessä (klo15.30-19). 
Paitatoimituksessa todettiin muutamia ongelmia, joita yritetään selvittää paitatoimittajan kanssa 
mahdollisimman pian. Sari Karppinen on yhteydessä paitatoimittajaan. 

• Tilatut turkoosinsiniset hupparit on toimitettu tummansinisinä. Asiakkailla on oikeus palauttaa ja 
tehdä uusi tilaus. Väärän tuotteen saa halutessaan pitää. 

• Osa huppareista ei ole saman merkkisiä kuin alun perin tilatut, mutta sekä toimittajan että muutaman 
asiaa tuntevan vanhemman mukaan uudet ovat parempilaatuisia. Asiakkaalla on kuitenkin halutessaan 
mahdollisuus ”väärän merkkisten” paitojen palauttamiseen/vaihtamiseen. 

Loput paidoista yritetään jakaa ennen joulua.  
• Torstaina 20.12 klo 8.30-9 (Sari Karppinen ja Pia Hutri)  
• Torstaina 20.12 klo18-19 (Johanna Jääskö ja Sari Kallioinen) 

Lisse laittaa tiedot vy:n internet-sivuille. Torstain jälkeen katsotaan kokonaistilanne. Kaikkiin tilaajiin ollaan 
joka tapauksessa sähköpostitse yhteydessä ennen torstaita (Lisse). 
 

2. Raha-asiat  
Katso kohta 4. muut asiat: soitinhankinnat. 
 

3. Talvirieha  
Vy päätti jättää talviriehan kokonaan väliin, koska järjestäjiä Vy:n tempauksiin ei tunnu löytyvän, ja työmäärä 
tulee liian suureksi samalle pienelle porukalle. 
 

4. Muut asiat  
• Koulun soitinhankinnat  

Koulun johtokunnalta on tullut aloite, että vy tukisi koulun soitin- ja äänentoistolaitehankintoja 
syksyltä 2007. Vy teki päätöksen tukea hankintoja korkeintaan puolella koulun käyttämästä  
summasta lahjoittamalla koululle kyseisen summan. Ennen lahjoitusta vy toivoo johtokunnalta 
tarkempaa selvitystä tehdyistä hankinnoista ja kuittikopiota ostetuista soittimista ja 
äänentoistolaitteista. 
Johtokunnalle on välitetty viesti, että jatkossa vanhempainyhdistys toivoo kirjallista esitystä 
vastaavista asioista etukäteen. Päätökset tehdään vy:n kokouksessa. Mm. mahdollisesta 
kontrabassohankinnasta toivotaan esitystä. Vy tukee mielellään vastaavia hankkeita, mutta ne on 
käsiteltävä tapauskohtaisesti. 

• Valokuvia koulun juhlasta ja video: 
Koulun 50-vuotis juhlassa otettiin ammattilaisvoimin valokuiva ja mahdollisesti myös videoita.  
Pia Hutri selvittää, myykö joku koululuokka leirikoulun hyväksi tilaisuudessa otettua videota. 
Koulukuvaaja on myös tarjonnut juhlassa ottamiaan valokuvia (cd) myyntiin vy:lle. Asioita 
selvitellään ja mietitään, miten tehdään. Asia jää ensi vuoteen. Ensin varmistetaan, että ei tehdä 
päällekkäisiä myyntiponnistuksia mahdollisen luokkamyynnin kanssa. 
 

5. Seuraava kokous  
Vy:n toiminta jäädytetään alkuvuodeksi 2008 vähäisen osallistujamäärän takia. Vy kokoontuu vain 
tarvittaessa.  
Asioita yritetään hoitaa mahdollisuuksien mukaan sähköpostitse. Tällä hetkellä tiedossa olevia kokousta tai 
sähköpostipäätöksiä vaativia asioita saattavat olla: 

• koulun soitinhankinnat syksyltä 2007 (Sari Kallioinen selvittää rehtorilta asiaa) 
• kontrabassohankinta (Sari Kallioinen selvittää rehtorilta asiaa) 
• mahdollinen valokuva CD:n myynti (Pia Hutri selvittää tilannetta videon suhteen. Jos video tulee 

luokkamyyntiin, ei vy ota valokuva-cd:itä myyntiin.) 
• paitaprojekti saatettava loppuun:jakelu, korjaustilaukset ja niiden jakelu (Sari Karppinen yhteydessä 

toimittajaan: jakelussa Sari Karppinen, Pia Hutri, Johanna Jääskö ja Sari Kaillioinen). Korjaustilasten 
hoidosta ei vielä sovittu tarkemmin. Tilanne katsotaan torstain jakelun jälkeen. 



Äitienpäivän piknikistä päätetään erikseen maaliskuussa 2008. Jos vanhempainyhdistys lähtee mukaan 
piknikkiin, selvitetään ensin halukkaiden järjestäjien määrä luokkajakelun ja reppupostin kautta. Ainoastaan 
silloin, jos saadaan tarpeeksi osallistujia, järjestetään piknik. 
Tapauskohtaisesti mietitään, kuinka monta henkilöä tarvitaan ottamaan vastuu kustakin hankkeesta, ja 
hankkeita viedään eteenpäin vain, jos vastuullinen ihminen tai ryhmä löytyy. Muussa tapauksessa hankkeesta 
luovutaan. Vastuun ottajalle täytyy myös korostaa vastuun merkitystä yhteisessä vapaaehtoistyössä: jos 
vastuunottaja syystä tai toisesta joutuu luopumaan vastuuasemastaan, on hän itse velvollinen hoitamaan 
itselleen jatkajan tai mahdollisuuksien mukaan perumaan koko hankkeen.  

	  


