
 
 
FÖRÄLDRAFÖRENINGEN TURVA – MÖTE 17.1.2012 
 

 Föreningen hade kallats till möte av ordförande Tuula Rusanen. I mötet deltog 12 föräldrar.  
 
Tema – Presentation av kulturworkshop 

 Lena Séraphin, bildkonstnär och doktorand från Aalto-universitetet (Högskolan för konst, design 
och arkitektur) presenterade en gratis workshop för vuxna om dubbelgångare och dubbelliv. 
Workshopen kombinerar bildkonst, drama och skönlitteratur och arrangeras i Botkyrka Konsthall 
under två helger, den 3 & 4 mars samt den 17 & 18 mars. 

 Workshopen är en del av Séraphins arbete för hennes doktorsavhandling. Förutom henne är 
även regissör Juha Hurme med i workshopen. Det är även möjligt att texter producerade under 
workshopen samlas i en publikation. Séraphin öppnade även för samarbete med skolan och 
eleverna om det finns intresse att föra temat vidare. 

 Alla intresserade är välkomna (Séraphin siktar på en grupp på 16 eller fler) och inga 
förkunskaper krävs. Workshopens språk är både finska och svenska. Mer information kommer att 
publiceras senare på Turvas hemsida. 

 Man kan anmäla sig senast den 1 mars till Lena Séraphin:   
lena.seraphin@aalto.fi eller +358 50 526 5973 

 
 

 Mötets agenda godkändes och till protokolljusterare valdes Katarina Björkman samt Liisa 
Männistö. Föreningens sekreterare Nina Uddin förde protokoll. 

 
Föreningens ekonomi 

 Föreningens nya kassör Annika Hannus presenterade sig själv. Hon har egen en 
redovisningsbyrå och hon har nu fått överta den tidigare dokumentationen av föreningens 
ekonomi. 

 Resultat och balansräkning, samt revisorernas berättelse kommer att presenteras på ett extra 
årsmöte i februari. 

 Annika Hannus redovisade ändå en del siffror. Under verksamhetsåret från 2010-07-01 till 2011-
06-30 hade föreningen 37 800 kronor i inkomst (från julmarknaden). Resultatet för perioden var -
6 600 kronor efter bidrag hade getts till bl.a. böcker, leksaker och resor. Sedan tidigare fanns 
det 87 000 kronor i kassan.  

 Julmarknaden 2011 gav ett resultat på 43 600 kronor, vilket var klart bättre än förra året. För 
tillfället har föreningen ca 120 000 kronor i kassan. 

 Det diskuterades om att det är bra att ha en buffert i kassan men dess storlek kan diskuteras 
senare. Annika Hannus föreslog även att man kunde titta på en kontotyp med bättre räntevillkor. 

 
Julmarknaden 

 Det diskuterades vidare om julmarknaden då långvarigt julmarknadsansvariga Helena Suominen 
nu har gjort sin sista marknad. Helena har lovat ge vidare sin dokumentation om marknaden 
inklusive kontaktuppgifter. Julmarknaden ska tas upp mer i detalj på ett senare Turva-möte under 
våren och då ska det väljas en arbetsgrupp samt en kontaktperson för marknaden, då man vill 
dela på ansvaret. 

 
Skolmaten 

 Skolmaten togs upp igen och matdiskussionen med rektorn ska fortsätta. Turva har tidigare valt 
Arja Häkkä och Tuula Graff till en matgrupp och även Birgitta Herber skall nu vara med i 
gruppen. Gruppen ska ta kontakt med rektorn för att diskutera matfrågor med henne. Skolan har 
nyligen genomfört en enkät där eleverna har fått svara om skolmaten, och Turvas matgrupp vill 
ta reda på resultaten. 
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Föreningens stadgar 

 En grupp bestående av Tuula Rusanen, Heli Lankinen och Hanna Vihavainen hade gjort ett 
förslag på nya stadgar för föreningen. De gamla stadgarna motsvarar inte föreningens 
nuvarande verksamhet och det hade framförts önskemål om att modernisera stadgarna så att 
föreningens arbete kan bli effektivare och öppnare. Man vill även stimulera fler föräldrar att vara 
med. 

 Den största ändringen i stadgarna gäller föreningens styrelse. Enligt tidigare stadgar bestod 
styrelsen av alla klassers Turva-representanter, vilket i praktiken har betytt en väldigt stor 
styrelse (stadgarna är från tiden då skolan var betydligt mindre). På grund av praktiska hänsyn 
såsom styrelsens ansvarsfrågor har det föreslagits en mindre styrelse på 6-8 personer plus 
ordförande. Alla föreningens medlemmar (= alla föräldrar/målsmän med barn i skolan) ska dock 
fortfarande ha rätt att vara med och föra talan i både styrelsemöten och årsmöten. I 
styrelsemöten ska det dock vara bara styrelsen som röstar om det kommer upp röstningsfrågor. I 
årsmöten har alla rätt att rösta när det väljs ordförande, styrelsemedlemmar med mera.  

 Resten av ändringarna gäller bland annat att referenser har tagits bort till skolans stiftelse (som 
har haft rätt att kalla Turva till möte) och till Skolans Råd (som inte har funnits på flera år). 

 Förslaget diskuterades i detalj och en del minde ändringar föreslogs. Dessa ändringar ska 
införas och språket ska finslipas innan extra årsmötet den 21 februari, där man ska ta beslut om 
de nya stadgarna. 

 
Skrivtävling 

 Det hade kommit förslag från föräldrarnas sida om att hålla en skrivtävling för skolans elever till 
minnet av den bortgångna läraren Raija Bergman, som var väldigt engagerad i finska språket. 
Rektorn har redan fått höra om idén och tyckte om den. Föräldraföreningen vill vara med i 
planeringen och kommer att sponsra priserna för tävlingen. 

 Tävlingen är tänkt att stimulera eleverna till skrivande och berättande. Förutom tävling föreslogs 
det också att man kunde trycka en samling av det som eleverna har skrivit. Det har även 
föreslagits att man ska försöka hitta namnkunniga jurymedlemmar för tävlingen, till exempel 
sverigefinska författare. 

 Det valdes en grupp som ska vara med i planeringen av tävlingen från Turvas sida: Tuula 
Rusanen, Virpi Inkeri samt Katarina Björkman. Från lärarsida har Asja Vuorenmaa från 
mellanstadiet visat intresse och det behövs även någon från högstadiet och möjligen lågstadiet. 

 
Andra frågor 

 Mötet hann inte ta upp alla frågor från dagordningen, så till nästa möte förs frågorna om bland 
annat föräldraengagemang, skolbibliotek, föreläsning om datorspel, och Skapande skola -
programmet vidare. Det önskades även att man ska ta upp dialog med stiftelsen. 

. 
 
Nästa möten 

 Tisdagen den 21 februari kl 18.00 i Vita salen – EXTRA ÅRSMÖTE 

 Torsdagen den 15 mars kl 18.00 i Vita salen 

 Onsdagen den 30 maj kl 18.00 i Vita salen 
 
 

Dessa anteckningar är gjorda av Nina Uddin, föreningens sekreterare 
 
Protokolljusterare:  
 
 
Katarina Björkman   Liisa Männistö 
 


