
FÖRÄLDRAFÖRENINGEN TURVA – ÅRSMÖTE 9.11.2011 i Vita Salen 

 Samtliga föräldrar, vilka även är medlemmar i TURVA, hade blivit kallade till årsmötet av 

ordförande Tuula Rusanen. Nio föräldrar närvarade på årsmötet. 

 

Mötets öppnande   § 1  Ordförande Tuula Rusanen öppnade mötet  

 

Val av mötets ordförande, sekreterare och  

två protokollförare § 2 Heli Lankinen valdes till årsmötets ordförande. Marjo Mohamed 

Viinikka till protokollförare, Hanna Vihavainen och Jenni Riihonen 

valdes till protokolljusterare. 

 

Frågan om mötets  

behörighet              § 3  Mötets giltighet bekräftades av mötesdeltagarna.  

 

Godkännande av 

dagordningen         § 4 Dagordningen godkändes enhälligt. 

 

Upprättande och justering 

av röstlängden       § 5 Heli Lankinen bad Tuula Rusanen berätta för deltagarna vilka som har 

rösträtt på föräldraföreningens möte. Rusanen berättade att alla föräldrar 

på skolan har en röst.  

 Röstningarna skulle vara öppna, såvida ingen av deltagarna bad om 

slutna röstningar.  

 

Styrelsens och revisorernas 

berättelse               § 6 Årets verksamhetsberättelse var för första gången i TURVAS historia en 

sammansatt skrivelse. Mötets ordförande läste igenom det gångna årets 

verksamhetsberättelse. 

 Tillägg i verksamhetsberättelsen blev vårens stipendium vid 

skolavslutningen. 

 

Fastställande av resultat 

och balansräkning § 7 Heli Lankinen bad att Tuula Rusanen skulle berätta om bakgrunden till 

resultat och balansräkningen. Då dessa bokslutsräkningar saknades, 

beslutades det att ge kassören en månad tid att ta fram dem. Innan nästa 

TURVA-möte, som blir tisdagen den 16 januari 2012, ska revisorerna 

gå igenom resultat och balansräkningen för godkännande. 

 

Frågan om styrelsens 

ansvarsfrihet          § 8 Diskussionen berörde problemet att TURVA:s stadgar inte är

  anpassade till dagens verksamhet och deltagarna kom fram till att 

  stadgarna behöver uppdateras för att de ska vara rättssäkra för 

  medlemmarna i styrelsen (vilken enligt nuvarande stadgar består av alla 

  klassers Turva-representanter). En arbetsgrupp behövs, för att man ska 

  kunna skriva nya regler och stadgar för föräldraföreningen. Alla 

  föräldrar som är intresserade att delta i arbetsgruppen kan kontakta 

  Tuula Rusanen (tuularusanen@rocketmail.com).   

mailto:tuularusanen@rocketmail.com


  Under diskussion problematiserades frågan om föräldraengagemanget i 

  TURVA och vad man kan göra för att engagerade fler föräldrar utan att 

  verksamheten för den skull blir alltför fixerad och stagnerar 

  verksamheten. 

En arbetsgrupp bör startas, så snart som möjligt och innan ett extra 

årsmöte, där man kan godkänna nya stadgar för TURVA. 

 

Motion och  

förslag                     § 9 Tre förslag hade lämnats in till styrelsen. Förslagen var  

  från både personalen på skolan som från föräldrar.  

Det första förslaget möttes positivt och Tuula Rusanen kommer att

  kontakta skolan angående en novell/skrivtävling till minnet av 

  Raija Bergman, så att man kan förverkliga och genomföra  

  detta initiativ. Det andra förslaget var att anordna en liknande 

  föreläsning som både elever, personal och föräldrar kunde  

  deltaga i våras. Nu fanns ett intresse om att anordna en föreläsning 

  om datorspel och för-/nackdelarna med spelande enligt de senaste 

  forskningsrönen. Precis som i våras skulle detta projekt vara gemensam 

  med skolan.  

Nu efterfrågades om det finns föräldrar som känner till kompetenta 

  föreläsare i ämnet och om så är fallet kan Ni vänligen kontakta 

  T. Rusanen. 

Även det sista av förslagen hade att göra med skolans verksamhet. Sista 

förslaget kräver intresse och engagemang från skolans ledning och 

lärarkår och även en förankring hos eleverna. Förslaget efterlyste 

möjligheten att söka Skapande skola bidrag från Kulturrådet till insatser 

som stärker kulturens roll i lärandet på Sverigefinska skolan. Det är 

endast skolhuvudmannen som kan söka Skapande skola bidrag, alltså 

inte föräldraföreningen TURVA. Insatserna ska öka den professionella 

kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens 

alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. Frågan är 

om det finns intresse från skolans sida att söka Skapande skola bidrag 

och huruvida TURVA kan vara delaktig i processen?  

Alla förslagen diskuteras livligt och mötesdeltagarna var positiva till 

samtliga förslag.  

 

Verksamhetsplan 

och budget             § 10 Vad är TURVA:s syfte, var frågan som diskuteras på årsmötet. 

  Huvudsyftet är inte att samla pengar på hög, utan aktivt hjälpa med även 

  andra saker än enbart pengar till skolresor.   

  Tvåspråkighetsfrågan lyftes fram och TURVA är positiv att 

  stödja projekt som stödjer elevers lärandeprocess ifråga om 

  tvåspråklighet. 

Mötesdeltagarna diskuterade även hur TURVA aktivt kan skapa ett 

intressant forum med mer aktiva föräldrar i nästa års verksamhet, vilket 

kan höja skolans status som hämtar inspiration från både 

skolverksamheten och föräldraengagemang.  

  Verksamhetsplanen för kommande år är ännu inte klart. 



Val av ordförande  

                               § 11   Enligt förslag valdes Tuula Rusanen att fortsätta som ordförande. 

 

Val av kassör         § 12 Den nuvarande kassören Helena Suominen ville sluta som  

  kassör och Annika Hannus var alternativet som mötesdeltagarna 

  godkände som ny kassör med en reservation om att hon ställer upp med

   tanke på att hon inte var närvarande på mötet. 

 

Val av övriga  

ledamöter               § 13 Arlene Frisk valdes att fortsätta som vice ordförande. Nina Uddin  

fortsätter att vara sekreterare under kommande året och Liisa Männistö 

och Minna Mielke valdes att fortsätta som revisorer – Minna Mielke med 

en reservation (hon var inte närvarande på mötet). 

 

Val av beredning 

     § 14 Valet av valberedning flyttas fram tills man fått fram nya stadgar för 

 föreningen och först då är det möjligt att välja valberedningsgrupp. 

 Styrelsen kallar då till ett extra årsmöte. 

 

Övriga frågor         § 15 Tisdagen den 17 januari hålls det första TURVA-mötet för året 

  2012. 

Kommande årets möten planeras till tisdagar, onsdagar och 

 torsdagar för att på så sätt öka möjligheten att föräldrar som är 

 uppbokade på onsdagar har möjligheten att delta i föräldraföreningens 

 möten. TURVA blir därmed mer flexibel och öppnar därmed dörrarna 

 för föräldrar som är upptagna på onsdagar då möten har hållits.  

 

Mötet avslutande 

        § 16  Heli Lankinen avslutade årsmötet. 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterare:  

 

Jenni Riihonen   Hanna Vihavainen 

  


