SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS
Hallituksen kokous
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Jakelu:

Pöytäkirja
05.11.2017

ti 31.10.2017 klo 17.30-19:00
Sylvään koulu, opettajanhuone
Heidi Reunanen, pj
Marko Ahola
Terhi Haapaniemi
Heini Halme
Hanna Kuutti
Merja Ristolainen
Seija Hakanen, Niina Koiranen, Marjaana Laaja, Satu Myllymäki, Anu Niemi,
Jari Andersson, Mikko Mustanoja, Opettajien edustaja (kehitystiimi),
Anne Mahnala, oppilaiden huoltajat

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Vanhempainyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heidi Reunanen avasi kokouksen.
Todettiin läsnäolijat.
1.1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Reunanen totesi, että hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse ja kokous on päätösvaltainen,
kun yli puolet hallituksesta on paikalla. Todettiin, että kokous on laillisesti koolle
kutsuttu ja päätösvaltainen.
1.2. Esityslista
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Puheenjohtaja luki edellisen kokouksen pöytäkirjan ja todettiin sen vastaavan kokouksen
kulkua.
Keskusteltiin kodin ja koulun päivästä ja todettiin, että päivä on jokavuotinen ja
vanhempainyhdistys voisi ensi vuonna huomioida sen toiminnassaan.
Hyväksyttiin pöytäkirja.
3. Ilmoitusasiat
3.1. Tilinkäyttöoikeudet
Todettiin, että puheenjohtajan tilinkäyttöoikeutta ei ole hoidettu vielä pankissa
kuntoon.
3.2. Vanhempainliiton posti
Vanhempainliittoon on ilmoitettu uuden puheenjohtajan yhteystiedot ja
puheenjohtaja on välittänyt Vanhempainliiton postin hallitukselle.
3.3. Muut ilmoitusasiat
Puheenjohtaja on tehnyt Patentti- ja rekisterihallitukseen vanhempainyhdistyksen
tietojen muutoksen.
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3.4. Muut postit
Ei kirjattavaa.
4. Koulun kuulumiset
Opettajaedustaja ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen, joten koulun kuulumiset
käsitellään seuraavassa kokouksessa.
5. Toiminta ja tapahtumat
5.1. Taksvärkkipäivä
Taksvärkkitilille on pankkiin maksettua 1 600 €, käteisellä maksetut puuttuvat vielä.
Taksvärkkitilillä on yhteensä noin 5 845 €. Tukikohteet on kerrottu Wilmassa ja niitä
ovat mm. piha-alueen kehittäminen ja löytöeläinkodin toiminta.
5.2. Karttamyynti
Puheenjohtaja on laittanut ilmoituksen kartoista nettiin www.tori.fi "koulukarttoja",
2 kpl karttoja on myyty. Tulo 40 € on toimitettu rahastonhoitajalle.
5.3. Raakapakastemyynti
Tilauspäivämäärä on 21.11.2017 ja jakelupäivä on 30.11.2017 (19:30-20:00).
Puheenjohtaja tekee tiedotteen ja toimittaa sen Mahnalan Annelle Wilmaan
laitettavaksi ja reppupostiksi. Reunanen hoitaa palautuslaatikon koululle. Sovittiin,
että reppuposti laitetaan liikenteeseen heti ja Wilma-viestinä varmistuksena
seuraavalla viikolla. Jakeluun osallistuviksi lupautuivat Reunanen, Halme, Kuutti.
5.4. Vanhempainyhdistyksen tiedonkulun kehittäminen
Sovittiin, että jatkossa puheenjohtaja tekee syyslukukaudelta yhden tiedotteet ja
keväältä toisen. Pöytäkirjat tallennetaan jatkossa vanhempainyhdistyksen
nettisivuille. Kimmo Lahtinen vastaa nettisivujen päivittämisestä ja sovittiin, että
sihteeri toimittaa kommentoidun pöytäkirjan liitteineen pdf:nä jo ennen
allekirjoittamista nettisivuille vietäväksi. Reunanen ilmoittaa Wilma- tiedotteessa,
että pöytäkirjat löytyvät jatkossa nettisivuilta.
5.5. Liikuntapäivä
Käsitellään seuraavassa kokouksessa.
5.6. Kulttuurillinen tapahtuma
Käsitellään seuraavassa kokouksessa, kun opettajaedustaja saadaan kokoukseen
mukaan. Tiedotteessa pyydetään vanhempien ajatuksia ja ehdotuksia kulttuurillisen
tapahtuman sisällöstä.
6. Päätösasiat
6.1. Vanhempainyhdistyksen toimenpiteet mahdollisen koulussa esiintyvän
huumausaineiden käytön suhteen
Keskusteltiin nuorille kohdennettujen päihteiden ja huumausaineiden seurauksista
tietoa antavien tapahtumien järjestämisestä. Todettiin, että seurakunta ja nuorisotyö
ovat yhteistyössä järjestäneet "Kamera-obskura"- tapahtuman koululaisille, joka
vastaa esim. Salossa järjestettyä "Päihdeputki"-tapahtumaa. Pohdittiin, voisiko
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vanhempainyhdistys pyytää Sylväälle vastaavasti kuin Huittisissa, jossa Johnny-Kai
Forssell oli kertomassa omakohtaisista kokemuksista huumausaineiden käytön
seurauksista, tai poliisia kertomaan huumausaineiden käytön seurauksista ja
paikallisesta tilanteesta.
Todettiin, että tietoisuuden lisäämisessä vanhempainyhdistys voisi keskittyä
vanhempien huumausaineisiin liittyvän tiedon ja tilannetietoisuuden lisäämiseen
järjestämällä vanhemmille huumausaineisiin liittyvä ilta vanhemmille. Keskusteltiin
myös huumausaineisiin liittyvien nettilinkkien koostamisesta ja lisäämisestä
Vanhempainyhdistyksen nettisivuille.
Sovittiin, että jatketaan toimenpiteiden suunnittelua opettajien kanssa yhteistyössä.
6.2. Muut päätösasiat
Ei muita päätösasioita.
7. Muut asiat
Koululta tulleet LP-levyt: sovittiin, että myydään niitä Simassa Sylväällä. Keskusteltiin Simassa
Sylväällä tilaisuuden hyödyntämisestä levyjen myynnin ohella muutenkin paremmin. Todettiin,
että väliaikaa voisi hieman pidentää, jotta kirpputori- ja arpamyynnille olisi hieman enemmän
aikaa ja siman ja munkin nauttimiseen olisi reilummin aikaa. Sovittiin, että laitetaan
vanhempainyhdistyksellä myynnissä olevien tuotteiden tiedot myös vanhempainyhdistyksen
nettisivuille (tieto tästäkin laitetaan syystiedotteeseen).
Puheenjohtaja on tiedustellut Tuulia Yliseltä ruokakyselyn tuloksista. Ylinen on vastannut, että
kyselyn tuloksien toimittamisesta sopiminen vanhempainyhdistyksen kanssa on jäänyt kesken
ja että tulokset menevät koulun päättäjille, joten tieto menee sitä kautta oppilaille. Sovittiin,
että vanhempainyhdistys pyytää tietoa tuloksista koulun rehtorilta. Kysely tehdään jatkossa
joka toinen vuosi. Jatkuvan palautteen mahdollisuus on olemassa ja hymynaamalaitekin on
ollut käytössä.
8. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 28.11.2017 klo 17:30.
Pikkujoulusta sovittiin, että vaihtoehtoina kysytään hallitukselta 11.12.2017 tai 13.12.2017 ja
ajankohdaksi valitaan se, johon on tulossa enemmän osallistujia.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:58.
Sastamalassa
Heidi Reunanen
puheenjohtaja

. .2017
Terhi Haapaniemi
sihteeri
3

