SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS
Hallituksen kokous
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Pöytäkirja
23.08.2019

Ti 20.08.2019 Klo 18:00
Sylvään koulu, opettajanhuone
Heidi Rantanen, pj
Hanna Kuutti, rahaston hoit.
Terhi Haapaniemi ad. klo 18.50
Seija Hakanen
Heini Halme
Niina Matalajärvi
huoltaja: Hannu Laaja ad. klo 18.30

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
1.1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
1.2. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen asialista
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3. Toimintakertomus toimintakaudelta 2018 ̶ 2019
Hallitus on hyväksynyt toimintakertomuksen. Toimintakertomus on tehty ja toimitettu keväällä
koulun palvelusihteerille.
4. Tilinpäätös toimintakaudelta 2018 ̶ 2019
Tilinpäätös käytiin lävitse ja hyväksyttiin. Lähetetään tilinpäätös toiminnan tarkastajalle
tarkastettavaksi.
Seuraavaan tilikauteen siirtyy kirpputorituotto +68e sekä 9.luokkien kevätkevennyksen avustus
-200e. Lisäksi Tyrvään konttorikoneelta ei ole vielä tullut laskua koskien 9. luokkalaisten
päättötodistuskansioita kuluneen kevään 191 oppilaalle. Arvio laskusta on n.200e.
5. Toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2019 ̶ 2020 (alustava)
Vanhempainyhdistyksen sponsorikysely (liitteenä)on tehty keväällä 2019 Marjaana Laajan ja
puheenjohtajan toimesta ja tuottanut rahallista tukea vanhempainyhdistykselle: Lounea 150e,
Teknikum 250e, Finska max 800e (= luennoitsijaa tai keventävään esiintymiseen korvamerkitty
kustannus), JPS-mainos tekee 1-2 mainoksen/ständin koululle, Säästöpankki hyviä tekoja
rahoituksesta vanhempainyhdistykselle on tulossa rahoitusta mahdollisesti yht. 1500-2000e.
• Raakapakastemyynti järjestetään kaksi kertaa vuodessa.
• Nostetaan myynnissä olevien karttojen näkyvyyttä Tori.fi -palvelussa.
• Myynnissä olevien vanhojenkirjojen myyntiä edistetään.
• Vanhempainyhdistys maksaa perinteisesti avustusta koulun liikuntapäivään.
• Aikaisempina vuosina suuren suosion saanutta Simassa Sylväällä tapahtumaa
kehitetään yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa. Pyydetään syksyn aikana
kokoukseen Elisabeth Rantanen ja Anna Kaiku tai muita opettajaedustajia. Myös
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oppilaskunnan edustaja pyydetään mukaan, koska halutaan myös oppilaiden toiveita
kehittelyyn.
Kehitetään koulun ja vanhempien yhteistyötä. Esim. liikuntapäivään voisivat
vanhemmat osallistua.
Järjestetään psykologin luento vanhemmille, opettajille ja oppilaille 8-9lk.
Järjestetään 7 lk:lle jokin korvaava tapahtuma
Yhdistys osallistuu taksvärkkikeräyksen järjestelyihin
Avustetaan ysien päivää
Päättäville luokille annetaan stipendejä ja todistuskansiot

6. Todetaan erovuorossa olevat jäsenet
Seuraavat hallituksen jäsenet jäävät hallituksesta pois, koska heillä ei ole enää lapsia Sylvään
koulussa: Heidi Rantanen, Hanna Kuutti, Seija Hakanen, Terhi Haapaniemi, Niina Koiranen
Todettiin, että seuraavat hallituksen jäsenet ovat erovuorossa: Heini Halme
7. Vuosikokouksen koollekutsuminen
Pidetään 9.9.2019 klo 19, jonka jälkeen myös uuden hallituksen järjestäytymiskokous
8. Muuta asiat
Laadittiin talousarvio estettäväksi vuosikokoukselle.
Jäsenmaksulaput ja kutsu vuosikokoukseen lähetetään koteihin mahdollisimman nopeasti (pj
lähettää)
9. Kokouksen päättäminen
klo 19.45

Puheenjohtaja ja sihteerin sijainen
Heidi Rantanen

