SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS
Hallituksen kokous

Aika:
Paikka:
Läsnä:

Jakelu

Pöytäkirja
22.01.2018

ke 10.01.2018 klo 17.30-19:00
Sylvään koulu, opettajanhuone
Heidi Reunanen, pj
Terhi Haapaniemi, siht
Hanna Kuutti
Marjaana Laaja
Satu Myllymäki
Merja Ristolainen
Hanna Tiainen Opettajien edustaja (kehitystiimi)
Osallistujat, Marko Ahola, Seija Hakanen, Heini Halme, Niina Koiranen, Anu Niemi,
Jari Andersson, Mikko Mustanoja, Anne Mahnala, oppilaiden huoltajat

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Vanhempainyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heidi Reunanen avasi kokouksen.
Todettiin läsnäolijat.
1.1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi, että hallitus on kutsuttu koolle seitsemän vuorokautta ennen
kokousta ja paikalla on yli puolet hallituksesta, joten kokous voidaan todeta olevan
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
1.2. Esityslista
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Puheenjohtaja totesi, että edellisen kokouksen pöytäkirjan on ollut kommenteilla ja sen
vastaavan kokouksen kulkua. Hyväksyttiin pöytäkirja.
3. Ilmoitusasiat
3.1. Vanhempainliiton posti
Jäsenrekisteriasia on vielä kesken.
Avustushakemusten osalta ei ole ollut (vain kerhotoimintaan oli haettavana, mutta
sellaista ei ole ollut toimintasuunnitelmassa).
3.2. Muut ilmoitusasiat
Kaupungilta kulttuurilliseen tai urheilutoimintaa avustusta ei ole haettu. Todettiin,
että viime vuonna haettiin tanssiaisiin ja tänä vuonna hakemus tehdään, kun kohde
tarkentuu. Laaja selvittää hakemuksen edellytykset seuraavaan kokoukseen.
3.3. Muut postit
Ei muuta postia.
4. Koulun kuulumiset
Kehitystiimiä edusti Hanna Tiainen ja hän kertoi kuulumisina seuraavaa:
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Lukukausi alkoi päihdeluennolla. Keväällä jatketaan samalla teemalla. Avominnestä tullut
luennoitsijan omat kokemukset jäivät hieman sivuseikaksi. Nuoret kyselivät aktiivisesti.
Luennoitsija kertoi mm uuden tyyppisten käyttäjäryhmien syntymisestä esim.
peliympyröistä.
Luokkiin ja käytäville tulossa liikuntapaketteja (leuanvetotankoja, kiipeilytartuntapultteja).
Keskusteltiin liikuntapaikka adressin tilanteesta. Reunanen laittaa tietoa adressista kaikkien
koulujen rehtoreille ja tarkoitus on tiedottaa koulujen kautta koteihin.
Liikuntapäivän tukemista toivotaan
Ysienpäivän juhlahetken tukemisesta toivotaan päätöstä

5. Toiminta ja tapahtumat
5.1. Karttamyynti
Karttoja on nyt myytynä 15 kpl, yhteensä 740 € (vähennetty Pukstaaviin maksettu
100 € vuokra). Karttoja on koululla vielä muutama lisääkin.
5.2. Levy- ja kirjamyynti
Listaamatta Reunasella kesken
5.3. Päihde-/huumausainetietoisuuden lisääminen, tapahtuma/tietoisku
Anderssonin kanssa käyty keskustelua mm. päihdeluennosta.
Ehyt ry:stä saatavilla luentopaketti, joka olisi suunnattu sekä lapsille, että
vanhemmille, joten tilaisuus olisi avoin kaikille. Siihen ehkä voisi hakea kaupungin
avustusta. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. Tavoitteena on, että keskustelu
asiasta olisi kotona helpompaa. Huumausaine suvatsevainen ilmapiiri on
huolestuttavasti lisääntynyt, joten tietoa tarvitaan ehdottomasti lisää, jotta vaarat
tunnistetaan ja myös huumausainekäyttäjien tunnistamisesta ja siitä miten nuoret
tunnistavat ja puuttuvat havaintoonsa sekä ilmoittaa siitä opettajille.
Avominnen luennoitsija kertoi, että käyttäjät kyllä tunnistavat toisensa.
Nuorten ADHD-lääkkeiden käytöstä puhuttiin myös sekä niiden väärinkäytöstä ja
jälleenmyynnistä.
Haasteena on oikeanlaisten luennoitsijan / toimijoiden ja tekijöiden löytäminen, jotka
osaavat kertoa asiasta herätellen jne.
EHYT ry:n koulutuspaketin hintaa ei ole vielä selvitetty. Sisältää työpajatoimintaa.
Reunanen laittaa netti linkin vy:lle.
5.4. Vanhempainyhdistyksen tiedonkulun kehittäminen
Nettisivujen hyödyntämisestä keskusteltiin mm. seuraaviin aiheisiin:
§ päihdeasiaa, esim. linkkikokoelma
§ Vy:n esityslistat ja pöytäkirjat (viety 28.11. esityslistaan saakka)
§ Lähiliikuntapaikan suunnitelmat (viety)
§ Jäsenmaksulomake
Pohdittiin, miten vanhemmat saadaan käymään sivustolla
§ Jäsenrekisterin ym. päivitysten tekeminen sivuille ja sen jälkeen WILMAn
kautta vanhemmille info ja impulssi hakea tieto nettisivuilta.
2

SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS
Hallituksen kokous

Pöytäkirja
22.01.2018

5.5. Liikuntapäivä
Liikuntapäivään päätettiin osoittaa tukea kohdennettavaksi vähävaraisten lapsille
karttarahoista koulun sosiaalityöntekijän kautta edellisessä kokouksessa sovitulla
tavalla. Päätös summasta valmistellaan seuraavaan kokoukseen, sen perusteella
millainen arvio sosiaalityöntekijöiltä saadaan. Liikuntapäivää tuettu aiempina vuosina
350 €. Talousarviossa liikuntapäivään on osoitettu 500 €. Tietoa pyritään saamaan
mahdollisille tarvitsijoille koulun sosiaalityöntekijän kautta.
Keskusteltiin vanhempien aktivoinnista liikuntapäivään mukaan. Sovittiin, että ajatus
pidetään mukana tulevia vuosia ajatellen.
Tiainen kysyy mahdollisen tuen/kohde hinnoista Salon Jarilta ja Kulmakorven Lealta,
tuen kokonaismäärän arvioimiseksi.
to 22.2.2018 Vaihtoehdot perinteiset, tarkemmin ei ole sovittu:
§ Ellivuori, Vinkki palloilu, Superparkki, Keilaus, Hiihto, luistelu,
§ Laaja ehdotti Airsoftausta lisäystä vaihtoehtoihin
5.6. Kulttuurillinen tapahtuma
Viime kevään teatteriesitys (900€) oli mieluinen ja edelleen tervetullut. Vaihtoehtoja
tuli sekä koululta ja vy:ltä. Laaja lupasi selvittää Salmelta teatterivaihtoehtoja ja
sovitaan jatkosta sen jälkeen.
5.7. Simassa Sylväällä
Todettiin, että ajankohdaksi on sovittu 26.04.2018. Keskusteluissa on ollut väliajan
hyödyntämistä paremmin kirpparimyyntiin. Sovittiin, että aikuisjuontajaa haetaan,
jos koulun/oppilaiden puolelta ei löydy juontajaa, mutta todettiin, että oppilaiden
juonnot ovat olleet hienosti hoidettuja.
5.8. Jäsenmaksulomakkeen muotoilu
Todettiin, että jatkossa olisi hyvä laskuttaa jäsenmaksu alkukaudesta.
Lomakkeen osalta todettiin, että lisätään tekstiin ”Nämä tarvitaan yhdistyksen
jäsenrekisteriä varten” ja ”…, jota Vanhempainliitto edellyttää”.
Sovittiin, että lomake muokataan vielä niin, että jaetaan jäsenmaksuun ja
jäsentietojen ilmoittamiseen. Jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla.
Rekisteriselostetta tarkennettiin hieman.
5.9. Adressi Sylvään lähiliikuntapaikan saamiseksi
Adressi laitetaan jakeluun tulevalla viikolla.
Seuraavassa kokouksessa tarkistetaan saatujen allekirjoitusten määrä ja sovitaan
jatkotoimenpiteet.
5.10.
Ysien juhlahetki
Arvioitu osallistujamäärä on 161 oppilasta sekä muut tilaisuuteen osallistuvat noin 15
hlöä, yhteensä noin hlö 176 hlö. Tarjoilu sisältää alkumaljan ja leivokset. Leivosten
hintaa tiedustellaan ammattikoululta. Arvioitiin tarvittavaksi summaksi 350 €.
Helmikuun kokouksessa tehdään päätös tuen suuruudesta, mutta periaatepäätös
tuesta tehtiin.
Juhlahetki on 29.05.2018.
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6. Päätösasiat
6.1. Myyntipöytä kirpputorille
Kirpparitavaroiden perkuu tehdään seuraavassa kokouksessa, Simassa Sylväällätapahtumassa myydään ja loput luovutetaan diakoniatyölle.
6.2. Jäsentenhankinta tulevaisuudessa
Käsitellään seuraavassa kokouksessa.
6.3. Muut päätösasiat
Ei muita päätösasioita.
7. Muut asiat
VY:n tilitilanne: Tilikauden alussa 1 700 €. Sovittiin, että seuraavassa kokouksessa tarkastellaan
toimintasuunnitelman ja talousarvioin oikeellisuus tämän hetken arvioon tuloista ja menoista.
8. Seuraava kokous
Seuraavat kokoukset pidetään klo 17:30:
- 14.02.2018, jälkikirjoitus: ”kokous siirretty pidettäväksi 21.02.2018”
- 21.03.2018 (siirretään seuraavassa kokouksessa, Heidillä este)
- 18.04.2018
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:24.

Sastamalassa

Heidi Reunanen
puheenjohtaja

. .2018

Terhi Haapaniemi
sihteeri
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