SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS
Hallituksen kokous
Aika:
PAIKKA:
Läsnä:

Jakelu:

Pöytäkirja
21.04.2018

ke 18.04.2018 Klo 17:30–19:00
Sylvään koulu, opettajanhuone
Heidi Reunanen, pj
Hanna Kuutti
Marjaana Laaja
Satu Myllymäki
Niina Koiranen
Seija Hakanen
Jari Andersson ad. klo 18:00
Läsnäolijat, Marko Ahola, Terhi Haapaniemi, Heini Halme, Anu Niemi, Merja
Ristolainen, Mikko Mustanoja, Leena Laurila, Mikko Inna, Hanna Tiainen, Anne
Mahnala, Jertro Långsjö, oppilaiden huoltajat

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen: Vanhempainyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
Heidi Reunanen avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat. Valittiin Heidi R. sihteeriksi.
1.1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Todettiin, että kokous laillisesti koolle
kutsuttu ja päätösvaltainen.
1.2. Esityslista: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja: Hyväksyttiin.
3. Ilmoitusasiat
3.1. Vanhempainliiton posti; Vanhempainliiton jäsenviesti on välitetty sähköpostitse
hallituksen jäsenille. Uusimmassa postissa on mm. Vanhempien Barometri, johon
kaikkien toivotaan vastaavan. Rehtori välittää barometrin Wilman kautta kaikille
vanhemmille.
3.2. Muut ilmoitusasiat: Ei muita ilmoitusasioita
3.3. Muut postit: Ei muita posteja
4. Koulun kuulumiset: Jari Andersson kertoi koulun kuulumisia. Simassa Sylväällä ohjelma on
menneinä vuosina tapahtunut vapaavalinnaisten musiikki ja ilmaisun ryhmien toimesta. Ensi
vuonna vapaavalinnaisuus poistuu ja onkin syksyllä pohdittava yhdessä opettajien ja
oppilaiden kanssa Simassa Sylväällä -tapahtumaa ja kenties sen uusia muotoja. Tänä kevään
”Ysien päivä” on nimeltään ”Kevätkevennys”. Sinne toivotaan vanhempainyhdistyksestä apuja
mm. tarjoiluun. Päivä on 29.5.2018 alkaen klo 13.15. Apuun toivotaan hieman ennen tuota
alkua. Apuun voi ilmoittautua vanhempainyhdistykseen Heidille (tiedot nettisivuilla), jolloin
Heidi ilmoittaa osallistujat koululle. Vanhempainyhdistys tukee tapahtumaa tarjoamalla
syötävät ja juotavat oppilaille. Simassa Sylväällä -tapahtumaan tarvitaan käsi- ja taidetöiden
esille laittoa varten sermejä, jotka pitäisi hakea Lukiolta. Marjaana L. lupasi hoitaa kuljetuksen.
Samoin vanhempainyhdistykseltä toivotaan apua töiden esille laitossa. Käsityön opettajat
toivovat vanhempainyhdistykseltä taloudellista avustusta, koska kouluun on uudistettu
ompelukoneita ja ne ovat olleet melko kalliita. Pyydetään opettajilta ehdotusta avustuksen
määrästä sekä kohteesta ja päätetään sen perusteella seuraavassa kokouksessa avustuksen
määrä. Heidi hoitaa kyselyn. Ensi lukuvuoden teemana koululla on yhteisöllisyys ja
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positiivisuus. Koululla pohditaan keväällä järjestettäväksi ns. ”siivouspäivää”. Koteja toivotaan,
jos mahdollista, mukaan tähän tapahtumaan. Tästä tiedotetaan koulun puolelta myöhemmin.
5. Toiminta ja tapahtumat
5.1. Karttamyynti: Ei uusia myytyjä karttoja. Karttojen tuotto on tällä hetkellä 840e.
Näitä on mahdollista ostaa myös Simassa Sylväällä -tapahtumassa.
5.2. Levy- ja kirjamyynti: Lista löytyy koulun vanhempainyhdistyksen nettisivuilta. Vielä
ei ole myytyjä tuotteita. Otetaan ne myyntiin myös Simassa Sylväällä -tapahtuman.
5.3. Päihde-/huumausainetietoisuuden lisääminen, yhteistyö koulun kanssa: Aiemmin
lukuvuonna on järjestetty tiedollinen tapahtuma oppilaille ja kahdeksannen luokan
vanhemmille. Pohditaan, jatkossa tulevaa yhteistyötä.
5.4. Vanhempainyhdistyksen tiedonkulun kehittäminen; nettisivujen tilanne ja
tiedottaminen vanhemmille: Nettisivuilla on esityslistat, pöytäkirjat kaikkien
nähtävissä. Lisäksi sieltä löytyy Sylvään koulun lähiliikuntapaikan adressi sekä siihen
liittyvät suunnitelmat. Lisäksi sivuilla on Raakapakastemyynnin tuotelista ja
myyntilomakkeet, jotka päivitetään vuosittain.
5.5. Liikuntapäivä: Palautekysely on tehty liikuntapäivän osalta. Vastauksia on runsaasti.
Heidi lupautui analysoimaan, kevään kuluessa ja viimeistään alkusyksyyn mennessä.
5.6. Kulttuurillinen tapahtuma: Siirretty syksyyn 10.10.2018 Palataan asiaan
kevätkokouksessa.
5.7. Simassa Sylväällä -tapahtuma: Simassa Sylväällä tapahtumapäivä on 24.4.2018
alkaen klo 18:00. Tapahtumaa on mainostettu koteihin reppupostina,
vanhempainyhdistyksen nettisivuille ja vielä laitettu muistutus Wilmaan. Mainos on
laitettu myös Facebookiin Sastamalan keskusteluseinälle muutamaan otteeseen.
Sima 60L ja munkit 400kpl on tilattu tänä vuonna Heinolta edullisuuden vuoksi.
Marko hakee tuotteet tiistaina. Tapahtumavuorot jaettiin:
Niina ja Marko keittiöllä, Heidi ja Seija lipunmyynnissä, Hanna kirpputorilla, Satu ja
Marjaana arpajaispöydällä. Satu hankkii kukat. Marjaana hoitaa pääsyliput ja
arpajaisrenkaat kertakäyttömukit ja servietit. Mahdolliset arpajaisvoitot tulee tuoda
ti klo 17 mennessä Marjaanalle. Seija ja Niina tuovat rahalippaat, Hanna
pohjakassat. Heidi on yhteydessä koulun keittiöön ja ottaa selvää kuinka siellä
toimitaan. Varmistetaan vielä s-postilla opettajilta mahdollinen avuntarve itse
ohjelman suhteen (Heidi kysyy).
5.8. Raakapakastemyynti: Tilattujen pakasteiden noutopäivä on 23.4.2018 klo 19.15‒
19.45. Heidi ja Hanna avustavat jakotoimintaa.
5.9. Yhdeksännen luokan oppilaiden päättötodistuskansioiden tilaamisen (160)kpl
hoitaa Heidi.
Syksyn 2017 kokouksessa päätetyt perinteiset stipendit koulun päätöspäivänä
jaetaan jokaisen luokan oppilaalle, joka on luokassa hyvän hengen luoja ja kaikkien
tsemppari. Marja Nurmen Rahastosta jaetaan perinteisesti stipendi koko koulun
yhdelle urheilulliselle tytölle ja pojalle. Opettajilta pyydetään nimilistaa tätä varten
(Heidi hoitaa)
6. Päätösasiat
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6.1. Jäsenten hankinta tulevaisuudessa: Jätetään asia kevään viimeiseen kokoukseen
päätettäväksi.
6.2. Muut päätösasiat: Välitetään rehtorin kautta opettajille rohkaisu koulun
liikunnallisuuden edistämiseksi koulun kaikilla oppitunneilla. Päätettiin hakea
Vanhempainliiton kunniakirjoja vanhempainyhdistyksen pitkäaikaisille toimijoille.
Heidi tekee hakemukset. Kunniakirjat jaetaan kevätjuhlassa.
7. Muut asiat ei muita asioita
8. Seuraava kokous: Keskiviikkona 23.5.2018 klo 18:00 alkaen (Paikka tarkentuu myöhemmin)
9. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:15

Heidi Reunanen Puheenjohtaja ja sihteeri
Sastamalassa 25.4.2018

