SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS
Hallituksen kokous

pöytäkirja
17.05.2019

AIKA:
ti 7.5.2019 Klo 18.30
PAIKKA:
Puheenjohtajan koti
OSALLISTUJAT: Heidi Reunanen, puheenjohtaja
Jouko Jokela, sihteeri (puhelimitse klo 19.55 asti)
Hanna Kuutti, rahastonhoitaja
Heini Halme
Marjaana Laaja
Niina Koiranen alk. klo 19.50
Terhi Haapaniemi alk. klo 19.30
Jari Andersson klo 19.10 asti
Helga Rantanen Oppilaskunta
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35
Todettiin kokouksen laillisuus. Kokous eteni poiketen asialistasta. Kuulimme ensiksi koulun kuulumiset.
Asialistaan ei tullut lisäyksiä.
2. Edellisen kokouksen (20.3.2019) pöytäkirja jäi hyväksyttäväksi elokuun kokouksessa.
3. Koulun kuulumiset.
Jari Andersson kertoi, että kouluvuoden päättyessä nuuskaaminen on koululla edelleen runsasta. Käytettyjä
nuuskapusseja löytyy heiteltyinä monin paikoin. Influenssakaudesta selvittiin hyvin, mutta oppilaiden
kouluvuoden aikaiset lomapoissaolot ovat lisääntyneet. Netin käytön vaaroista tiedotetaan vielä oppilaita
kouluvuoden päättyessä. Tänä vuonna yhdeksäsluokkalaisia on noin 190. Koululla pidetään kokous
stipendejä koskien ja täällä selviää lopullisesti tarvittavien stipendien määrä. Tukioppilaiden Kiinan matka oli
ollut antoisa. Heini kehui koulun aktiivisuutta erityisesti mm. Pingis -turnauksen järjestämisestä, Säbä kilpailusta sekä lumiukkokilpailusta.
4. Ilmoitusasiat: Puheenjohtaja on saanut s-postia Koulun opettajien juhlaryhmän edustajalta Pauli
Perttulalta. Ryhmällä on aikomus edistää vanhempien osallistumista koulun kevätjuhlaan. Tämä
järjestettäisiin alustavan suunnitelman mukaan niin, että vanhemmille juhla välitetään suorana
videoyhteyden avulla liikuntasalista auditorioon. Opettajat anovat vanhempainyhdistykseltä avustusta
kameran hankintaan. Kameraa voitaisiin hyödyntää koululla myös opetuksellisiin tarkoituksiin.
Kamerahankintaa ja kuvauspilotointia muutoin koordinoi vanhempainyhdistyksen puolelta Jouko. Jouko on
yhteydessä koulun juhlaryhmän Pauli Perttulaan.
5. Toiminta ja tapahtumat.
5.1. Avustushakemukset: Avustushakemukset eivät ole edenneet toivotulla tavalla. On ollut
hankaluuksia sponsorointi -käsitteen kanssa. Meidän tulisi tällöin tarjota sponsorille vastiketta
sponsoroinnista. Alustavasti suunnittelimme sermien hankkimista, joihin voisimme sponsorit
kerätä ja mainostaa heitä tällä tavalla. Sponsorit voisi listata myös vanhempainyhdistyksen
nettisivuille. Avustushakemuksista Vanhempainliitolle ei ole kuulunut mitään. Haetaan
kaupungilta avustusta Pete Poskiparran esityksen maksun osalta mahdollisimman suurella
summalla. Ensi vuotta varten jätetään avustushakemus ainakin Säästöpankin Hyviä Tekoja rahastolle, jos tämä on mahdollista. Marjaana koordinoi hakemuksia puheenjohtajan tuella.
5.2. Osallistuminen tulevien 7.lk vanhempieniltaan 8.5.2019 Heidi osallistuu ja esittelee
vanhempainyhdistyksen toimintaa.
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5.3. Arabia astioiden, karttojen, kirjojen ja LP levyjen myynti kirjapäivillä. Kuvataan astiat ensi
tilassa ja myydään tarjousten perusteella koulun nettisivujen kautta (Heidi hoitaa). Myös
myyntiä kirjapäivillä pohdittiin. Heidi selvittää asiaa.
6. Päätösasiat: Toimintakertomuksen kokoaminen; Heidi kokoaa toimintakertomuksen ja lähettää
sähköpostitse kommenttikierrokselle Hallituksen jäsenille ja toimittaa lopullisen version Sylvään koulun
sihteeri Anne Mahnalalle viimeistään 24.5.2019.
7. Muut asiat: Taloustilanne lukuvuoden päättyessä; Taloustilanne todettiin heikoksi, johtuen Simassa
Sylväällä tapahtuman peruuntumisesta. Lisäksi yhdeksäsluokkalaisia on tänä vuonna melko lailla enemmän
edellisvuosiin verrattuna. Stipendikulut, ysien kevätkevennyksen avustaminen ja kansiomaksut nousevat
vääjäämättä näiden seurauksena. Näitä ei ole otettu riittävän aikaisin huomioon toimintakauden loppuessa.
Lisämenoja ovat aiheuttaneet myös liikuntapäivän tuen kasvu sekä ompelukoneen avustaminen 500 eurolla.
Pakon edessä päätetään pienentää Ysien kevätkevennyksen avustussummaan 200 euroon. Informoidaan heti
Opettaja koordinaattori Leena Laurilaa tästä. Päätettiin perustaa kirpputoripöytä taloustilanteen
kohentamiseksi. Tähän pyydetään Wilman välityksellä myös vanhempia mukaan. Heini hoitaa
kirpputoripöydän varauksen. Heidi tekee viestin Wilmaan laitettavaksi.
8. Seuraava kokous pidetään 20.8.2019 klo 18.30, Sylvään koulun opettajainhuoneessa
9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.
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