SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS
Hallituksen kokous
Aika:
PAIKKA:
Läsnä:

Jakelu:

Pöytäkirja
05.04.2018

ke 28.03.2018 Klo 17:30–19:00
Sylvään koulu, opettajanhuone
Heidi Reunanen, pj
Heini Halme
Hanna Kuutti
Marjaana Laaja
Satu Myllymäki
Niina Koiranen (puhelimen välityksellä)
Jari Andersson ad. klo 18:00
Läsnäolijat, Marko Ahola, Terhi Haapaniemi, Seija Hakanen, Anu Niemi, Merja
Ristolainen, Mikko Mustanoja, Hanna Tiainen, Anne Mahnala, Elisabeth Rantanen,
Anna Kaiku, Noora Poutala (sihteerin sij.), 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 Niina Koirasen ollessa läsnä puhelimen välityksellä.
1.2. Esityslista: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja: Hyväksyttiin.
3. Ilmoitusasiat
3.1. Vanhempainliiton posti; Vanhempainliiton kysely on välitetty sähköpostitse
hallituksen jäsenille
3.2. Muut ilmoitusasiat: Ei muita ilmoitusasioita
3.3. Muut postit: Ei muita posteja
4. Koulun kuulumiset: Jari Andersson kertoi koulun kuulumisia. Oppilaiden lukemisen vaikeudet
ovat lisääntyneet Sylväällä. Myös oppilaiden ahdistus- ja masennusoireet ovat lisääntyneet.
Oppilaista noin 60 käy aamulla S-Marketilla ja tekee keskimäärin 10‒15 euron ostokset.
Energiajuomien ostaminen on yleistä. Koulun oppilaista noin 20 % ei syö kouluruokaa. Vähän
liikkuvien oppilaiden määrä on kasvanut huolestuttavasti. Koululla on pohdinnassa ”Viikko
ilman kännykkää” -teema, koska kännyköiden käyttö on lisääntynyt tuntien aikana. Oppilaalla
saattaa olla koulussa mukana monta kännykkää, joista oppilas luovuttaa opettajalle ”ei
käytössä” olevan, jos opettaja huomaa kännykänkäytön ja pyytää sitä tunnin ajaksi pois
oppilaalta.
Vanhemmille tiedoksi, että kouluun voi tulla seuraamaan oppituntia muulloinkin kun kodin ja
koulun päivänä. Näin halutessaan vanhemmat voivat olla yhteydessä rehtoriin.
5. Toiminta ja tapahtumat
5.1. Karttamyynti: Yksi kartta on taas saatu myytyä: koossa nyt 840 euroa
5.2. Levy- ja kirjamyynti: Lista löytyy koulun vanhempainyhdistyksen nettisivuilta. Vielä
ei ole myytyjä tuotteita.
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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. Kevään raakapakasteiden tilauspäivämäärät päivittyvät
nettisivuille lähiaikoina.
5.5. Liikuntapäivä: Pyydettiin palautekyselyä liikuntapäivän osalta. Heidi lupautui
analysoimaan, jos koulu tekee kyselyn.
5.6. Kulttuurillinen tapahtuma: Siirretään syksyyn 10.10.2018 ks. päätösasiat.
5.7. Simassa Sylväällä -tapahtuma: Päätettiin Simassa Sylväällä tapahtuman päiväksi
24.4.2018 alkaen klo 18:00. Edetään nopealla aikataululla. Välitetään mainos
koteihin reppupostina, vanhempainyhdistyksen nettisivuille ja vielä muistutus
Wilmaan. Mainos laitetaan myös Facebookiin Sastamalan keskusteluseinälle.
Tilataan simat ja munkit ammattikoululta. Heidi hoitaa mainonnan ja tilaa syötävät
ja juotavat.
Päätösasiat
6.1. Kaupungilta haettava avustushakemus ja sen edellytykset: Kerta-avustusta
haetaan syksyllä kun kulttuuritapahtuma selviää. Marjaana Laaja hoitaa asiaa.
6.2. Jäsenten hankinta tulevaisuudessa: Jätetään asia kevään kokouksiin päätettäväksi.
6.3. Muut päätösasiat: Yhteisymmärryksessä koulun kanssa tämän lukuvuoden
kulttuurillisen tapahtuma päätettiin siirtää pidettäväksi 10.10.2018. Hallituksen
varapj. Marjaana Laaja selvittää syksyn kulttuurillisen tapahtuman sisältöä.
Mahdollisesti jokin teatteri/ koululaisnäytös tulisi kyseeseen. Hän selvittää myös
Stean avustushakemusmahdollisuuden syksyn kulttuurillista tapahtumaa varten.
Pohdinnassa on mielenterveyden teema. Keskustelua heräsi myös paikallisen
kulttuuriannin tarjoamista mahdollisuuksista. Asiaan palataan kevään kokouksissa.
Muut asiat
7.1. Koulun löytövaatteiden perkaus kokouksen jälkeen 28.3.2018: Heini, Hanna ja
Satu selvittävät säkkien sisällön ja pyytää muilta pesuapua tarvittaessa. Yritetään
saada kirpputoria Simassa Sylväällä -tapahtumaan.
7.2. Raakapakastemyynti: Tilattujen pakasteiden viimeinen tilauspäivä on 13.4. ja
noutopäivä 23.4.2018 klo 19.15‒19.45. Lomakkeet laitetaan reppupostina kotiin.
Palautuslaatikko laitetaan koulun aulaan.
Seuraava kokous: Keskiviikkona 18.4.2018 klo 17:30–19:00
Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.59

Heidi Reunanen Puheenjohtaja ja sihteeri

