SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS
Aika

keskiviikko 21.2.2018 klo 17.30

Paikka

Sylvään koulun opettajanhuone

Läsnä

Heidi Reunanen pj
Niina Koiranen
Marko Ahola
pj + 5

siht

Heini Halme
Hanna Kuutti
Seija Hakanen

1. Puheenjohtaja Heidi Reunanen avasi kokouksen. Hallituksen sihteerin ollessa
estynyt, valittiin Seija Hakanen sihteeriksi.
1.1. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
1.2. Asialista hyväksyttiin.
2. Edellisen kokouksen 10.1.2018 pöytäkirja on ollut luettavissa sähköpostissa - hyväksyttiin.
3. Ilmoitusasiat
3.1. Vanhempainliiton sähköpostia on välitetty hallituksen jäsenille.
3.2. Muita ilmoitusasioita ei ollut.
3.3. Muuta postia ei ole saapunut.
4. Koulun kuulumisia ei tässä kokouksessa käsitelty, koska koulun edustajia ei ollut läsnä.
5. Toiminta ja tapahtumat
5.1. Karttamyynnistä on tullut lisää tuloja 40 €; yhteensä tulot nyt 780 €.
5.2. Levy- ja kirjamyyntiä ei vielä ole ollut, mutta pj on listannut materiaalin ja
siirtänyt sen nettisivuille.
5.3. Päihde- ja huumausaineiden parissa on tehty yhteistyötä koulun kanssa: 8. lk
vanhempainillassa 14.2. Marjo Riikola Avominne Oy:stä luennoi.
5.4. Tiedotusta kehitämme edelleen.
5.5. Edellisessä kokouksessa päätetty vähävaraisten liikuntapäivän tukeminen
osoittautui hankalaksi. Koulun toiveen mukaan osoitamme 140 - 150 €
keilaamiseen, lasku tulee myöhemmin. Esitimme toiveen, että koulu tekee

kyselyn mieltymysten toteutumisesta; erityisesti oppilaiden eri
liikuntamuotojen välillä tekemien valintojen syyt (esim. kaverit tai
taloustilanne). Kyselyn tuloksista selvinnee sen verran, että vy voi
jatkossa paremmin kohdistaa tuen ehkä avointen hakemusten perusteella.
5.6. Vpj tiedottaa kulttuuritapahtumasta s-postilla hallituksen jäseniä. Perinteinen
teatteriesitys on todennäköisin vaihtoehto kulttuuritapahtumaksi.
5.7. Simassa Sylväällä -tapahtuman uudeksi päiväykseksi koulu ehdotti to 3.5.
musiikin opettajan esteen vuoksi. Vanhempainyhdistys ehdottaa kuitenkin
ensisijaisesti ke 2.5., koska koulun ehdottamana iltana useita hallituksen
jäseniä on estyneenä.
5.8. Liikuntapaikka-adressi ei liene edennyt alakoulujen johtajien kautta toivotulla
tavalla - vain 36 allekirjoitusta on ilmaantunut.
6. Päätösasiat
6.1. Vpj tutkii, miten voimme hyödyntää kaupungin avustusvaihtoehtoja: kausi- ja
kohdeavustus.
6.2. Jäsenhankinta muuttui: jäsenmaksun maksaneet ovat jäseniä ja ilmoittavat
oman s-postiosoitteensa pj:lle, joka hallinnoi jäsenrekisteriä.
7. Muut asiat
7.1. Löytövaatteet perataan seuraavan kokouksen jälkeen, koska tässä
kokouksessa ei ollut koulun edustajaa paikalla avaamassa meille ovia
varastoon.
7.2. Vy:n tililtä on siirretty 4000 € taksvärkkirahaa oppilaskunnan tilille Mikko
Mustanojan pyynnöstä hankintojen suorittamiseksi.
8. Seuraava kokous siirrettiin aiemmin sovitusta viikolla eteenpäin ke 28.3.2018
9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.
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