SYLVÄÄN KOULU, VANHEMPAINYHDISTYS

MUISTIO

Aika tiistai 19.4.2022 klo 18
Paikka: Koulu ja Google Meet

Paikalla
Sanna Sianoja, puheenjohtaja
Elina Tiainen
Mikko Joona
Anu Niemi
Miikka Kerkkänen
Terhi Haapaniemi
Mikko Inna
Poissa
Oppilaskunnan edustajat
Heini Halme
Sanna Lahtinen-Korjus
Essi Leppäkoski

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.10
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokousjärjestykseksi.
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Joona ja Miikka Kerkkänen.
5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
6. Vanhempainyhdistyksen rahatilanne
Rahastonhoitaja ei ollut paikalla, joten tilitilanne tarkistetaan seuraavassa kokouksessa.
7. Varainkeruu: kevään peräkonttikirppis, tilanne & järjestelyt
Varauksia saatiin 12 kpl. Ilmoittautuneille on laitetty 19.4. maksutiedot ja ohjeet paikalle
saapumiseksi.
Kahviosta vastaavat Sanna Sianoja ja Anu Niemi. Paikalle ohjauksesta vastaavat Miikka Kerkkänen ja
Mikko Joona.
Sanna vie vielä ilmoitukset kauppojen ilmoitustaululle ja yritetään saada koululta kyltit tapahtumaa
varten. Vaihtorahakassa pyydetään Anulta. Sannalla mahdollista myös ottaa MobilePay mukaan.

Koulun kellarista otetaan myyntiin vanhempainyhdistykselle osoitettua tavaraa.
8. Kevään esiintyjä koululle
Mikko Vaismaalle on esitetty maanantai 30.5. klo 13. Huittisten säästöpankin hakemus lähti
määräajassa esiintyjän korvausten kattamista varten.
9. Toimintakertomuksen hyväksyminen
Toimintakertomus toimitettiin hallitukselle tutustuttavaksi. Ehdotusta täydennettiin kirjamyynnin ja
rehtorin osallistumisen osalta. Näillä muutoksilla toimintakertomus hyväksyttiin. Sihteeri toimittaa
toimintakertomuksen koulusihteerille.
10. Koulun kuulumiset
Koululta tulossa yhdistykselle myyntiin 4 ompelukonetta ja yksi saumuri. Otetaan myyntiin
kirppikselle.
Pihakirppiksen aikainen lentopalloturnaus on siirtynyt, mutta tanssitapahtuma tuo väkeä koululle.
Onnistuu samaan aikaan.
Koulussa meneillään tänään ja huomenna kansainvälinen Pisa-tutkimus. Oppilaat valittu
ulkopuolisen tahon otannalla kaikista yhdeksäsluokkalaisista.
Koulu palannut ns. normaaliin. Maskisuositus poistunut ja juhlat/luokkaretket pyritään järjestämään
normaalisti. Retket tietysti järkeviin paikkoihin rahankeräyksen lyhyestä ajasta johtuen.
Vaismaasta ja ysien kahvitustilaisuudesta mennyt tieto rehtorille ja hyväksyttiin. Asia etenee rehtorin
kautta.
11. Oppilaskunnan kuulumiset
Oppilaskunnan edustajaa ei ollut paikalla.
12. Muut asiat
Viimeinen kokous pidetään 17.5. klo 18 koululla. Viimeiseen kokoukseen toivotaan paikalle kaikki
hallituksen jäsenet, jotta saadaan pöytäkirjat allekirjoitettua. Käydään läpi yhdeksäsluokkalaisten
kansioiden hankinta ja stipendit.
Simassa Sylväällä tapahtuman uutta tulemista jossain muodossa kannattaa pitää listoilla tulevan
hallituskauden aikana.
13. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.47.
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