SYLVÄÄN KOULU, VANHEMPAINYHDISTYS

Aika

tiistai 03.03.2020 klo 17.34 – 18:50

Paikka

Sylvään koulu, opettajien huone

Paikalla

Heini Halme, puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA

Marjaana Laaja
Anu Niemi
Jouko Jokela
Niina Matalajärvi
Elina Tiainen
Sanna Sianoja, sihteeri
Koulun edustaja; Mikko Inna

Poissa

Anu Niemi

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.34.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajina toimivat Niina
Matalajärvi ja Jouko Jokela.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Koulun kuulumiset
5.1.
Liikuntapäivä
Aiemmin esille tuodun mukaisesti liikuntapäivä on peruutettu talvelta. Uusi ajankohta toukokuulla.
Saatua sponsoritukea kohdistetaan kuljetuksiin sekä liikuntapaikkojen kustannuksiin. Tasapuolisuuden
tulee toteutua. Liikuntapäivän työstö alkaa koululla 16.3.2020 kehitystiimin kanssa. Liikuntapäivän
lisäksi keväällä on vielä erillinen retkipäivä. Vanhempainyhdistyksen osallistumista liikuntapäivään
mietitään vielä.

5.2.

Kevätjuhlan live-kuvauksen järjestelyt
Perttulan Pauli vastaa järjestelyistä. Vanhemmat pääsevät auditorioon seuraamaan tilaisuutta.
Kevätjuhlan tarkka alkamisajankohta selviää myöhemmin keväällä.

5.3.

Muuta
Rehtori Jari Andersson on poissa loppukevään Mikko Mustanoja toimii vt. rehtorina, Kuuselan Ari toimii
vt. vararehtorina. Koska Mikko oli estynyt saapumasta kokoukseen sovittiin, että vanhempainyhdistys
voi listata kouluun liittyviä kysymyksiä joihin pyritään saamaan vastauksia/ ratkaisuja.
Palveluverkkoselvityksessä on todettu, että Äetsän yläaste siirtyy Sylväälle, jolloin Sylvään koulua tulee
kehittää.
Taksvärkkirahojen käyttö; aikaisemminkin rahoja on kerätty isompaan pottiin, jolla sitten hankittu esim.
piha-alueen uudet laitteet. Lähiliikuntapaikka on ollut tavoitteena, jonka kanssa mahdollisesti päästään
nyt etenemään.
Koronan osalta koululla seurataan tilannetta.

6. Oppilaskunnan kuulumiset
Taksvärkkirahojen käyttö; Oppilaskunnan pöytäkirja puuttuu eli TAYS-lastensairaalan suoritusta ei ole
tehty.

7. Vanhempainyhdistyksen toiminta ja tapahtumat
7.1.
Kevään tapahtuman suunnittelu ja kulttuuriavustus tapahtumaan
Pyritään järjestämään standup-tilaisuus. Jouko tiedustellut Vaismaan hintaa; 900 eur + alv. Selvitetään
auditorion varaustilanne, jonka jälkeen Jouko selvittää Vaismaan aikataulun ja Marjaana vastaa
kulttuuriavustuksen hakemisesta. Alustavasti tilaisuuden ajankohta 17.4.2020 ilta.
7.2.

10.3. tilaisuus ja siihen liittyvät järjestelyt
Koulu ja musiikkiopisto järjestävät yhteisen draamakonsertin 10.3.202 klo 19. Vanhempainyhdistys myy
tilaisuudessa arpoja. Marjaana on hankkinut arpajaisten palkinnot paikallisilta yrityksiltä. Sovittiin, että
järjestelyiden osalta Jouko klo 17.30 alkaen paikalla. Heini varmistaa vielä oman osallistumisensa Sanna
ja Elina paikalla klo 18 aikaan jos Heini ei pääse. Arpojen myynnistä vastaavat huolehtivat pohjakassan,
n. 100 eur.
Päätettiin arvan hinnaksi 5 eur/arpa. Voittoluettelo tämän pöytäkirjan liitteenä.

7.3.

Säästöpankin tarjoaman luentotilaisuuden järjestelyt
Todettiin, että vanhempainyhdistys ei järjestä tilaisuutta vaan välitetään yhteydenottoviesti koululle.

8. Vanhempainyhdistyksen taloustilanne
Tilin saldo 3.255,00 tilanne 7.2.2020.

9. Muut asiat
6 hunajapurkkia vielä maksamatta. Marjaana hoitaa kuntoon.
Lanzin luento 420 eur, maksettu
Vanhempainforum 5.3.2020. Heini pyrkii menemään paikalle.
Hyvinvointityöryhmän seuraava kokous 10.3.2020, Marjaana osallistuu.
Jokioisten leivän raakapakastemyynnin osalta Heini ollut yhteydessä toimijaan, mahdollisuus vielä
saada myynti keväälle. Heini on kouluun yhteydessä järjestelyiden osalta. Jos koululle sopii tilausten
järjestäminen, hoitaa Heini käytännön järjestelyt ja vanhempainyhdistys toteuttaa myynnin kevään
aikana.

10. Seuraava kokous
ti 17.3.2020 klo 17.30
ti 31.3.2020 klo 17.30

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Heini Halme
puheenjohtaja

Sanna Sianoja
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Niina Matalajärvi

Jouko Jokela

