SYLVÄÄN KOULU, VANHEMPAINYHDISTYS

Aika

torstai 22.4.2021 klo 18

Paikka

Google Meet

Läsnä

Sanna Sianoja, puheenjohtaja

AGENDA

Jouko Jokela
Elina Tiainen
Mikko Joona
Heini Halme
Hanna Kuutti
Elli Halme, oppilaskunta
Jari Andersson, kehitysryhmä

Poissa

Anu Niemi
Minna Isotalo

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.01.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Joona ja Heini Halme.

5. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

6. Vanhempain yhdistyksen rahatilanne ja varainkeruu
Tilillä on rahaa 2 715,60 eur.
•

Hyvvää kirjan tilaukset: Hyvvää -kirjoja myytiin 30 kpl, josta vanhempainyhdistykselle 300 euroa.

•

Impolan tilan tuotteet & kuvakilpailu: Kuvakilpailun voittaja valittiin ja hänet palkitaan kevätjuhlan
yhteydessä. Lupapyyntö kuvan käyttöön menossa, jonka jälkeen painatetaan tarrat. Vammaspaino
on luvannut tarrat sponsoroituna. Tuotteiksi valittu: camelinaöljy 250 ml + hamppuöljy 250 ml +
hampunsiemen 300g (tai hamppurouhe 300g). Sisäänostohinta 13,5 eur / paketti -> myydään ulos
25 eur / paketti. Mikko tekee tilauslomakkeen ja tsekkaa kuvat Impolan sivuilta. Laitetaan
tilauskaavake Wilmaan perjantaina 23.4. ja viesti vanhemmille. Pyydetään tilaukset 30.4.
mennessä. Jouko hoitaa tuotteiden noudon Impolasta ja toimitus noutajille 6.5.2021, jos Impolalla
on mahdollisuus kasata tilaukset tällä aikataululla.

•

Haetut tukirahoitukset: vanhempainyhdistykselle haettu Huittisten Säästöpankkisäätiöltä 1000
euroa tukea mentalistiesitykseen.

•

Muut myyntituotteet: edelleen läpikäymättä kotitalousluokan ylijäämäastioita. Käydään läpi, kun
on mahdollisuus käydä koululla.

7. Kevään tapahtuman (mentalististream) järjestelyt ja käytännöt:
Mentalisti Jenni Sofia antanut tarjouksen 600 euroa + matkakulut. Toteutus olisi striimattuna ja paikan
päällä voi olla avustajia. Mahdollisuus, että paikan päällä voisi olla seuraamassa yksi ikäluokka, esim. 9.
luokkalaiset ja muut ikäluokat olisivat luokissa. Toivotaan päivämääräksi 1.6. klo 12-13. Vahvistetaan
päivämäärä esiintyjälle (Mikko) ja viedään eteenpäin. Elli Halme hoitaa oppilaskunnan vapaaehtoiset
esitykseen.

8. Kevään toimenpiteet:
Ysien päättötodistuskansio: hankintaan Tyrvään konttorikoneelta, koulu tekee tilauksen,
vanhempainyhdistys maksaa.
Ysien kahvitus / jäätelölahjakortti: tänä vuonna jätetään toteuttamatta, korvataan mentalistishowlla.
Vuositilinpäätös ja toimintakertomus: vanhempainyhdistyksen toimintakertomus tarvitaan koulun
toimintakertomuksen yhteyteen 11.5. mennessä. Elina tekee draftin. Tilinpäätös tarvitaan vasta
tilikauden päättymisen jälkeen toimintatarkastuksen yhteyteen.
Stipendit: 1 kpl / päättävä luokka, 50 eur / saaja. Marja Nurmen rahastosta 1 tytölle ja 1 pojalle 50 eur /

saaja. Koulu valitsee saajat vanhoilla kriteereillä eli positiivisen hengen toteuttajille.
Vanhempainyhdistys toimittaa kuoret, tervehdyksen ja rahat koululle. Koulu ilmoittaa määrät.

9. Koulun kuulumiset
Työnteko on vahvaa ja keskittynyttä. On palattu lähiopetukseen ja otetaan kiinni rästejä. Etäjakso
koetteli monia kovasti, mutta nyt vallitsee hyvät tunnelmat. Hyvä tavallinen arki on nyt päätavoite.

10. Oppilaskunnan kuulumiset
Oppilaskunnan tili on tarkoitus siirtää vanhempainyhdistyksen haltuun, mutta käytännön toimet
mietityttää. Asiointiroolit on pankille määriteltävä, jotta arjen toiminta onnistuu. Vanhempainyhdistys
tarvitsee tiedot, keille oppilaskunnan jäsenistä tilinkäyttöoikeudet annetaan. Oppilaskunta tekee
päätöksen henkilöistä ja toimittaa vanhempainyhdistykselle päätöksen.

Taksvärkkikeräyksestä ei ole tullut oppilaskunnalta vielä pöytäkirjaa tilisiirtoa varten. Elli toimittaa
pöytäkirjan vanhempainyhdistykselle.

11. Muut asiat
Ei Muita asioita.

12. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 27.5.2021 klo 18. Paikka tarkentuu.

13. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.09.

Allekirjoitukset:

Sanna Sianoja, pj

Elina Tiainen, sihteeri

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

