SYLVÄÄN KOULU, VANHEMPAINYHDISTYS

MUISTIO

Järjestäytymiskokous

Aika

torstai 25.2.2021 klo 18

Paikka

Google Meet

Kutsutut

Sanna Sianoja, puheenjohtaja
Jouko Jokela
Elina Tiainen
Mikko Joona
Heini Halme
Anita Lindqvist

Poissa:

Minna Isotalo
Anu Niemi
Hanna Kuutti

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.03
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Heini Halme ja Mikko Joona valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi
5. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin
6. Vanhempain yhdistyksen rahatilanne ja varainkeruu
Rahaa tilillä 2409.76 eur. Jäsenmaksuja tullut 26 kpl.

Hyvvää -kirjan ottaminen myyntiin: Otetaan myyntiin ja laitetaan Wilman kautta viestiä. Maksu
käteisenä Mikolle ja tilitetään vanhempainyhdistyksen tililtä kustantajalle. Mikko hoitaa jakelun,
sovitaan jakelupäiväksi 31.3. klo 16-18, Sylvään koululta. Ennakkotilaukset Google Formilta, Mikko
tekee ja toimittaa linkin Elinalle. Elina hoitaa tiedotteen Wilmaan.
Muut varainkeruuideat: esim. raakapakasteet, kahvi tms.
Esitettiin idea, että oppilaat voisivat piirtää esim. ehdotuksen logosta ja järjestettäisiin kilpailu, jossa
yksi valittaisiin ja painettaisiin esim. kahvipakettiin tai muuhun, ja myytäisiin vanhempainyhdistyksen
nimiin. Ehdotetaan Taina-Riitta Hautalalle, että otettaisiin mukaan korona-ajan kuvaamataidon töihin.
Sanna on yhteydessä Taina-Riitta Hautalaan. Selvitetään vaihtoehtoja myyntituotteiksi, mielellään voisi
olla myös paikallinen. Jouko selvittää paikallisen saippuvalmistajan tilanteen.

7. Kevään tapahtuman (stand up / stream) järjestelyt ja käytännöt, päätös järjestetäänkö
Ajankohdallisesti voisi olla kätevää toukokuun kahden viimeisen viikon aikana, koska silloin ei ole enää
opetusta, jos halutaan livenä. Esitys pitäisi olla kahteen kertaan, koska voidaan viedä auditorioon vain
ikäryhmittäin (7-8 lk.). Jos toteutetaan streamina, voidaan toteuttaa luokittain.
Mikko kysyy Putoustähti Mikko Töyssyltä tarjouksen joko stream-keikasta tai kahdesta live vedosta.
Rahoitus: haetaan kulttuurirahaston tai Huittisten säästöpankin tukea sekä vanhempain yhdistyksen ja
oppilaskunnan osallistuminen.
8. Kulttuurirahaston tuen hakeminen
Kulttuuriavustus: Sastamalassa tapahtuva kulttuuri tapahtuma. Nuorisoavustus: alle 29-vuotiaille
kohdennettu nuorisyhdistyksen järjestämä toiminta. Päätettiin, että haetaan tukea, Sanna ja Elina
valmistelevat hakemukset.
9. Koulun kuulumiset
Laskiaistapahtuma oli menestys! Liikuntapäivään saatu vanhempainyhdistyksen tuki käytettiin muun
muassa tarjoiluihin ja päivän mukavaan tekemiseen. Myös oppilailta kuultu mukavaa palautetta.
Opetus siirtyy 8.3.21 alkaen etäopetukseen. Asiat etenevät tiedotuksen mukaan. Tarvitseville oppilaille
koululta huolehditaan tarvittavat koneet, jotta etäkoulu sujuu. Viime kevään kokemukset ovat edelleen
mielessä ja siksi tunnelma on jännittynyt. Toivotaan, että tilanne kestää vain kolme viikkoa.

10. Oppilaskunnan kuulumiset
Oppilaskunnan edustajia ei ollut paikalla. Oppilaskunnan tilin siirtämisestä ei vielä ole tullut viestiä
asian edistymisestä.
11. Muut asiat
Sastamalan kaupungin hyvinvointityöryhmään osallistuminen: Sylvään vanhempien edustajana
toiminut Marjaana Laaja. On pyydetty Sannaa tulemaan jatkossa Sylvään vanhempainyhdistyksen
edustajaksi. Päätettiin, että Sanna Sianoja edustaa jatkossa ja tuo tiedot kokoukseen, mitä on käsitelty.
12. Seuraava kokous
25.3.21 klo 18, Google Meetissä
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.52.

