SYLVÄÄN KOULU, VANHEMPAINYHDISTYS

Aika

torstai 27.5.2021 klo 18

Paikka

Bistro 15

Läsnä

Sanna Sianoja, puheenjohtaja

MUISTIO

Jouko Jokela
Elina Tiainen
Heini Halme
Hanna Kuutti
Mikko Mustanoja
Jari Andersson
Mikko Joona
Poissa
Anu Niemi
Minna Isotalo
Oppilaskunnan edustajat

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 kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouko Jokela ja Heini Halme.

5. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin.

6. Vanhempain yhdistyksen rahatilanne ja varainkeruu
Tilillä on rahaa 2912,44 eur. Maria Nurmenrahasto 316,30 eur. Taksvärkkitilillä 9209,27 eur.
•

Impolan tilan tuotepakettien tuotto 310,50 eur.

•

Haetut tukirahoitukset: Huittisten Säästöpankkisäätiöltä saatiin tuki Mentalisti-esityksen
striimaukseen 1000 euroa. Rahaa jää myös syksyllä toteutettavaan tapahtumaan. Tiliyhteystiedot
lähetettävä.

•

Muut myyntituotteet: kotitalousluokan ylijäämäastiat vielä läpikäymättä.

7. Kevään tapahtuman (mentalististream & tallenne) tilanne
Live-esitystä 9. luokkalaiset seuraavat auditoriossa, 8. luokkalaiset katsovat live-streamin. 7.
luokkalaiset saavat katsoa saman linkin kautta esityksen keskiviikkona. Mikko Mustanoja varmistaa,
että 4 vapaaehtoista oppilasta on avustamassa esitystä. Mikko Joona huolehtii kuvauksen ja linkin
toimittamisen. Koululta varmistetaan, että äänentoistosta vastaavat henkilöt ovat paikalla ja että
langattomissa mikrofoneissa on virtaa.

8. Syksyn tulevien tapahtumien ideointi
- Peräkärrykirppis syyskuulle: samassa yhteydessä voisi laittaa kotsan luokan tarvikkeita esimerkiksi
vanhempainyhdistyksen omalla pisteellä. Suunnittelukokous on 12.8.2021, toteuttajat ovat vielä
nykyisen hallituksen jäsenet.

9. Koulun kuulumiset
9. luokkalaiset ovat päässeet TET:iin. Ensi viikolla nautitaan ysien kahvit ja mentalistiesitys. Keskiviikko
on kevätkirmaus, jolloin luokanvalvojien kanssa vietetään hauskaa vapaampaa ohjelmaa. Kevätjuhla ja
pesäpallopeli on tiedossa loppuviikosta. Väki on pysynyt yllättävänkin terveenä. Maskien käyttö on
erittäin suosittua, joka toisaalta on aiheuttanut pienen siisteysongelman piha-alueella.

Vanhempainyhdistyksen jäsenet on kutsuttu kevätjuhlaan. Vanhempainyhdistyksen edustajat jakavat
stipendit ja puheenjohtaja pitää puheen.

10. Oppilaskunnan kuulumiset ja tilin hallinnan siirron tilanne
Oppilaskunnan edustajaa ei ollut paikalla.
Mikko Mustanoja on ollut Osuuspankkiin yhteydessä. Toivomus on, että oppilaskunnan tili säilyisi
Osuuspankissa, mutta hallinta siirtyy vanhempainyhdistykselle. OP:n kanssa on sovittu, että konttorissa

edelleen säilyisi maksuton asiointi. Tämä vaatii vanhempainyhdistyksen hallituksen nimenkirjoittajan,
Mikko Mustanojan ja uuden oppilaskunnan taloudenhoitajan käynnin pankissa.

Vanhempainyhdistys päättää avata asiakkuuden OP Sastamalaan.

Vanhempainyhdistys päättää ottaa tilin FI12 5660 0650 3604 31 hallintaansa 1.6.2021 alkaen.

Vanhempainyhdistys päättää antaa oikeudet oppilaskunnan taloudenhoitajalle konttorissa asioinnille ja
Mikko Mustanojalle katselu- ja tiedonsaantioikeuden, jotta voi valvoa oppilaskunnan toimintaa.
Oppilaskunnan taloudenhoitajan nimi lisätään pöytäkirjaan jälkikirjauksena.

Vanhempainyhdistys päättää, että yhdistyksen rahastonhoitajalla Anu Niemisellä on laajat
käyttöoikeudet tiliin.

Tilin käyttäjien henkilökohtaiset tiedot kirjataan erilliseen liitteeseen, jonka puheenjohtaja vahvistaa
allekirjoituksellaan.

11. Muut asiat
Vanhempainyhdistys päättää palkita logon tekijän Hilla Hämäläisen 25 euron lahjakortilla Tyrvään
kirjakauppaan.

12. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 12.8.2021 koululla.

13. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.50.

Allekirjoitukset

Sanna Sianoja

Elina Tiainen

Puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

