SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Pöytäkirja

AIKA: Torstai 12.12.2019 Klo 19:15 – 20.30
PAIKKA: Sylvään koulu, opettajanhuone
Läsnä
Heini Halme, puheenjohtaja
Marjaana Laaja
Anu Niemi
Sanna Sianoja, sihteeri
Jouko Jokela
Niina Matalajärvi
Opettaja Anita Lindqvist kehitystiimin edustajana
Poissa
Elina Tiainen

1.Kokouksen avaus ja järjestäytyminen


Varapuheenjohtaja Marjaana Laaja avasi kokouksen klo 19.15. Valittiin Anu Niemi ja Jouko Jokela
pöytäkirjantarkastajiksi.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Asialistan hyväksyminen


Todettiin, että asialistan numeroinnissa oli puutteita. Numerointi päivitetään vastaamaan kokouksen
kulkua. Hyväksyttiin tällä muutoksella asialista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjan hyväksyminen lokakuun kokouksesta


Hyväksyttiin 9.10.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja.

4.1 Muistiinpanojen läpikäynti marraskuun kokous/ hyväksyminen.




Marjaana kävi läpi muistiinpanot 12.11.2019 pidetystä kokouksesta. Kokous ei ollut päätösvaltainen,
joten päätettiin kirjata ja käsitellä asiat tässä kokouksessa;
 Riippuvaisuusluento; luennoitsijaksi esitetty Juha Lantzia. Hänen luentopalkkionsa n. 300 eur +
matkakulut
 Simassa Sylväällä, tilaisuuden toteuttamista mietittävä edelleen
 Ysiluokkalaisten päivän tilaisuuden järjestelyä mietitään
 Liikuntapäivä; Finskan tuen kohdentaminen on mahdollista tähän
 Hunajamyynti; vanhempainyhdistykselle n. 360 eur tulo 12.11.2019 mennessä toteutetusta
myynnistä
 1894 eur vanhempainyhdistyksen tilin saldo per 12.11.2019
Varsinaiset päätökset todettiin käsiteltävän kohdissa 4 ja 6.

5. Koulun kuulumiset (puheenjohtaja Heini Halme siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi)
5.1 Liikuntapäivä


Koululla on liikuntapäivän järjestely käynnissä. Valtio on linjannut, että kaikkien koulupäivien tulee olla
maksuttomia. Tämä tarkoittaa sitä, että maksullisia vaihtoehtoja ao. päivän osalta ei enää voi olla. Yksi
ajatus voisi on se, että koulu toteuttaa järjestelyt jokaiselle luokka-asteelle erillisinä (alustava
suunnitelma 7. lk kävelyretki + makkaranpaisto, 8.lk Vinkki, 9.lk tanssinopetus,) Finska on todennut,
että heidän lahjoituksensa Vanhempainyhdistykselle on 800 eur. Tämä voidaan kohdentaa
liikuntapäivän järjestämiseen. Päätettiin, että vanhempainyhdistys osoittaa Finskan lahjoituksen
liikuntapäivään. Anita Lindqvist laatii tarkemman ohjelman liikuntapäivästä ja toimittaa sen Marjaanalle.
Marjaana toimittaa ao. tiedot edelleen Finskalle.

5.2 Simassa Sylväällä tapahtuman korvaaminen muulla tapahtumalla.
 Jouko on yrittänyt tavoittaa Huutokauppakeisaria.
 Jos huutokauppa toteutuu, pitää myynnissä olla tuotteita. Päätettiin vielä tarkemmin selvittää mitä
myytäviä tuotteita vanhempainyhdistyksellä on. Tarkennusta vaativat ainakin astia eli mitkä varastossa
olevista astioista ovat Vanhempainyhdistyksen. Sanna lähettää kaikille materiaalit koskien myytäviä
tuotteita (kartat ja astiat). Päätettiin, että Sanna selvittää myynnissä olevien astioiden hintoja.
 Vaihtoehtona Simassa Sylväällä tapahtumalle voisi olla kevätjuhlan esittäminen vanhemmille
Auditoriossa (kokeiltu yhden kerran). Keskusteltiin ao. tilaisuuden lippuhinnasta. Pääsylippu voisi
sisältää tarjoilun (kahvi + pulla)
 Päätettiin jättää asia hautumaan ja käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa
5.3 Koulun luokkaretkipäivän tilanne
 Tilanne vaihtelee luokittain. Valtion linjaus tasapuolisesta kohtelusta ja rahan keräämisestä koskee
myös luokkaretkiä.
5.4. Toive ideoista, joilla nuoria voitaisiin innostaa heijastimien käyttöön
 Käytiin keskustelu heijastimen käytöstä ja todettiin, että vanhempainyhdistys tekisin vetoomuksen
heijastimen käytöstä. Päätettiin, että Sanna ja Elina laativat vetoomukseen Wilmaan laitettavaksi.
6. Oppilaskunnan kuulumiset



Oppilaskunnan uusi puheenjohtaja Helmi Mäkelä
Oppilaskunta ja vanhempainyhdistys ovat yhdessä maksaneet avoinna olleen Heinon Leipomon laskun
koskien 9.luokille järjestettyä tapahtumaa keväällä 2019.

7. Toiminta ja tapahtumat
7.1 Uuden tapahtuman suunnittelu, johon oppilaat voi halutessaan osallistua, tapahtuma varainkeruumielessä.
 Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa. Mietitään taidekahvilan tyyppistä tapahtumaa tai
äitienpäiväkonsertin järjestämistä. Oppilasyhdistys miettii oppilaiden mielipidettä ao. ehdotuksiin sekä
Elisabeth Rantasen näkökulmaa konsertin järjestämiseen
7.2 Vuoden 2020 kulttuuriavustuksen hyödyntäminen, millaiseen tapahtumaan sen voimme saada.
 Jätetään hautumaan ja käsitellään seuraavassa kokouksessa
7.3 Juha Lantzin luento Riippuvuudesta 7. lk kevät 2020.
 Luennon hinta 300 eur + alv + matkakulut, n. 500 eur yhteensä.
 Päätettiin järjestää luento ja kohdentaa Säästöpankin lahjoituksesta (Hyviä tekoja) jäljellä oleva
summa. Anita Lindqvist selvittää koululle sopivia ajankohtia ja laittaa tiedoksi Marjaanalle, joka selvittää
Juha Lanzin aikataulun.
7.4 Palaute oppilaille suunnatusta Tiina Röningin luennosta
 Luennosta on saatu hyvää palautetta.

7.5 9. lk vanhempainillan, hunajamyynnin tulos
 Hunajanmyynti kokonaisuudessaan käsitelty kohdassa 6.7.
7.6 Hunaja myynnin kokonaistilanne/ tilitys ja Laskun saapuminen
 Lasku hunajatoimituksesta maksettu (841 eur). Tuotot hunajamyynnistä 1.188 eur. Hunajanmyynnistä
Vanhempainyhdistykselle kirjautunut voitto todetaan seuraavassa kokouksessa
 Muutamia purkkeja vielä myytävissä, saatavat tulot ovat suoraa tuloa
8.Tilille tulleiden sponsori rahojen läpi käynti.
 Finskaa ja Säätöpankkia lukuun ottamatta kaikki sponsorirahat on saatu.
8.1 Jäsenmaksuista kertynyt tulo
 Päätettiin kirjata asia seuraavassa kokouksessa.
9. Koulun nettisivujen päivitys vanhempainyhdistyksen osalta, vastuu ylläpidosta, sivun siistiminen
 Jokainen katsoo nettisivujen nykyisen sisällön ja miettii seuraavaan kokoukseen mennessä
muutosehdotuksia. Opettaja Sini-Krista Pulkkinen vastaa koulun sivujen ylläpidosta ja tekee muutokset.
10. Muut esille tulevat asiat
 Todettiin täsmennyksenä edellisen kokouksen pöytäkirjaan; Tiina Röningin luennon kustannus on
yhteensä 1.000 eur +alv 24%
 Joukolle tulee Vanhempainliiton infoviestit, Jouko infosi saamiensa viestien sisällöstä
 Patentti- ja rekisterihallitukseen tulee päivittää tiedot yhdistyksen yhteystiedoista. Heini selvittää tietojen
päivityksen
 Marjaan osallistunut Sastamalan kaupungin järjestämään Lasten nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia
koskevaan keskustelutilaisuuteen.
11. Päätösasiat, uuden kokouksen päättäminen, kokous taajuus, ja säännöt esityslistojen ja
kokouskutsujen lähettämiseen.




Päätettiin, että kokousten rytmi n. puolentoista kuukauden välein (tammikuun loppu, maaliskuun alku).
Päätettiin seuraavaksi kokousajankohdiksi;
o ti 28.1.2020 klo 17.30
o ti 3.3.2020 klo 17.30
Esityslistan lähettäminen ja kokouskutsu; päätettiin, että Sanna vastaa näistä jatkossa. Esityslista ja
kokouskutsu lähetetään 1 vko ennen kokousta. Jokainen vastaa siitä, että Sannalla on tiedot
kokouksessa käsiteltäväistä asioista 2 vko ennen kokousta

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Heini Halme, puheenjohtaja

Sanna Sianoja, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Anita Niemi

Jouko Jokela

