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Sylvään koulu, opettajainhuone
Jouko Jokela, Heidi Rantanen, Niina Koiranen, Terhi Haapaniemi, Hanna Kuutti, Seija
Hakanen, Heini Halme, Marjaana Laaja

Jakelu Jari Andersson, Mikko Mustanoja, Anne Mahnala, Kimmo Lahtinen, Opettajien kehitystiimi sekä
oppilaiden vanhemmat ja huoltajat nettisivujen kautta
1. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja Heidi Rantanen avasi kokouksen klo 18.10.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi, että hallitus on kutsuttu koolle
seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja paikalla on yli puolet hallituksesta, joten kokous voidaan
todeta olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen. Hyväksyttiin esityslista.
4. Sihteerin ja rahastonhoitajan valinta. Valittiin sihteeriksi Jouko Jokela. Hanna Kuutti valittiin
rahastonhoitajaksi.
5. Varapuheenjohtajan valinta. Valittiin varapuheenjohtajaksi Niina Koiranen.
6. Tilinkäyttöoikeus. Todettiin, että puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla on
tilinkäyttöoikeus.
7. Toimintasuunnitelman täsmennykset. Täsmennettiin Toimintasuunnitelmaan seuraavia asioita:
- Raakapakastemyynti järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Seija Hakanen huolehtii järjestelyistä.
- Nostetaan myynnissä olevien karttojen näkyvyyttä Tori.fi -palvelussa.
- Myynnissä olevien vanhojenkirjojen myyntiä edistetään kysymällä olisiko Sastamalan Antikvariaatti
kiinnostunut ostamaan kirjoja. Jouko Jokela selvittää.
- Vanhempainyhdistys maksaa perinteisesti avustusta koulun liikuntapäivään..
- Vanhempainyhdistys osallistuu ompelukoneen hankintaan koululle 400 e summalla. Heidi
Rantanen on yhteydessä kouluun.
- Simassa Sylväällä tapahtumaa kehitetään yhdessä opettajien kanssa. Pyydetään seuraavaan
kokoukseen Elisabeth Rantanen ja Anna Kaiku. Myös oppilaskunnan edustaja pyydetään mukaan,
koska halutaan myös oppilaiden toiveita kehittelyyn.
- Kehitetään koulun ja vanhempien yhteistyötä. Esim. liikuntapäivään voisivat vanhemmat osallistua.
- Pidetään kulttuuritapahtuma 10.10.2018. Esitykset ovat klo 12.20 ja 13.20. Esiintyjänä on
Strongbow. Oppilaskunta valitsee osan soitettavista kappaleista.
- Järjestetään keväällä luento positiivisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Suunnitellaan tarkemmin
Simassa Sylväällä -tapahtuman suunnittelun yhteydessä.
- Yhdistys osallistuu taksvärkkikeräyksen 5.10. järjestelyihin. Hanna Kuutti on yhteyshenkilönä.
- Avustetaan ysien päivää.
- Päättäville luokille annetaan stipendejä ja todistuskansiot.
- Jäsenmaksulaput pyritään lähettämään mahdollisimman nopeasti.
- Heidi Rantanen päivittää yhdistyksen nettisivuille hallituksen kokoonpanon.
- Toimintasuunnitelman käsittelyn aikana Marjaana Laaja liittyi kokoukseen 18.30 ja Terhi
Haapaniemi poistui 18.50.
8. Muut asiat. Sovittiin, että puheenjohtaja tekee tarvittavat henkilömuutosilmoitukset
yhdistysrekisteriin.
9. Seuraava kokous. Päätettiin pitää seuraava kokous ke 31.10. klo 17.30.
10. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.18.

Jouko Jokela, sihteeri

Heidi Rantanen, puheenjohtaja

