
    

 Yli-Maarian koulun ja päiväkodin vanhempainyhdistys ry 

            Yhdistyksen kokouksen pöytäkirja 

             Aika: ti 15.02.2022 klo 17.30 

             Paikka: Teams- etäyhteys 

 Paikalla: Heidi Roine, Marita Kangasniemi, Sanna Laiho, Maria Nukarinen, 
 Marianne Ulfstedt, Jenni Mikkonen, Mirka Heikkilä, Taru Ilola, Tuomas Nummela, 
 Anu Harju, Kirsi Männistö, Merja Dean 

 1.  Kokous avattiin klo 17.30 
 2.  Kokouksen todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 3.  Esityslista hyväksyttiin muutoksitta 
 4.  Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta 
 5.  Koulun terveiset 

 ●  Vararehtori Tuomas Nummela kertoo koulun KOR-toiminnasta: keskeinen tehtävä 
 varmistaa terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö, koulun- ja kodin välisen 
 yhteistyön parantaminen, tukioppilaiden ja oppilaskunnan kuuleminen, vy:n 
 kanssa yhteistyön lisääminen, kiva - koulu toiminta, nuorisotoimi mukana 
 palavereissa (lisää tietoisuutta myös siitä, mitä iltaisin koululla tapahtuu), 
 vuosikellossa painottuu laajat terveystarkastukset, kouluterveyskyselyt, 
 hyvinvointiprofiilikyselyt. Siirtymävaiheiden suunnittelut eskari - ykkönen, 
 alakoulu - yläkoulu siirtymät. Yhteistyökouluina Jäkärlän koulu ja Paattisten 
 koulu. Tarvelähtöisesti vy:n läsnäolo toivottavaa, lähinnä perheiden, lasten ja 
 vanhempien suunnalta nousevat aiheet kokouksiin. 

 ●  Terveydenhoitajan tilanne: Jenni Suominen aloittaa vakituisena terkkarina 
 hiihtoloman jälkeen, käytössä myös Moision yksikköön, vielä epäselvää 
 millaisella jaolla terkkari on kouluyksiköissä paikalla. Rehtori kertoi, että aiempia 
 terveydenhoitajia on sijoitettu naapurikuntiin ja muihin tehtäviin. Koulupsykologi, 
 kuraattori ja yläkoulun käytössä oleva psyk.sh ovat normaalisti käytössä koululla. 

 ●  Rehtorin puheenvuoro: roskienkeruupihdit toiveissa koululle, tarve yhteensä 10 
 kpl a 5,90e. Päätettiin nämä koululle kustantaa. 

 ●  Jatkossa raha-anomusten suhteen tehty kaavake, jossa kaikki tarvittava tieto 
 anomuksia varten. Kaavake toimitetaan koululle ja päiväkoteihin. 



 ●  Rahastonhoitaja toimittaa sähköpostilla kyselyn koululle ja pk:iin, mitä toiveita ja 
 odotuksia koululla ja pk:lla on vy:n suhteen. Miten rahavarat tulisi käyttää? 
 Kerralla kaikki vai harkiten vuosien mittaan? Nyt suunnitellut budjetit ylittymässä, 
 sillä toiveita tulee runsaasti, kaikkia pyyntöjä ei voida taloudellisista syistä 
 toteuttaa ilman, että rahavarat ovat parissa vuodessa loppu ja joudutaan pakon 
 edessä varainkeruukampanjoinnin eteen. 

 6.  Koulun ja päiväkotien asiat 

 ●  Koulukuvaus syksylle. 
 ●  Kokouksessa mukana Kuvaverkko Oy:stä Sari Heljo ja Antti Hynninen Seppälän 

 koulukuvista, jotka esittelivät yritysten toimintaa ja antamiaan tarjouksia 
 koulukuvista. Mukana myös muita annettuja tarjouksia, joiden kesken päätettiin 
 ottaa tämän vuoden kuvaamoksi Kuvaverkko ja 1,05e/kuva tarjous. Varmistetaan 
 vielä, että Kuvaverkolle sopii elokuu kuvauspäiväksi ja tingtaan tarjoukseen vielä 
 magneettikuva alennuksella. 

 ●  Hymypatsaat keväälle: Koulu mielellään ottaa vastaan hyvypatsaat jaettaviksi, jos 
 vy päättää sellaiset jakaa. Siirretään tämän asian suunnittelua myöhempään 
 ajankohtaan. 

 ●  Tavarakeräys päiväkodeille ja kouluille Maarian seurakunnan järjestämän 
 ulkotapahtuman yhteydessä 5.3. Pyydetään lahjoituksina erityisesti ulkoleluja ja 
 liikuntavälineitä, pulkkia jne. Mainostettu jo Lilja -lehdessä, laitetaan mainos 
 myös Facebookiin lähempänä. Kysytään vielä koulun tarvetta erikseen. Selvitetään 
 mihin lahjoitukset voidaan toimittaa ja organisoidaan tarkemmin käytännön 
 järjestelyt lähempänä. 

 ●  Kakkutukku- myynti keväälle tai jotain muuta ja uutta. Kakkutuku ei juuri 
 marraskuussa myynyt. Palataan myöhemmin tämän suunitteluun. 

 7. Muut asiat 

 ●  Meidän Moisio 2022- tapahtuman suunnittelu alkuun siirretään seuraavaan 
 kokoukseen tarkemmat suunnittelut. Perustetaan työryhmä suunnittelemaan 
 tapahtumaa, Kirsi, Marita, Jenni lupautuneet    

 ●  Pk:n vappupallomyynti auki, katsotaan myykö Casagrande tänä vuonna edes 
 palloja päiväkoteihin, viime vuonna myyntiä ei ollut. 

        8.  Seuraava kokous 29.3. 17.30, pyritään lähikokoukseen 

         9.  Kokouksen päättäminen klo 19.50 


