
Yli-Maarian koulun ja päiväkodin vanhempainyhdistys ry

Yhdistyksen kokouksen pöytäkirja

Aika:    ti 29.03.2022 klo 17.30

Paikka: Ypsilon, Vähätori sekä Teams-yhteys

Paikalla: Marita Kangasniemi (pj.), Anu Harju (sihteeri), Maria Nukarinen,
Sanna Laiho, Marianne Ulfstedt, Heidi Roine, Mirka Heikkilä, Jenni Mikkonen,
Merja Dean, Kirsi Männistö

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 17.35.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen 

Lisätään listalle retkirahan hyväksyminen 5.- ja 9.-luokkalaisille. Lisäksi Meija
Teittisen viesti käsitellään koulun asioissa.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.

5. Koulun terveiset

- Koulun maskisuositus päättyy yläkoulussa sekä maskipakko
henkilökunnalla ti 29.3.

- Vkolla 14 kiusaamisen vastainen teemaviikko, sekä mahdollinen OAJ:n
lakko ke-to 6.-7.4.

- Vy kustantaa Duudsonit teemaviikolle. Oppilaat ja henkilökunta
innoissaan tapahtumasta.

- Alue-KOR-ryhmän organisoima vanhempainilta 6.-9.-luokkalaisille to
7.4. Aiheena nuorten päihteiden käyttö.



6. Koulun ja päiväkotien asiat

- Vanhempainyhdistys on tilannut esiintyjät koulun Kiusaamisen vastaiseen
viikkoon liittyvään tapahtumaan, 5.4. Tilataan tuota varten painosta julisteet

luokille jakoon.
- Kevään hymypatsaiden tilaamisesta päättäminen: Tänä keväänä annetaan
stipendi luokan tsemppareille (5. ja 8. luokat, kahdelle henkilölle per luokka).
Stipendinä leffalippu ja herkkulippu. Kriteerinä uutteruus, sinnikkyys,
tsempparius. Opettajat miettivät ansaitsijat.
- Koulukuvauksen järjestäjä seuraaville vuosille on valittu ja sopimus tehty:
Sopimus 2+1 vuotta Kuvaverkon kanssa. Kuvaamot sopineet jo koulun
kanssa päivät syksyksi: 16.-17.8. Ypsilon, 19.8. Moisio. Koulu alkaa
10.8.2023.
- Päiväkotien vappupallomyynti: Myynti käynnissä, viimeinen tilauspäivä 31.3.
Tuotto menee päiväkodin puolelle kokonaan.

7.  Muut asiat
- Kevään varainkeruu: Ei järjestetä tämän kevään aikana.
- 5.3. järjestetyn tavarakeräyksen tulos: Keräyksen tulos mukava, tavarat
toimitettu/ollaan toimittamassa koululle ja päiväkodille.
- Meidän Moisio 2022 -tapahtuma: Järjestetään helatorstaina 26.5. ulkona
Moision koulun pihassa klo 10-13. Kysytään syksyllä peruuntuneisiin
myyjäisiin ilmoittautuneita tahoja mukaan. Ilmoittautumiset yhdistyksen
sähköpostiin. Kysytään Sanna Heljakalta vanhaa mainospohjaa. Moision
koulu ja liikuntahalli pitää varata (koulusihteeri Katja Virtaselta Moision
varaukset).
- Raha-anomukset:

● Osa yseistä anoneet rahaa luokkaretkeen 5e/oppilas. Päätetään
antaa kaikille yseille 5e/oppilas. Lisäksi nykyiset kutoset voivat
vielä käyttää viime vuonna myönnetyn rahan (240 e) tänä
keväänä.

● Meija Teittisen anomus: Oppilaskunnan hallitus haluaisi järjestää
liikuntahaasteen rinnakkaisluokille. Eniten liikkunut luokka
palkittaisiin. Viime vuonna liikuntavaltuusto antanut
palkintorahaa, tänä vuonna ei avustusta ole tulossa, siksi
toivotaan avustusta vy:ltä. → Päätettiin olla tukematta
liikuntahaastetta tänä vuonna toimintakaudeksi suunnitellun
budjetin ylittymisen takia.



● Päiväkodilta tullut toive teatteriesityksestä (600e). → Tehtiin
sähköinen päätös olla tukematta.

- Raha-anomukset mielellään yhdistyksen sähköpostin, ei Wilman, kautta.
- Turun palautepalvelusta vastattu aiempaan kysymykseen koululaisten
bussiyhteyksistä Auvaistenmäestä Ypsiloniin: “Aamusin Auvaismäentieltä
Yli-Maarian koululle voi kulkea ensin linjan 22A bussilla Jäkärlän
päätepysäkille Allaistentiellä, jossa vaihtamalla linjan 22 bussiin ehtii kouluun.”

8.  Seuraava kokous

Seuraava kokous ti 3.5. klo 17.30.

      9.  Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19.11.

____________________________________ _____________________________
Puheenjohtaja Sihteeri
Marita Kangasniemi Anu Harju
 


