
 Yli-Maarian koulun ja päiväkodin vanhempainyhdistys  ry 

 Yhdistyksen kokouksen pöytäkirja 

 Aika: MA 23.01.2023 klo 1800 

 Paikka: Ypsilon, Vähätori sekä Teams-yhteys 

 Läsnäolijat: Marita Kangasniemi (PJ), Mirel Riihimäki, Riikka Karanko, Susanna 
 Lähteenmäki, Noora Maukonen, Taru Ilola (sihteeri), Sanna Laiho, Hannele Nurminen, Anu 
 Harju, Marianne Ulfstedt, Sinikka Silvan, Heidi Roine, Reea Lehtonen, Reppu-tiimistä Nina 
 Salonen ja Satu Vaara 

 1.  Kokous avattiin klo 18.10 

 2.  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 3.  Esityslista hyväksyttiin muutoksilla: lisättiin kohtaan Muut asiat: kirjanpidon 
 muutokset, Meidän Moisio-päivän tilavaraukset 

 4.  Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyttiin muutoksitta 

 5.  Koulun terveiset 

 -  Reppu-tiimistä Nina Ja Satu esittäytymässä ja tutustumassa meidän 
 toimintaamme 

 -  Monitoimitalon Allianssin tapaaminen 11.1.2023, jossa koulun edustaja on 
 esitellyt Allianssille Ypsilon kehittämistarpeet 

 Yli-Maarian koulun ja päiväkodin piha-alue 

 ●  päiväkodin aita kunnostetaan esityksen mukaisesti 
 ●  rinneliukumäki poistetaan ylläpito-ongelmien vuoksi. Koulun vaatimus: tilalle 

 muita leikkitelineitä (jäi avoimeksi) ja luonnonvaraisen alueen muuttaminen 
 välituntialueeksi/siistiminen (ei voida muuttaa ilman kaavamuutosta) 

 ●  piha-alueen muutostarpeet, laajennus yms. ei kuulu allianssille ja asian 
 eteenpäin viemistä jatketaan toista reittiä 

 ●  aitauksen jatkaminen pesäkeinulle saakka ja lisäpyörätelineet eivät kuulu 
 allianssin vastuisiin 

 ●  biojäteastian muutostarpeesta keskusteltiin, muutostarve ilmeinen 



 ●  Toistuva turvallisuusriski katolta putoavan lumen ja jään vuoksi. Asia 
 selvitetään ja tehdään korjaustoimenpiteet allianssin toimesta 

 ●  Yläkoululaisten naulakkotilojen muutostyöt toteutetaan allianssin toimesta, 
 aikataulu: koulun kesätauko 

 ●  WC -lukitukset koulun puolella, jatkossa oven avaus koulun aikuisen kanssa. 
 Nykyisellään ongelmana wc-tilojen väärinkäyttö (päihteet ja ulkovälitunnin 
 välttäminen) 

 ●  Teknisen käsityön luokan kaappien lukitukset-> korjataan /vahvistetaan 
 ●  Ilmastointi ja IV-koneet-> allianssin vastuulla laittaa asia kuntoon asap 
 ●  Liikunta-tiloihin johtavan käytävän lukitus (pukuhuoneet ja li-sali)-> jää 

 tilalaitoksen vastuulle, asialle saatiin puolto 
 ●  Kirjaston sisäänkäynti muutetaan: Nykyisestä poistumisovesta tehdään 

 virallinen sisäänkäyntiovi ja K-ovesta kuljetaan jatkossa vain nuorisotilaan. 
 Muutostyö tehdään kesällä 

 ●  Allianssin edustajat tulevat paikan päälle 6.3.2023 Ypsiloniin 

 -  Yläkoulun puolella huolta muutamien oppilaiden kanssa hurjasta kielenkäytöstä 
 ja käyttäytymisestä 

 -  Välipalamyynti Ypsilonissa joka päivä, Moisiossa ma-to (tilattava lounasruokailun 
 yhteydessä. Jatkossa saa ruokailla omiakin eväitä keskustorilla, hyvä uudistus! 

 -  Välituntivälineiden keruu välituntien päätteeksi välituntivalvojien vastuulla, mutta 
 välillä jää keräämättä 

 -  Talviliikuntapäivä tulossa 17.2.2023. Maarian kylätalon yhteisötoiminnan 
 koordinoija kysellyt buffetinpitoa kuntoradan varrelle, kartoitetaan mahdollisuudet. 
 Koululuokat itse tapahtumassa osallistumassa, joten oppilasbuffet ei vaihtoehto. 

 -  Moision 5-6 luokkien luokanopettajuudessa ollut paljon sijaisuuksia ja huoli 
 vanhemmilla lasten oppimisesta muutosten vuoksi. Nyt rekrytointi menossa 
 uuden opettajan palkkaamisessa. Myös erityisopettaja Moision yksikössä 
 käytössä. Vanhempainilta tulossa maaliskuussa. 

 6.  Koulun ja päiväkotien asiat 
 -  Moision päiväkoti järjestää koko päiväkodin musiikkitapahtuman, budjettia 

 käytössä 530€ 
 -  Kiusaamisesta keskusteltiin, palautetta tullut jo 1. luokka-asteelta, jossa 

 kiusaamista ilmenee. Opettajan kautta tietoon ja KIVA-tiimin kautta edetään 
 -  Eteistoiminnassa välitunnille lähtöä kaaosta, kaivattaisiin hieman enemmän 

 valvontaa, Marianne laittaa viestiä 1-2 luokkien opettajille 

 7.  Joulumyyjäisten jälkilöylyt ja tuotto 
 -  Onnistunut tapahtuma, hyvin myyjiä. Tappiota tapahtumasta tuli 164,43 €, mutta 

 tapahtumaan ostettiin myös tarvikkeita, jotka ovat käytettävissä myös tulevissa 
 tapahtumissa. 



 -  Reppu-tiimi keräsi tapahtumassa vierailijoilta toiveita alueen 
 toiminnan kehittämisestä. Toiveena oli enemmän perheen yhteistä 

 tekemistä ulkona/liikkuminen/lautapeli-iltoja yms. 

 8.  Eloisa Pohjois-Turku -hankkeen päätöstilaisuus 31.1.2023 klo 18.00 Maarian 
 kylätalolla 
 -  Marita ainakin menossa 

 9.  Jäsenhankintakampanja 
 -  Sovitaan tästä erikseen palaveri 6.2.2023 klo 18 Vähätori + Teams 

     10.   Operaatio - Höntsäporukkaa etsimässä 
 -  Koulun MOVE-testit herättivät huolta nuorten liikkumisesta 
 -  tavoitteena saada alueen nuoria ja aikuisia kohtaamaan kaikenlaisen 

 vapaaehtoisen liikunnan ja toiminnan merkeissä 
 -  tehdään yhteistyötä myös koulun ja Reppu-tiimin kanssa 
 -  Vastuu ja vakuutuskysymykset isossa roolissa 
 -  Facebookiin ”rekrytointi” höntsätunteja pitäviin aikuisiin 
 -  Repputiimin Instagramissa harrastus hukassa-postaus lukuun 
 -  Aloitettaisiin ulkotapahtumilla ensin ennen tilavaraustarpeita 

 11.  Muut asiat 
 -  Nykyisen kirjanpito-ohjelman tuen loppuminen. Mietitään, että hankitaan Kiva 

 Kirjanpito-ohjelma, kustannus 79,90€/vuosi + alv. Sanna selvittää vielä 
 lisätietoja ohjelman toimittajalta. 

 -  Jabran hankintaa mietitään, selvitetään ja palataan seuraavassa palaverissa. 
 -  Meidän Moisio-tapahtuman tilavaraukset 18.5.2023 klo 11.00-13.00. Marita 

 tekee tilavaraukset nyt valmiiksi, klo 9.00-14.00 välille. Moision liikuntahalli + 
 Moision koulun opettajainhuone + hiekkakenttä. Maaliskuussa pidetään 
 yhteistyökumppaneiden kanssa palaveri 

 12.   Seuraava kokous maanantai 13.3.2023 klo 18.00 

 13.   Kokous päätettiin klo 20.15 

 _______________________  _____________________ 

 Marita Kangasniemi (puheenjohtaja)  Taru Ilola (sihteeri) 


