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VANHEMPAINYHDISTYKSEN KOKOUS, 6 / 2013-2014 
 
Aika  ma 1.9.2014 klo 18 
Paikka  Lintuvaaran koulun ruokala, Lintumetsäntie 12, Espoo  
 
Läsnä: Elli Perklen (pj), Kirsi Lehtonen, Pia Hutri, Annis Hovatta ja Paula Toppila (siht. 
sijainen Minna Närhilän poissaollessa) 
 
ASIALISTA 
 
1. Puheenjohtaja Elli avasi kokouksen. 

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.  
 
3. Tapahtumat: Syksyn urheilupvä la 6.9.klo 9.-12.00 ja VY:n buffetti klo 9.00-13.00. Koululla 

on  ohjelmassa yleisurheilulaijien harjoittelua Leppävaaran stadionilla koulupäivän ajan klo 
 9.00-12.00. Oppilaille järjestetään kouluruokailu stadionilla je he voivat ostaa buffasta 
 koulupäivän jälkeen. Vanhempia kuitenkin kannustetaan tulemaan paikalle perheineen 
 koko päiväksi joten buffa kannattaa pitää auki aamusta saakka. 

 
 Buffa / Paula. Paula on laittanut avustajalistalle ja fb:hen tietoa, että buffassa voi kukin 

avustaa itselle sopivalla tavalla: leipoa, keittää kahvia termariin tai tulla myyjäksi 
tapahtumaan. Viestejä on mennyt kaksi viikon välein. Ilmoittautuneita oli tullut yhteensä 
kahdeksan kokousiltaan mennessä ja leivonnaisten kirjo oli sopivasti makeita ja suolaisia 
leivonnaisia. Neljä henkilöä oli lupautunut myös avustamaan myynnissä. Paula laittaa 
vielä kokouksen jälkeen tilannepäivityksen avustajille ja myyjille aikataulun, josta näkee 
milloin on kenenkin vuoro ja puhelinnumero. Kokouksessa ilmoittautui kolme henkilöä 
lisää avustajalistalle. Elli kertoi että taloudenhoitaja Ilona huolehtii vaihtorahat. Sovittiin 
että Paula tuo hinnastot, kynät ja teipit sekä tukijoiden nimillä varustetut printit 
myyntipaikalle. Elli lupasi huolehtia myyntipaikan pöydät stadikalta, jotta niitä ei tarvitsisi 
erikseen kuljettaa paikalle. Elli tuo VY:n buffatarvikkeet koululta tapahtumapaikalle ja 
Paula ostaa maidot, talouspaperia, sinapin ja ketsupin hotdogeja varten. 
  

 Koko perheen jumppatuokio / Estrada. Päätettiin, että VY järjestää Satu 

Klemi/Estrada kautta oppilaille ja vanhemmille yhteisen loppujumpan musiikin 
säestyksellä. Loppuhuipennus tapahtuu 11.45 ja kestää 15 min. Stadikan 
äänentoistolaitteet ja mikrofonit ovat käytössä. 

 
 Vanhemmille kisa: Kisa, johon myös vanhemmat voivat osallistua on sukkulaviesti, joka 

järjestetään urheilupäivän viimeisenä urheilulajina.  
 

 Urheiluvälinekirppis:  Päätettiin antaa vanhemmille mahdollisuus oman kirppispisteen 

pitämiseen niin että urheiluvälineiden kuljetus, myynti ja takaisinkuljetus tapahtuu 
vanhempien toimesta itsenäisesti. 

 
 Kotikirje: Syksyn ensimmäinen kotikirje lähti vanhemmille Wilman kautta. Kirjeessä 

mainittiin mm. urheilupäivän asioista ja siitä, että VY:n jäsenmaksun voi maksaa myös 
urheilupäivänä buffaan. 
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 Mukaan tapahtumaan ehtivät ainakin Kirsi, Annis, Ilona, Elli ja Paula. 
 

 
4. Lasten ja nuorten ensiapukurssi / Suomen Ensiapukoulutus Oy 
 Suomen Ensiapukoulutus ry on lähestynyt VY:tä ja tarjoaa ensiapukoulutusta 1.- 9.lk 
 oppilaille ja vanhemmille (4 h-kokonaisuus hintaan 40 e/osallistuja). Pidettiin tarjousta 
 harkitsemisen arvoisena, mutta päätettiin siirtää asia uuden hallituksen päätettäväksi 
 vuosikokouksen jälkeen. 

 
 
5. Seuraava kokous on VY:n vuosikokous, jossa valitaan uusi hallitus. Se järjestetään 

ma 6.10.2014 klo 18. koulun ruokalassa. 
 Puheenjohtaja Ellli  laatii kokoukseen toimintakertomuksen  vuodelta 2014 ja 
 toimintasuunnitelman vuodelle 2015. Rahastonhoitaja Ilona Hannikainen tuo 
 tilinpäätöksen ja laatii vuoden 2015 budjetin.  Elli ilmoitti, ettei aio jatkaa 
 puheenjohtajana seuraavassa hallituksessa, sillä hänen nuorimmaisensa on jo 5-
 luokalla ja hän on ollut pitkään VY aktiivi. Hallitukseen toivotaan uusia jäseniä erityisesti  
 1. ja 2.luokkalaisten vanhemmista.  

 
Vuosikokouksen päivämäärä varmistuu vasta, kun saadaan Patentti- ja 
rekisterihallituksesta tieto uusien sääntöjen hyväksymisestä. 

 
 
6. Kokous päätettiin klo 19.10. 
 
 


