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VANHEMPAINYHDISTYKSEN KOKOUS, 5/2013-2014 
 
Aika  ma 5.5.2014 klo 18 
Paikka  Lintuvaaran koulun opettajainhuone, Lintumetsäntie 12, Espoo 
Läsnä  Elli Perklen (pj) , Pia Hutri, Satu Klemi, Pirjo Ajeti, Minna Arala, Ilona  

Hannikainen, Minna Saarnivaara, Minna Närhilä (siht) 
 
 
Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen 5.5.2014 yhteydessä pidettiin vanhempainyhdistyksen 
hallituksen kokous. Ylimääräisen kokouksen pöytäkirja on tehty omanaan. 
 
ASIALISTA 
 

1. Kokouksen avaus. 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja  tarkistettiin ja hyväksyttiin.  

 
3. Tapahtumat 

 Yhteiskirppis 10.5./Elli, Ilona ja Annis, tilannekatsaus. 
Mainonta: Luokkien kautta reppujakeluna laitetaan vielä muistutus. Ilona lupasi 
monistaa mainokset. Päätös:  Luokkayhdyshlöiden kautta yhteiskirppismuistutus 
ja tieto, että paikan päältä voi ostaa kukkia/Minna N. Jos harkitsee kukkien 
ostamista, niin viestiä Ellille. 
Kukat. Elli ja Pia hakee kukat Espoonkeskuksen Puutarhanikkareilta perjantaina. 

La myymättä jääneet palautetaan. Kukka- ja vohvelipöytä vierekkäin. 

Vohvelimyynti. Ilona tekee 5 l vohvelitaikinan, Elli ostaa kolme 

kermavaahtopulloa, Minna S. ostaa kolme kermavaahtopulloa. Vohvelien hinta: 

2,5 euroa ilman kermavaahtoa ja 3 euroa hillolla ja kermavaahdolla. Ilona tuo 

kassan, pillimehut. Elliltä talouspaperi, paperitaskuja, mansikkahillo. Minna A. 

hommaa kasseja kukille. Vohveliraudat: Ilona ja mahdollisesti myös Annis. 

Aikataulu - Aamupvä: Tiina K., Minna N., Annis. Iltapvä: Paula, Elli ja Ilona. 

Minna N. tekee VY:n mainoksen pöydälle.  

 

 Kevätjuhlabuffet. Päätettiin, että tällä kertaa ei järjestetä buffettia. 

 

 Kodin ja Koulun päivä 26.9. Päätettiin keskittää voimavarat vanhempainiltaan 
ja urheilupäivään. 
 

 Syksyn urheilupvä la 6.9. Lintuvaaran, Lintulaakson ja Lintumetsän koulu 

viettävät urheilupäivän yhdessä. Kisaan osallistuu useampi sata henkeä. 
Vanhempien apu tarpeen järjestelyissä.  Vanhemmat voisivat järjestää itselleen 
oman kisan: esim. jäähdyttelyzumba, päivän lopuksi 30 - 45 min. Tarjolle kunto-
/kävelytestiä/kehonkoostumismittausta tms. Pia Hutri kysyy mm. Wau-
Sporttiksesta. Koulun tiedotteeseen mukaan myös VY:n ohjelma. Satu Klemi 
lupasi lattaritanssituksen paikalle.  
 

 Syksyn vanhempainiltana (pari viikkoa koulun alkamisen jälkeen) järjestetään 

perinteinen buffa.  
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4. Nuorisotila, missä nuoret viettävät vapaa-aikaansa –kysely/Minna S ja Ilona H.  

Ilona koittaa ehtiä laittaa kyselyn vielä eteenpäin ennen lomien loppua. Sitä ennen Pia 
H. laittaa eteenpäin vanhempainyhdistyksille tiedoksi, minkä jälkeen rehtorit voivat 
laittaa Wilman kautta kyselyn eteenpäin myös Lintumetsään ja Lintulaaksoon. 
 

5. Rahatilanne /Ilona. Jäsenmaksuja 900 euron edestä (vrt. v. 2013, 300 euroa). Tuloja 
1381 euroa. Kuluja leirikuluista, välinemaksuista jne. 761 euroa.  
 

6. Vakuutukset, tapahtumat / Elli. Jos koulu mukana tapahtumassa, niin koulun 
vakuutus kattaa mahdolliset vahingot. Vanhempainliitto suosittaa vakuutusta. 
Vanhempainliiton juristilta voisi kysyä vakuutuksen tarpeellisuudesta/pakollisuudesta. 
Tänä keväänä ei hankita enää vakuutusta. 
 
Tiedoksi 

 Verkkosivujen uusiminen. Word Pressin käyttö tutuksi toukokuussa/Minna N. ja 

Paula Toppila 

 Buffavastaava. Paula Toppila ottanut tehtävän vastaan. 

 Tuki- ja apurahat, silmät auki. Säilytetään agendalla. Kahviapurahat hakuun 

syksyllä. 
 

2. Seuraava kokous ma 11.8.  klo 18 ma 11.9. klo 18. Ja siitä eteenpäin kokous joka 
kuukauden 1. maanantai. Vy:n vuosikokous 1.9., jos ei pystytä pitämään 
vanhempainiltana. Kysytään kuitenkin ensin Paulalta, että onnistuuko 
vanhempainillan yhteyteen.  
 

 
 
 


