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VANHEMPAINYHDISTYKSEN KOKOUS 6 / 2013-2014 
 
Aika  ma 18.8.2014 klo 18 
Paikka  Lintuvaaran koulun ruokala, Lintumetsäntie 12 
Läsnä  Elli Perklen (pj), Minna Arala, Satu Klemi, Ilona Hannikainen, Paula Toppila, Pirjo  

Ajeti, Tuuli Vattulainen, Lotta Palmén, Minna Närhilä (siht.) 
 

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.  
 

2. Urheilupäivä la 6.9. klo 9-12. Ajeti ilmoitti, että koulu ei tarvitse nyt apua vanhempien 
rekrytoimiseen. VY sen sijaan voisi järjestää buffan. Korjaus aikaisempiin tietoihin: La 
6.9. urheilupäivä koskee vain Lintuvaaran koulua, ei muita lähiseudun kouluja.  
Päätökset:  

 Buffa. klo 9-12  vanhemmille ja sen jälkeen, kun kisat ohi eli  klo 12-13  buffa 

olisi myös lapsille.   Buffatarjoilut: kahvi, pillimehu, makkara, pientä suolasta ja 
makeaa on toiminut viime vuosina hyvin. Grilli löytyy. Paula lupasi hoitaa 
buffajärjestelyjä aktiivilistan avustajien kanssa. 

 Alkuverryttely/ Estrada. Lapset ja aikuiset mukaan.Stadikan äänentoistolaitteet 

ja mikrofonit käytössä. 

 Urheiluvälinekirppis: Pohdittiin em. kirppiksen järjestämistä katoksessa 

penkeillä. Annettaisiin mahdollisuus oman kirppispisteen pitämiseen.  

 Vanhemmille kisa: Sukkulaviesti, joka urheilupäivänä viimeisenä urheilulajina. 

Pirjo ilmoittaa, mihin aikaan. 

 Mukaan tapahtumaan ehtivät ainakin Ilona ja Paula, Elli. 
 

3. Nuorisotila, missä nuoret viettävät vapaa-aikaansa –kysely/Minna S ja Ilona H. 
Kysymyspatteristo on tehty. Ilona viimeistelee kyselyn ja Minna N. saatteen. 
Toimittaminen wilman kautta vanhemmille ja Espoon nuorisotoimelle.  
 

4. Rahatilanne / Ilona. Vuoden 2013 tilinpäätös:  Jäsenmaksutulot kasvoivat, minkä vuoksi 
saldo nousi plussalle 448,80. Päätettiin purkaa 400 €:n laskuttamatta jäänyt 
kerhoavustus. 

5. Buffa. Ne yleiset buffakulut (mm. kahvit, mehut, mukit), joista saamme selkeän kuitin, 

voimme tarvittaessa korvata Vy:n tililtä vanhemmille. 
Päätökset: Paula tekee hakemuksen HOK-Elannolle kahvi ja mehutuesta. Sovittiin, että 
mainitsemme Facebookissa, kotisivuilla HOK-Elannon tukijana.  

 
6. Jäsenmaksu. Päätös: Ehdotetaan vuosikokoukseen 10 € / lukuvuosi. 

 
7. Luokkayhteyshenkilö. Rehtori on ehdottanut, että koulun edustaja VY:ssä eli tällä 

hetkellä Pirjo Ajeti laittaa VY:n kotiviestit Wilmaan. Päätös: Toimitaan näin. 
Luokkayhteyshenkilöitä ei siten tällä hetkellä tarvita. 
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8. Muut asiat 

 Kulttuuriesitys oppilaille. Keskusteltiin mahdollisuudesta kustantaa koululle ohjelmaa. 

Ajeti mainitsi, että koulu on aina iloinen, jos jotain esityksiä koululle tuodaan. Mietittiin 
koulun vuoden teemaa ”Tulevaisuuden taidot”, jota esitys voisi sisällöltään tukea. 
Samoin VY:n yhteisöllisyyden teemaa, johon sopisi, että esiintyjät olisivat Espoosta. 
Esitys jäi harkintaan. 

 Vuosikokous ja sääntömuutokset. Elli sanoi, että sääntömuutoksen hyväksyntä 

saattaa kestää kolmekin kuukautta. Hakemus on mennyt patentti- ja rekisterihallitukseen 
kesäkuussa. Hyväksyntä pitää saada ennen kuin halllituksen vuosikokousta voidaan 
pitää. Päätettiin, että vuosikokous on ma 6.10.2014 klo 18. 

 Keskutelutilaisuuden järjestäminen. Lintulaakson koululn VY kysyy yhteisen 
keskustelutilaisuuden järjestämisestä. Päätös: ehdotetaan em. nuorisotilakyselyn 
tulosten julkistamiseen liittyen yhteistilaisuuden  järjestämistä. 

 Vakuutukset. Seuraavan hallituksen on pohdittava, tulisiko VY:n hankkia tapahtumia ja 

tilaisuuksian varten vakuutus.Pidetään vielä listalla, kunnes seuraava hallitus vaihtuu.  

 Iltapäivähoito. VY:llä käsitys, että kaikki ekaluokkalaiset ovat päässeet iltapäivähoitoon. 

Koulu laittanut toisluokkalaisten vanhemmille tietoa Uutun parkista ja koulu kuulema 
tullut vastaan järjestämällä koulun jälkeen läksyjentekoa jne. Vanhemmat voivat myös 
järjestää kursseja koululla.  

 Lintuvaarasta tullut palautetta, että osa lasten/nuorten oleskelupaikoista on 
sotkuisia. Vy toivoo, että kodeissa keskustellaan siitä, että roskat kuuluvat 
roskikseen, ei maahan. 

 
9. Seuraava kokous järjestetään ma 1.9. klo 18. Minna N. (siht) ei pääse kokoukseen, 

Paula Toppila lupautui toimimaan sihteerinä tuolloin. Kokoukset siitä eteenpäin taas joka 
kuukauden ensimmäinen maanantai. 
VY:n vuosikokous, jossa mm. valitaan uusi hallitus järjestetään ma 6.10.2014 klo 
18. 

 
 

 


