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1. Tapahtumat 

 Vanhempain peli-ilta ma 10.2. klo 18-20 (tilannekatsaus Minna N). Tilaisuuteen 

on ilmoittautunut 24 henkeä eli tilaisuus on täysi. Kirjastolta on tulossa 5 
peliohjaajaa ja MLL. Päätös: Tilaisuudesta päätettiin tehdä myös lehdistötiedote 
ja Paulalta kysytään, haluavatko olla mukana tiedotteessa. Buffa: kahvit, teet 
(Mikko, Elli), leipomusten koordinointi (Anni).  
 

 La-koulupvä 8.2. klo 9.15 – 12.15, tiedoksi. Sisäkoulupäivä, 4A järjestää buffan, 
vanhemmat eivät osallistu päivään. Vanhempainyhdistys ei osallistu tähän 
tilaisuuteen. 
 

 Nuorisotila, missä nuoret viettävät vapaa-aikaansa (tilannekatsaus Minna S). 

Minna S on keskustellut Uutun kappalaisen samoin kuin nuorisotyönohjaaja Pasi 
Härkösen kanssa. Uuttu ei ole oikein toiminut nuorison kokoontumispaikkana 
(mm. pelit puuttuu), mutta jos vy haluaa kokeilla esim. buffaa joka toinen viikko 
perjantaisin, niin tila on vapaa. Tärkein viesti oli, että ohjaajat ovat huolissaan 
alueen nuorista ja toivoisivat saavansa paremmin tietoa siitä, missä nuoret 
liikkuvat.  Vanhempainyhdistykset voisivat organisoida tilaisuuden, johon Pasi 
Härkönen ja poliisi voisivat tulla esittäytymään. 

o Nuortentila Siipi Sellon vieressä on nähtävästi suosittu. Tämän lisäksi on 
Sellon kirjaston Pointti ja pian avautuva Ruusutorpan koulun Tyttöjen talo.  

o Kysely: Kysely vanhemmille ja nuorille vapaa-ajan käytöstä, missä 

nuoret liikkuvat ja tämän jälkeen tulosten esittelytilaisuus. Nuorisotoimijat 
(Siipi, Pointti, Tyttöjen Talo jne.) mukaan esittäytymään, esim. 
esiintymistilan aulaan pöydät.  

o Kohderyhmä vanhemmat: kolmasluokkalaisista ylöspäin (kyselyosuus 

sekä vanhemmille että 5. – 9. luokkalaisille) 
o Ajankohta: kysely keväällä ja tilaisuus syksyn alun vanhempainilta 

(loppukevätkin mahdollinen, jos aika riittää. Päätetään kyselyn tekemisen 
jälkeen.) 

Päätös: Ilona ja Minna S. tekevät kyselyn, DL ma 3.3. Minna S. laittaa 
kysymykset alulle ja kysymysten hiomista jatketaan hallituksen faceryhmässä. 
Ilona toteuttaa teknisesti. Koulun kautta mahdollista toteuttaa kysely 5. – 6. 
luokkalaisille anonyymisti ja vanhemmille Wilman kautta.  
 

 Kevätpiknikin järjestäminen auki. Koulun päättäjäiset la 31.5/ Elli kysyy 
Paulalta,  olisiko mahdollista järjestää pian vapun jälkeen vielä kevätillan 
konsertti, jossa mm. musiikkiluokkalaiset esiintyisivät. 
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 Syksyn tapahtuma: sadonkorjuujuhlat. Tilaisuus voisi olla hyvin 

vapaamuotoinen, kotikutoinen, esim. sadonkorjuujuhlat nyyttäriperiaatteella ja 
kisaa lapsille. Paljon riippuu myös em. nuorison vapaa-ajan kyselyn tulosten 
julkistamistilaisuudesta. Resurssit eivät riitä monen tapahtuman järjestämiseen. 
 

 Koulun urheilupäivä.  Toiveena, että saataisiin vanhemmat enemmän mukaan 

koulun urheilupäivään. Voisi olla yhteinen liikuntapäivä, vanhemmat ja lapset 
kisaan yhdessä. Koululle esitettiin toive, jos ensi vuoden lauantaikoulupäivälle 
vanhemmatkin osallistettaisiin enemmän. Jotta vanhemmat saataisiin mukaan 
urheilupäivään, pitäisi olla lauantai.  
 

2. Rahatilanne (tilannekatsaus Ilona). Rahatilanne on vanhemmille lähetettyjen 

muistutusten jälkeen parempi. Vuoden 2013-14 jäsenmaksuja on maksettu yhteensä 
58 kappaletta. Wilman kautta laitetaan kiitosviesti ja muistutetaan vielä niitä, jotka 
eivät ole maksaneet. Päätös: Leirikoulutuet 10 e/oppilas maksetaan 5A ja 5B-
luokkalaisille kuudesluokan leirikoulua varten, hymypatsaat hankitaan kuten 
ennenkin ja välituntivälineitä tarvittaessa.  

 
3. VY:n hallitusjäsenten toimenkuvat (tilannekatsaus Elli, ks. Vy-vuosikello) 

Elli oli lähettänyt etukäteen hallitusjäsenten toimenkuvat, jotka hyväksyttiin 
kokouksessa (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri). 
Toiminnan tarkastajien rooli pitää vielä avata paremmin. Buffavastaaviksi ei ole 
ilmoittautunut ketään kiinnostunutta.Tehtävä hoidetaan siis jatkossakin 
hallitusjäsenten toimesta.  

 
4. Vy:n sääntöjen päivitys (tilannekatsaus Elli) 

Vy:n säännöt ovat alkuperäiset ja niitä olisi hyvä päivittää huomioiden mm. sähköiset 
mediat. Päätös: Yhdistyksen säännöt päivitetään VL:n sivujen mallisääntöjen 
mukaisesti. Ilona tekee luonnoksen säännöistä. 
 

5. Tiedoksi 

 Johtokunnan kokousterveiset/Elli. Elli esitteli päivitetyt leirikoulujen 

varainkeruusäännöt johtokunnalle. Lisäksi Elli ja Pirjo kertoivat oppilaiden omien  
kännyköiden opetuskäytön sääntöjen hyväksymisestä johtokunnassa.  

 Verkkosivujen ohjeiden päivitys (Lintumetsän ja Lintuvaaran koulun 

tilankäyttöohjeet ja disko-ohje) Päätettiin, että ohjeiden olemassaolosta laitetaan 
lyhyt esittely kotisivuille ja, että tarkemmat ohjeet saa pyytämällä 
vy@lintuvaaranvanhemmat.com / Minna N hoitaa ja tekee ao. päivitykset 

dokumentteihin. 
 Tilojen iltakäyttöohjeet /Lintuvaaran koulu ja Lintumetsän koulu   

 Iltakäyttöohjeet pitää allekirjoittaa/kuitata sähköpostitse (tai paperilla), 
että sitoudutaan toimimaan ohjeiden mukaisesti.  

 Samoin Lintumetsän koulun ohjeissa olevat 112 tiedot pitää lisätä 
myös Lintuvaaran koulun ohjeisiin. 

 Varainkeruuohjeet / leirikouluohjeet  
  

mailto:vy@lintuvaaranvanhemmat.com
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 Disko-ohjeet  

 Lisätään, että diskoaikana lapset ovat vanhempien vastuulla, eivät 
koulun vastuulla. 

 Verkkosivujen uusiminen (tilannekatsaus Minna N.). Ketään vanhempaa ei 
ilmoittautunut avustamaan verkkosivujen uusimisessa. Minna N voi osallistua 
uudistamiseen, mutta tarvitsee siihen myös ammattilaisen tukea. Minna N. kysyy  
Sellosta.  

 Pirjo kertoi viime kokouksessa että kouluun tarvittaisiin 5.-6. luokkalaisille 
sopivia monoja (koko 39-41) (tilannekatsaus/Minna N., Pirjo A.). Lahjoituksia ei 
ole saatu. Muistutetaan, että omalle opettajalle voi viedä. Wilman kautta laitetaan 
muistutus./Minna N. hoitaa 

 
6. Seuraava kokous ma 3.3. ja tästä eteenpäin aina kuukauden ensimmäinen 

maanantai eli 7.4. ja 5.5. Syksyn ensimmäinen kokous ma 4.8. 
 


