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VANHEMPAINYHDISTYKSEN KOKOUS 3/2013-2014 
 
Aika  ma 3.3.2014 
Paikka  Lintuvaaran koulun ruokala, Lintumetsäntie 12 
Läsnä Elli Perklèn (pj), Pia Hutri, Paula Toppila, Ilona Hannikainen, Maikku Sarvas (klo 

18.30-19.15), Minna Närhilä (siht.) 
 
 

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin. 
 

2. Tapahtumat 

 Nuorisotila, missä nuoret viettävät vapaa-aikaansa – Minna S ja Ilona H. 

Kyselyä ei olla ehditty edistää, asia siirtyy seuraavaan palaveriin.  

 Kevätpiknik / Elli. Päätös: Jätetään seuraavaan kevääseen, koska tällä hetkellä 

suunnitteilla yhteiskirppis.  
 Jos toukokuun lopun kevätjuhla järjestetään pihalla, niin Vy voisi järjestää 

buffetin. Vanhemmille laitettava etukäteen buffetista tietoa, että osaavat 
varata rahaa.  

 Vanhempain peli-ilta ma 10.2. klo 18-20 / Minna N. Palaute tilaisuudesta oli 

erinomainen, arvosana 4.6 (kun 5 oli paras). Tilaisuudelle toivottiin jatkoa. 
Päätös: Järjestetään  loppusyksystä tai ensi vuonna vastaava tapahtuma ja 
varmistetaan, että myös MLL pääsee mukaan ( nyt MLL:n osanotto peruuntui 
viime hetkellä). MLL:stä joudutaan maksamaan, mutta jos rahatilanne antaa 
myöten voidaan budjetoida ensi vuodeksi. Tilaisuuden palauteyhteenveto on 
lähetetty tiedoksi Sellon kirjaston vetäjille, rehtori Paula Turkkilalle ja 
Lintulaakson koulun vy:n puheenjohtaja Maikku Sarvakselle. Lintulaakson koulun 
vanhemmat osallistuivat myös kiitettävän aktiivisesti tilaisuuteen.  

 Yhteiskirppis 10.5. Lintulaakson koulun kanssa. Käytiin läpi Lintulaakson 

vanhempainyhdistyksen pj:n Maikku Sarvaksen yhteenveto aiheesta. Samana 
päivänä kuulema sirkuksella esitykset urheilukentällä, minkä vaikutusta 
kirppiksen kannalta mietittiin.  

 Lintulaakson koululla on mahdollista saada 25 kirpputoripöytää sisälle. 
Jos ilma hyvä, niin silloin ulos saadaan lisää pöytiä, ongelmana, että 
suurin osa tilasta ulkona ilman suojaa.  

 Leffaesitys, 2 kpl, suunnitteilla, niin silloin molemmat vy:t maksaisivat 
esityksetnpuoliksi. 

Päätös: Vanhemmilta kysytään ovatko luokat kiinnostuneita ottamaan 
kirppispöydän tai järjestämään toimintapisteen (esim. kasvomaalausta, ongintaa, 
onnenpyörä, kynsistudio, kevään pyörähuoltoa). Ehdotukset voi lähettää 
Lintulaakson vanhempainyhdistykselle, pj@lintulaaksonvanhemmat.org .  
Minna N. tekee viestipohjan ja laittaa Ellille ja Maikulle kommentoitavaksi. Viesti 
vanhemmille 5.3. mennessä, DL ilmoittautumisille 19.3. Vaikka VY ei olisi 
mukana, niin luokat voivat varata pöytiä  ja siivousapua tarvitaan.  
Minna N. laittaa VY:n hallitusjäsenille kyselyn Facen kautta, ketkä osallistuvat 
yhteiskirppiksen valmisteluihin, siivoukseen, lähtevät mukaan yhteiskirppistiimiin 
tai  avustamaan tiimiin, ennen / jälkeen tilaisuuden . Maikku pyysi myös, että jos  
VY:llä on tietoa muista alueellisista toimijoista (kuten esim. Kilon Martat ja MLL),  
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niin ehdotuksia näistä voi laittaa Maikulle em. sähköpostiosoitteeseen. 20.3. 
mennessä vahvistus Maikulle, onko VY mukana.  

 Teemavanhempainilta yhdessä Lintulaakson vy:n kanssa. Maikku ehdotti, että 

jos Lintuvaaran koulun vy on kiinnostunut järjestämään jälleen yhteistilaisuuden 
Lintulaakson kanssa, niin sitäkin olisi hyvä ryhtyä ajoissa miettimään.  
Päätös: pidetään vireillä ajatusta, jos jommallakummalla vy:llä tulee mieleen 
aiheita, niin ollaan yhteyksissä. Ensin pyritään saamaan yhteiskirppis järjestettyä. 

 Koulun urheilupäivä ensi syksynä.  (Pirjo A./ asia etenee vasta kuin ensi 

syksyn viikonloppukoulupäivistä päätetään). Pirjo ei ollut paikalla, siirretään ensi 
kokoukseen. 

 Syksyn tapahtuma: sadonkorjuujuhlat. Eteneminen riippuu nuorison vapaa-

ajan kyselyn tulosten julkistamistilaisuudesta. Resurssit eivät riitä monen 
tapahtuman järjestämiseen. Siirretään seuraavaan kokoukseen. 
 

3. Rahatilanne / Ilona. Jäsenmaksujen määrä nousi kiitettävästi tammi-helmikuussa 
lähetettyjen muistutuskirjeiden jälkeen. Jäsentuloja on nyt tullut  800 euroa (vrt. viime 
vuonna jäsentulot 366 euroa) ja buffetilla  on kerätty 423,50 euroa (2012-13: 411,08). 
 

4. Hankinnat  

 Hymypatsaat ja välituntivälineet.  
Päätös: Pia katsoo tilanteen ja kysyy koulun toiveita ja laittaa listan, jonka 
perusteella katsotaan, mihin rahat riittää. Ilona tilaa hymypatsaat.  

 Leirikoulutuet  / Ilona. Toinen luokka on hakenut ja se on maksettu. Varmistetaan 
vielä toisen luokan osalta hakutilanne. 
  

5. Vy:n sääntöjen päivitys / llona. Asiaa ei ole ehditty edistää, siirretään seuraavaan 
kokoukseen. 
 

6. Tiedoksi 

 Verkkosivujen uusiminen /Minna N. Sellon kirjastosta ei ole saatu vastausta 

WordPress –tukipyyntöön. Paula Toppila on käyttänyt työssään WordPressiä ja 
lupautui näyttämään ko. Julkaisujärjestelmää. Varsinaista teknistä toteutusta 
varten tarvitaan kuitenkin vielä ammattilaista. Päätös: Minna N. laittaa vielä 
kerran tukikyselyn vanhemmille aiheesta. Ilona selvittää, mitä kaikkea vuosittain 
maksamamme maksu nykyisiin kotisivuihimme liittyen pitää sisällään. 

 
7. Muut mahdolliset asiat 

 Tuki- ja apurahahakemuksista puhuttiin (esim. Lions, Ely-raha, Espoon 

kaupunki). Vanhempainyhdistys voisi varmasti hakea erilaisia tukia, niitä pitäisi 
vain selvittää. Päätös: kaikki hallitusjäsenet pitäkää silmät auki, mistä apurahaa 
voisi hakea ja viestitään VY:n hallituksen faceryhmässä. 

 Kesäleireistä tietoa kotisivuille ja FB-ryhmään. Minna N. ehdotti, että voisimme 

koota kotisivuillemme tietoa erilaisista kesäleiri ja kesän 
päivätoimintamahdollisuuksista. Kokouksessa tuli jo hyviä ehdotuksia. Päätös: 

Pia laittaa Viksun järjestötoimijalistan Minnalle, jos halutaan kysyä suoraan  
  



LINTUVAARAN KOULUN  MUISTIO          ”Yhteisöllisyys ja 
VANHEMPAINYHDISTYS 3.3.2014 yhdessä tekeminen” 
  

 
 
 
 
toimijoilta, heidän kesätoiminnastaan ja laittaa tähän mennessä kootut tiedot 
kotisivuille 

 Buffavastaava. Paula Toppila ilmoitti olevansa kiinnostunut tehtävästä. Päätös: 

Minna N. lupasi vetää yhteen tehtävänkuvaa Paulalle, jotta voi tehdä päätöksen. 
Elli kysyy Paulalta, että olisiko koululla tilaa parille Vy:n buffalaatikolle.  

 Fantasiakakku-kurssi. Minna N. ehdotti äitienpäivää ennen isille ja lapsille 

järjestettäväksi fantasiakakkukurssin, jossa em. yhdessä pääsevät leipomaan 
äideille mielikuvituksellisen kakun. Sellaisia järjestetty mm. Espoon 
työväenopistossa ja saaneet suuren suosion. Päätös: Idea hyvä, mutta nyt sen 
verran tekemistä muissa toiminnoissa, että päätettiin jättää toteuttamatta. 

 
8. Seuraava kokous maanantai 7.4. klo 18 
 
 


