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1. Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin. 
 

2. Tapahtumat 

 Nuorisotila, missä nuoret viettävät vapaa-aikaansa. Minna Saarnivaara oli 

tehnyt kyselyn kysymykset, jotka Ilona oli laittanut jo sähköiseen pohjaan. 
Päätös: Hallituksen jäsenet testaavat kyselyä ja kommentoivat pikimmiten, niin 
kysely saadaan eteenpäin. Kysely lähetetään ala- ja yläkoululaisille 3. luokasta 
ylöspäin. Wilman kautta vanhemmille jakoon. Rehtorin kautta myös jakoon 
Lintulaakson ja Lintumetsän kouluun ja tiedoksi em. koulujen 
vanhempainyhdistyksille.  
Linkki jakoon pääsiäisen jälkeen, vastausaikaa vappuviikon loppuun saakka. 
Tulokset käydään läpi 5.5. kokouksessa. 

 Kevätjuhlabuffet. Päätös: Elli kysyy yhteiskirppiksen jälkeen rehtorilta, sopiiko 
jos vy pitää buffetin kevätjuhlissa.  

 Yhteiskirppis 10.5. Lintulaakson koulun kanssa. Vy järjestää tapahtumaan 

ensisijaisesti kukkamyyntiä ja mahdollisesti vohvelipisteen. Minna A. tuo 
paperikasseja. Ilona tekee sähköisen kyselyn Lintuvaaran ja Lintulaakson 
vanhemmille, ketkä haluavat ostaa äitienpäiväkukkia. Wilman kautta tietoa 
tilausmahdollisuudesta ennakkona. Viikkoa ennen vahvistetaan. Mainostus 
tilaisuudesta reppuviestinä (vapun jälkeen). Lintuvaaran väki ja 
omakotiyhdistyksen FB -sivuille jaetaan Facebookin kautta tietoa. Satu ja Elli 
selvittävät kukkamyyntiä. Kirppispäivänä tapahtumaan osallistuvat ainakin Ilona 
ja Annis, mutta he eivät voi myydä vy:n pisteessä koko päivää. Vy:n sähköpostin 
kautta on ilmoittautunut yksi osallistumaan myyntiin. Elli tulee 12 aikaan ja jää 
siivoomaan. 

 Koulun urheilupäivä ensi syksynä.  (Pirjo A./ asia etenee vasta kun 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. Tulopuolella 250 euroa plussalla. Omakotiyhdistyksen 
kokousbuffetista saatiin 120 euroa. Sovittiin hankinnoista budjetin mukaisesti (katso 
kohta 4. alla). Lisäksi sovittiin, että jos joku opettaja haluaa jumppaistuinpallot koko 
luokalle, niiden ostaminen voidaan hoitaa aikaisemmin saaduista ja kerätyistä vy:n 
varoista (n.2000 e) jo budjetoitujen hankintojen lisäksi. 

  



LINTUVAARAN KOULUN  MUISTIO          ”Yhteisöllisyys ja 
VANHEMPAINYHDISTYS 7.4.2014 yhdessä tekeminen” 
  

 
 
 
 

4. Hankinnat, tuet. 

 Välituntivälineet. Päätös: 350 euroa käytetään välituntivälinehankintoihin: Pallot 

(10 e/pallox13 luokkaa), 4 x 13 hyppynarut, 4 sählymaalit (30—40 e/kpl). Pia 
Hutrilta kysytään ehtiikö hankkia em. välineet. 

 Jumppapallot. Päätös: Odotetaan ja katsotaan, onko koululla halua saada 

luokallinen palloja, koska kolmella pallolla ei koettu olevan merkitystä luokan 
kannalta. Kysytään vielä myös erityisopettaja Maarit Aattolalta, jos hän haluaisi 
ottaa pienempään ryhmäänsä pallot kokeiluun. Jumppapallohankintoihin voidaan 
käyttää säästössä olevaa rahaa 100 euroa.(em. 2000 euroa). 

 Leirikoulutuet  / Ilona. Molemmat luokat hakeneet rahaa ja se pyydetty 

maksettavaksi. 
 

5. Vy:n sääntöjen uudistaminen ajantasalle. Vanhempainyhdistyksen säännöt on 

todettu joiltain osin vanhanaikaisiksi mm. sähköisten medioiden käytön myötä. 
Tämän vuoksi edeltävissä kokouksissa päätettiin käydä säännöt perusteellisesti läpi 
ja uudistaa ne käyttäen Suomen Vanhempainliiton mallisääntöjä pohjana.  
 
Kokouksessa käytiin nyt läpi Ilonan työstämää sääntöehdotusta ja päätettiin, että se 
käsitellään ja samall päätös uudistetuista säännöistä tehdään seuraavassa 
kokouksessa, joka kutsutaan ylimääräisenä Lintuvaaran vanhempainyhdistyksen 
kokouksena kokoon ma 5.5. Asialistalla on tämän mukaisesti sääntömuutokset ja 
muut asiat. Uudet säännöt laitetaan kutsun liitteeksi ja kutsu lähtee Wilman kautta 
vähintään 7 päivää ennen kokousta.  

 
6. Muut mahdolliset asiat 

 Verkkosivujen uusiminen /Minna N. Asiaa ei ole ehditty edistämään. 

 Vakuutukset, tapahtumat. Päätös: Elli selvittää vakuutusasiaa: mistä, mihin 

hintaan ja missä tapauksissa. Yhteiskirppiksessä me olemme vakuutettuja 
Lintulaakson koulun vanhempainyhdistyksen puolesta. 

 Buffatavarat. Buffatavarat saadaan koululle säilytykseen. 

 Tukihakemukset. Haetaan syksyllä mehu- ja kahviavustuksia.  Mukeja on jo 

ennestään paljon.  

 Kodin ja Koulun Päivä 26.9. Ehdotus: Kodin ja koulun päivänä voisi kertoa 

nuorison vapaa-ajanviettokyselyn tulokset. Esim. kaupungin, seurakunnan 
nuorisotyöntekijää paikalle. Vuosikokous siihen samaan saumaan. Päätös tästä 
tehdään seuraavassa kokouksessa. 

 Kierrätyspajat. Tiedoksi koululle/ip-toiminnalle, että mahdollisuus järjestää 

kierrätysaskartelua (tarvikkeiden osto kierrätyspajasta tai kierrätyspajasta ohjaaja 
kouluun) http://www.kierratyskeskus.fi/kadentaitopalvelu_napra, voi tilata ilmaisia 
materiaaleja ja askarteluoppaat löytyy netistä.  
 

7. Seuraava kokous on Lintuvaaran vanhempainyhdistyksen ylimääräinen kokous, 
jossa tärkeimpänä agendalla on VY:n uudistettujen sääntöjen hyväksymisestä 
päättäminen. Kokous järjestetään maanantai 5.5. klo 18 Lintuvaaran koulun 
ruokalassa. 

 

http://www.kierratyskeskus.fi/kadentaitopalvelu_napra

