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KOKOUSAGENDA 
 

1. VY:n hallitusjäsenten toimenkuvat.  
Päätös:  nimetyistä hallitustehtävistä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, 
sihteeri sekä mahdollisesti buffa/tapahtumavastaava tehdään lyhyet toimenkuvat. Elli tekee ja 
kommentoituttaa muilla. Ilonalta pyydetään rahastonhoitajan kuvaus. Minna N. laittaa kyselyn 
buffavastaavasta aktiivijäsenille, olisiko joku kiinnostunut ottamaan buffavastaavan tehtävän, 
mikäli kukaan ei ole kiinnostunut, niin tehtävä hoidetaan hallitusjäsenten toimesta. 

 
2. Verkkosivujen ohjeiden päivitys (alla vastuuhenkilöt) 

 Tilojen iltakäyttöohjeet (Lintumetsän tilojen käyttöohje)/ Alakoulu Elli, yläkoulu Riikka 

 Varainkeruuohjeet / leirikouluohjeet /Elli 

 Disko-ohjeet  /Riikka 
Pirjo muistutti, että ohjeissa huomioitava turvallisuus: esim. diskolistalla, täytyy olla 
ensiaputaitoinen mukana. Valvojien määrä ja valvojien rooli. Hätäpoistumistiet tulee olla 
tiedossa, mistä löytyy ensiapuvälineet jne. Elli laittaa ohjeet vielä Paulalle tarkistettavaksi.  
 

1. Rahatilanne. Rahastonhoitaja ei päässyt tilaisuuteen, mutta hänen miehensä Mikko Melasniemi 
toi Ilonan terveiset. Todettiin, että vanhempainyhdistyksen jäsenmaksun on maksanut vain 27 
perhettä eli rahatilanne on huolestuttava.  

 Keskusteltiin siitä, miten herättää vanhempia huomaamaan, että jos varoja ei ole, niin 
esim. välituntivälineitä tai hymypatsaita ei voida hankkia, leirikoulutukia antaa. Oltiin 
sitä mieltä, että jos joudutaan karsimaan, niin sellaiset varainkäyttökohteet, joista on 
kaikille iloa ovat tärkeämmät eli mm. välituntivälineet. 

 Päätös: Laitetaan viesti vanhemmille siitä, kuinka harva on maksanut ja mihin se 
johtaa sekä tilinumero mukaan. /Minna N. ja Elli 

 
3. Elli oli tehnyt alustavan Vy:n vuosikellon, jotta mm. hallitusten vaihtuessa seuraavien olisi 

helpompi hahmottaa, mitä vuosi pitää sisällään. Hallitusjäsenet voivat kommentoida ja esittää 
lisäys/parannus jne. ehdotuksia vuosikelloon facebookissa. Mukana oli myös luokkien 
varainkeruuta koskeva vuosikello helpottamaan luokkia ja vy:tä valmistautumaan buffetti-jne. 
vastuisiin.  

 Elli päivittää hallitustiedot patentti- ja rekisterihallitukseen. 

 Vy:n sääntöjen päivitys. Vy:n säännöt ovat nähtävästi alkuperäiset ja niitä olisi hyvä päivittää 
huomioiden sähköiset mediat. Kaikki muutokset kuitenkin maksavat. Elli lupasi katsoa, onko 
Vanhempainliitolla antaa mallia nykypäivän vy:n säännöistä ja sen jälkeen mietitään onko 
muutos kuinka tarpeellinen. 
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 Verkkosivujen alusta on vanhanaikainen ja hyvin hankalakäyttöinen, minkä vuoksi mietittiin 
sen uusimista.  Mikko ehdotti, että projekti annettaisiin oppilaille, mutta Pirjo totesi, että 
koululla on tällä hetkellä kiirettä Ipadien oppimisen ja haltuunoton kanssa, joten projekti ei 
tähän saumaan ole mahdollinen. Päätettiin kysyä vanhemmilta, löytyykö heiltä osaamista 
verkkosivujen uudistamiseen./Minna N. 

 
4. Hallitusvuoden tavoite, teema ja tapahtumat. Yhteiseksi tavoitteeksi ehdotettiin 

yhteisöllisyyden, kyläkoulumaisuuden, yhteisen tekemisen vahvistaminen.  
 
Tapahtumiin liittyen Minna S. korosti, että vanhempainiltaan kannattaisi panostaa, jotta 
saadaan enemmän ihmisiä mukaan. Samoin hän muistutti syksyn sadonkorjuujuhlasta, jota olisi 
hyvä alkaa suunnittelemaan jo nyt. Päätettiin, että kevään lauantaikoulupvänä VY järjestää 
makkaragrillauksen. Lauantaikoulupäivän ajankohta vielä auki, tieto siitä saadaan Paulalta. 

 Mikko ehdotti yhteisen tekemisen ja varainkeruun yhdistämistä: vy voisi 
tarjota ”buffapalvelua”  synttäreille ja mahdollisesti muuta ohjelmaa. Todettiin, että 
idea loistava, mutta ensin tarvitaan tarpeeksi aktiiveja, jotta ”synttäribuffa” saataisiin 
pyörimään. 

 Toiminnallisia vanhempaintapahtumia esim. la koulupäivänä: vanhemmillekin 
järjestetään liikuntaa. Organisoidaan vloppuna esim. ”amazing race”. 

 Uutussa vy:n buffetti/Minna S. Kysyy mikä tilanne.  

 Oli myös puhetta vanhempien pelipäivästä /Minna N. selvittää Mediakeskukselta sen 
hintaa.  

 
5. Viestintä / FB. Minna N. puhui lopuksi viestinnästä ja siitä, että vy:lle tulee meilitse jonkin verran 

tietoa, jota kannattaisi jakaa myös vanhemmille mm.  arkea helpottamaan (Vanhempainliitto, 
MLL, mediakasvatus, Oppidoo) samoin kuin luokille varainkeruuvaihtoehtoja (Pilkkoset, 
Paperitukkuri jne.). Samoin tietoa energiajuomista kaivattiin faceen ja sivuille. Jatkossa näistä 
voitaisiin laittaa tietoa facebookiin ja kotisivuille oma linkkisivustonsa. Päätettiin, että tämä ok. 
 

6. Pirjo kertoi, että kouluun tarvittaisiin 5.-6. luokkalaisille sopivia monoja (koko 39-41):  Sovittiin, 
että vanhemmilta kysytään monoja ja samalla myös suksia, kun Pirjo on tarkistanut siteiden 
mallin. Paras, jos monot ja sukset on samassa paketissa./Minna N.  

 
 


