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Toiminta  

 
Lintuvaaran koulun vanhempainyhdistys ry:n (vy) vuosikokous pidettiin 26.9.2013. 
Vanhempainyhdistyksen hallitus kokoontui säännöllisesti lähes kuukausittain koulun 
lukuvuonna. Kokouksia pidettiin joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina. 
Hallituksen kokoukset olivat kaikille vy:n jäsenille avoimia. Yhteyttä koulun 
vanhempiin pidettiin sähköpostilla sekö Wilman ja Lintuvaaran koulun vanhempien 
suljetun Facebook-ryhmäsivujen kautta. Hallituksella oli oma suljettu facebook-
ryhmänsä. 
 
Vanhempainyhdistys järjesti tapahtumia (katso kohdat yhteistyö ja tapahtumat) ja 
keskusteli kokouksissa koulun ajankohtaisista asioista.  
 
Vanhempainyhdistys tarjoutui hankkimaan luokalliselle oppilaita jumppaistuinpallot. 
Mahdollisuuteen tarttui erityisopettaja, jonka luokkaan hankittiin 3 palloa.  
 
Vanhempainyhdistys hankki välituntivälineitä ja hymypatsaat sekä tuki molempien 
6. luokkien leirikouluja. 
 
Vuoden aikana uusittiin vy:n alkuperäiset säännöt vastaamaan tämän päivän 
tarpeita. Virallinen sääntömuutoskokous pidettiin 5.5.2014 ja uudet säännöt saatiin 
hyväksyttynä takaisin Patentti- ja rekisterihallituksesta syyskuussa 2014.  
Suurimmat muutokset koskevat hallitusjäsenten ja tilintarkastajien määrää, 
yhdistyksen vuosikokouksen pitämisen ajankohtaa ja yhdistyksen kokouksen 
kutsumistapaa, jossa otettiin nyt huomioon myös digitaaliset kanavat. Säännöt 
vastaavat suurelta osin Suomen vanhempainliiton suosituksia. 
 
Vy päivitti toimintaansa liittyvät ohjeet ja tuotti toimintaansa kuvaavan 
vuosikellon samoin kuin päivitti hallitusjäsenten roolit ja toimenkuvat. 
Verkkosivuilta löytyvät mm. leirikouluohjeet. Kotisivuilta löytyy myös tieto, mitä 
kautta tilata tilankäyttöohjeet ja muistilistan discon järjestämiseksi. Ne saa vain 
vanhempainyhdistykseltä turvallisuussyiden vuoksi.  
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Vuoden teema 

 
Vuoden teemaksi valittiin yhteisöllisyyden, kyläkoulumaisuuden ja yhteisen 
tekemisen vahvistaminen. Teemaa on pyritty toteuttamaan vuoden eri toiminnoissa, 
mm. tiiviimpänä yhteistyönä Lintulaakson koulun ja lähialueen eri toimijoiden kanssa 
(mm. Lintulaakson koulu, Sellon kirjasto, lähialueen nuorisotoimijat ja 
Omakotiyhdistys, Wau ry).  

 
Jäsenhankinta 

  
Yhdistyksellä oli toimintakaudella 92 perhejäsentä. 

 
Tiedotus Tiedotus hoidettiin omien kotisivujen aktiivisella päivittämisellä, Wilman ja   

Facebookin kautta sekä alkukaudesta sähköpostilla luokkayhteyshenkilöitten 
avustuksella. Kokousmuistiot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta. Tiedotuksesta vastasi 
sihteeri Minna Närhilä. 
 
Vanhempainyhdistys pyrki tiedottamaan oman toimintansa lisäksi myös paikallisista 
kerho- ja harrasteasioista sekä kesäleireistä, sekä avaamaan keskusteluja ja 
tiedottamaan Facebookissa ajankohtaisista koululaisten arkeen ja vanhemmuuteen 
liittyvistä asioista. 
 
Vanhempainyhdistys  keräsi vuoden mittaan vanhempien aktiivilistaa,. Listalle 
kertyi kaiken kaikkiaan parikymmentä aktiivia, jotka avustivat mm. buffajärjestelyissä. 
Listalla oleville lähetettiin tarvittaessa erikseen sähköpostia. 
 
Keväällä 2013 valittiin buffavastaavaksi Paula Toppila, joka järjesti yhdessä aktiivien 
kanssa syksyn urheilupäivän la 6.9. buffan ja vastasi siihen liittyvistä järjestelyistä ja 
viestinnästä.  
 
Kauden loppumetreillä tehtiin vanhempainyhdistykselle uudet kotisivut 
monipuoliseen ja avoimen lähdekoodin WordPress-julkaisualustaan, jota tuleva vy 
pääsee testaamaan käytännössä.  

 
Varainhankinta 

 
Varoja kerättiin jäsenmaksujen lisäksi buffeteilla (vanhempainilta, keskusteluilta, 
vanhempien peli-ilta, Omakotiyhdistyksen kokous, syksyn 2014 urheilupäivä) sekä 
Lintulaakson koulun kanssa yhteiskirppiksellä, jossa vanhempainyhdistyksellä oli 
kukka- ja vohvelimyynti. 

 
Yhteistyö muiden koulujen ja muiden yhteisöjen kanssa 
 

Vanhempainyhdistyksen kokouksissa oli läsnä yhdysopettaja Pirjo Ajeti kertomassa 
koulun ja henkilökunnan terveisiä sekä kuuntelemassa vanhempainyhdistyksen 
ehdotuksia ja toiveita. 
 
Yhteistyössä Sellon kirjaston kanssa järjestettiin vanhempien tietokonepeli-ilta 
oman koulun ja Lintulaakson koulun vanhemmille. Tilaisuus keräsi luokan täydeltä 
vanhempia ja sai positiivista palautetta niin kirjaston henkilökunnalta kuin 
vanhemmiltakin. 
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Yhteistyössä Lintulaakson koulun vanhempainyhdistyksen kanssa järjestettiin 
kevätkirppistapahtuma, jossa myös vanhempainyhdistyksellä oli oma myyntipiste 
kesäkukille ja vohveleille. 
 
Aikaisempien vuosien tapaan järjestettiin suojatiepäivystyksen yhteistyössä MLL:n 

kanssa koulun lähistöllä koulun alkaessa. Tänä vuonna mukaan lähti vain pieni 
määrä vanhempia, joten päivystys jäi yksipäiväiseksi. 
 
Vanhempainyhdistys järjesti  Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen vuosikokouksen 

buffetin.  
 
Yhteistyötä Way ry:n kanssa jatkettiin ja Lintuvaaran koulun lapset saivat käydä 
Lintulaakson koululla pidettävissä Wau-sporttiskerhoissa. 
 
Vanhempainyhdistys selvitti Espoon nuorisotoimen ja seurakunnan näkemyksiä ja  
huolia Lintuvaaran nuorten ajanviettopaikoista ja suunnitteli tämän pohjalta 
perheille tehtävän kyselyn, joka on tarkoitus toteuttaa seuraavana toimintavuonna. 

Tavoitteena on selvittää, mitä lintuvaaralaiset nuoret tekevät vapaa-ajallaan sekä 
pohtia jatkossa nuorisotilatilannetta alueella. 
 
 

Tapahtumat 

 Tulevaisuuden koulu –keskusteluilta vanhemmille yhdessä rehtorin kanssa 
20.11.2013 

 Vanhempien tietokonepeli-ilta yhdessä Sellon kirjaston kanssa oman koulun ja 
Lintulaakson koulun vanhemmille 10.2.2014 

 Kevätkirppis Lintulaakson koululla Lintulaakson koulun vanhempainyhdistyksen 
kanssa 10.5.2014 

 Buffetteja eri tilaisuuksiin (katso varainhankinta-kohta) 
 
Hankinnat 

 

 Ostettiin välituntivälineitä 315 eurolla. 

 Ostettiin pienluokkaan 3 jumppa-istuinpalloa. 

 Lahjoitettiin hymypatsaita 1 kpl/ luokka. 

 Tuettiin 6. luokkalaisten leirikouluja 10e/lapsi. 
 
 
 

Espoossa 6.10.2014 
 
 
 
 

Elli Perklén   Minna Närhilä 
puheenjohtaja  sihteeri 


