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TOIMINTASUUNNITELMA 2014–2015 
 
Koulun vanhempainyhdistystoiminta on yhteistyötä koulun kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa 
lasten ja koko kouluyhteisön viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Vanhempainyhdistyksen 
toiminta auttaa omalta osaltaan koulurauhan ylläpitämiseen vaikuttamalla siihen, että lapsilla on 
mahdollisimman hyvä olla ja opiskella.   
 
Vanhempainyhdistyksen toimintatavat ja toiminnan laajuus muotoutuvat tarpeiden ja toiveiden 
sekä tekijöiden kiinnostuksen ja taitojen mukaiseksi. Toiminnan laajuus riippuu myös osallistuvien 
vanhempien määrästä. 
 
Vanhempainyhdistyksen toiminnan tarkoitus on: 

 kerätä koulun vanhemmat ja perheet yhteen 

 lähteä liikkeelle kouluyhteisön ja paikkakunnan tarpeista  

 toimia koulun kaikkien lasten ja nuorten hyväksi  

 perustua vapaaehtoisuuteen  

 olla avointa kaikille vanhemmille  

 tarjota vanhemmille keskustelufoorumi ja vaikutuskanava  

 edistää kodin ja koulun kumppanuutta ja yhteistyötä  

 tuoda uusia toimintatapoja vanhempien ja opettajien väliseen yhteistyöhön 
 
Jäsenhankinta  
 

Tavoitteena, että kaikki koulun oppilaiden perheet ovat jäseninä. Tehostettu 
jäsenten hankintakampanja toteutetaan lukuvuoden alussa, lisäksi asiasta 
muistutetaan pitkin lukuvuotta.  
 

Tiedotus Tiedotus hoidetaan pääasiassa Wilman kautta, kotisivujen sekä Facebook- 
ryhmän http://www.facebook.com/groups/271842239524943/ kautta. Facebook-
ryhmässä käydään myös keskustelua ajankohtaisista asioista.  
 
Tarvittaessa kerätään luokkakohtaiset sähköpostilistat myöhemmin lukuvuoden 
aikana. Mahdollisille muille kuin oman koulun jäsenille viestitään pääasiassa 
verkkosivujen kautta. Tarvittaessa tulevista asioista ja tapahtumista lähetetään 
koteihin reppupostia. Lisäksi vanhempainyhdistys kertoo toiminnastaan koulun 
vanhempainilloissa ja muissa vastaavissa tapahtumissa.  
 
Vy:n opettajajäsen välittää vy:n viestit Wilman kautta. 

 
Kokousmuistiot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta, jonne sihteeri ne vie, jollei toisin 
sovita. 
 
Vanhempainyhdistyksellä on myös oma sähköpostiosoite 
vy@lintuvaaranvanhemmat.com, jota voidaan käyttää tiedottamisen apuna. 
 
Hallituksella on lisäksi oma suljettu Facebook-ryhmä, jossa voidaan myös käydä 
keskustelua ja sopia ajankohtaisista asioista. 

http://www.facebook.com/groups/271842239524943/
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Varainhankinta 

 
Varainhankinta ei ole yhdistyksen ensisijainen tehtävä. Rahaa tarvitaan lähinnä 
tapahtumien järjestämiseen (esitykset tai vierailut koululla), koululle lahjoitettaviin 
välineisiin, hymypatsaisiin sekä kouluyhteisön hyvinvointiin. Rahaa voidaan hankkia 
esim. erilaisilla tempauksilla ja tapahtumilla, kuten talviriehalla ja kevätpiknikillä.  
 
Tulevalle kaudelle on suunniteltu tapahtumia, joiden toteuttaminen varmistetaan 
tapauskohtaisesti lähempänä ajankohtaa. Katso kohta ”Tapahtumat ja muu toiminta”. 
 
 

Yhteistyö Yhteistyö koulun, rehtorin, henkilökunnan ja johtokunnan sekä muiden lähikoulujen 
vanhempainyhdistysten sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa on tärkeää. 
Tarvittaessa jatketaan myös yhteistyötä kaupungin päättäjien, virkamiesten, 
seurakunnan, Mannerheimin lastensuojeluliiton, Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen, 
Suomen vanhempainliiton, Espoon vanhempainyhdistysten kattojärjestön Koko Ry:n 
ja muiden seurojen tai vastaavien tahojen kanssa.  
 
 

Tapahtumat ja muu toiminta 
 
Vanhempainyhdistys järjestää vuosittain muuttuvia tapahtumia ja tempauksia. 
Tulevalle kaudelle on alustavasti suunniteltu seuraavaa. Nämä eivät sido uutta 
hallitusta.  
 

 Teemavanhempainilta yhdessä Lintulaakson koulun vy:n kanssa. Tämä voisi 

mahdollisesti liittyä nuorten vapaa-ajankäyttöön liittyvään kyselyyn ja sen 
tuloksiin. 

 Kevätkirppis tai muu vastaava tapahtuma yksin tai yhdessä Lintulaakson 

koulun kanssa. 

 Varainkeruubuffetteja mahdollisuuksia mukaan eri tilaisuuksissa ja 

tapahtumissa. Tätä varten on hyvä olla buffavastaava erikseen, joka myös 
ylläpitää vy:n aktiivilistaa, jolle kuka tahansa vanhempi voi ilmoittautua. 

 
Tapahtumia ja tempauksia järjestetään ideoiden ja tekijöiden mukaan. 

 
Muuta toimintaa: 

 Kysely lasten ja nuorten vapaa-ajankäytöstä lintuvaaralaisiin koteihin. 

Edellinen hallitus toteuttaa kyselyn ja tuottaa tulokset. 

 Tuetaan lasten välituntiliikuntaa tarvittavilla ja mahdollisilla tavoilla 

 Hankitaan välituntivälineitä 

 Seurataan mediaa ja tartutaan erilaisiin mahdollisuuksiin, joilla vy voisi tukea 
lasten liikuntaa koulupäivän aikana. Esimerkkinä Liikkuva Koulu -hanke, 
jossa vy voi tarjota jokaiselle luokalle yhden liikuntatunnin. 

 Hankitaan perinteiset hymypatsaat keväällä (1 per luokka) 

 Tuetaan leirikouluja tuetaan sovitulla summalla (luokan hakemuksesta 10e 

per lapsi) 

 Tarjotaan luokille osallistumismahdollisuutta tapahtumien järjestelyyn ja 

näin kerätä varoja leirikouluja varten (osa luokkakohtaisista 
myyntimahdollisuuksista tarjotaan rehtorin kautta tasapuolisesti). Tässä 
kannattaa myös muistaa vy:n oman varainhankinnan tarpeet. 
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Jos vy:n perinteiset hankinnat (välituntivälineet, hymypatsaat ja leirikoulutuet) 
saadaan katettua lukuvuoden aikana kerättävin jäsenmaksuin, buffamyyntituloin tai 
muilla mahdollisilla tempauksilla, varaudutaan vy:n aikaisemmin kerääntyneitä 
varoja käyttämään noin 300e per lukuvuosi koko koulun tapahtumiin (teatteri, 
konsertti, luento) tai koko koulua hyödyttäviin välinehankintoihin. Tämä näkyy 
myös budjetissa. Aikaisemmin kerääntyneet varat on syytä vähitellen käyttää pois, 
mutta on kuitenkin tärkeää, että joka lukuvuosi vanhemmat ovat valmiita tekemään 
töitä oman koulun lasten yhteiseksi hyväksi ja keräämää varoja perinteisiin 
hankintoihin. Tämä ylläpitää ja kasvattaa osaltaan yhteisöllisyyttä. 

 
Terveys ja turvallisuus 
  

Koulumatka saattaa sisältää vaarallisia paikkoja. Tietyöt ja rakennustyömaat saattavat 
lisätä vaaratekijöitä. On tärkeää, että koulun ympäristö pidetään mahdollisimman 
turvallisena ja pyritään vaikuttamaan koulunympäristön liikenneturvallisuuteen. 
 
Vy osallistuu tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan liikenneturvallisuustempauksiin. 

 
Espoon kaupungin säästötoimet  

 
Vanhempainyhdistys seuraa opetustoimen säästötilannetta ja tarvittaessa reagoi 
niin viestinnällisesti kuin omalla toiminnallaan koulun hyväksi, jotta lasten hyvinvointi 
saadaan turvattua. 

 
Lukuvuoden teema 
 

Lukuvuoden teemaksi edellisellä lukukaudella päätettiin yhteisöllisyyden, 
kyläkoulumaisuuden ja yhteisen tekemisen vahvistaminen. Samalla teemalla 

jatketaan seuraavaan kauteen. 


