
LINTUVAARAN KOULUN  PÖYTÄKIRJA         ”Yhteisöllisyys ja 
VANHEMPAINYHDISTYS 6.10.2014 yhdessä tekeminen” 
  
 
 
VANHEMPAINYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 
 
Aika  ma 6.10.2014 klo 18 
Paikka  Lintuvaaran koulun ruokala, Lintumetsäntie 12, Espoo 
Läsnä Elli Perklén (pj), Ilona Hannikainen, Satu Klemi, Minna Arala, Pia Hutri, Minna 

Närhilä  (siht) 
 
 
 
ASIALISTA 
 

1. Kokouksen avaus. 
 

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elli Perklén ja sihteeriksi Minna Närhilä. 
Valittiin kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa, jotka olivat Satu Klemi 
ja Minna Arala. 

 
3. Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.  

 
4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 

 
5. Esitettiin  yhdistyksen vuosikertomus. Päätettiin siirtää syksyn 2014 

urheilupäivää koskeva teksti seuraavaan toimintakertomukseen, johon se ajallisesti 
kuuluu.  

 
6. Vahvistettiin tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätettiin vastuuvapauden 

myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
 

7. Hallituksen puheenjohtajaksi  valittiin Paula Toppila, varapuheenjohtajaksi Elli 
Perklén, rahastonhoitajaksi Ilona Hannikainen. Sihteeri päätettiin valita 
myöhemmin. Muiksi hallitusjäseniksi valittiin Riikka Lauha, Kirsi Lehtonen, 
Satu Klemi ja Pia Hutri.  

 
8. Toiminnantarkastajaksi valittiin Minna Arala ja varatoiminnantarkastajaksi  

Minna Närhilä tarkastamaan kuluvan toimintavuoden taloutta ja hallintoa. 
 

9. Jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin 10 euroa. 
 

10. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma vahvistettiin. Pöytäkirjaan päätettiin lisätä 
merkintä siitä, että VY toivoo koulun harkitsevan Liikkuva koulu –toimintaan 
osallistumista. Lisäksi keskusteltiin rahojen käytöstä mm. välkkäriohjaustoimintaan, 
jota tällä hetkellä jo toteutetaan ja jossa isommat koululaiset ohjaavat välitunteja. 
Teatteriesitystä tai vastaavaa on ehdotettu koululle, mutta koulu ei ole toistaiseksi 
palannut asiaan.  
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11. Vahvistettiin talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.  

 
12. Muut asiat. 
 

 Urheilupäivä 6.9. Yleistunnelma oli hyvä, koululle kiitokset onnistuneesta 
tapahtumasta. 

 Nuorisotilakysely, siirretään seuraavaan kokoukseen. 

 Kotisivut. Käytiin läpi uudet kotisivut, jotka olivat lähes valmiit, joitain tekstejä 
vielä täydennetään. Tavoitteena julkaista ne viikon sisällä.  

 Lasten ja nuorten ensiapukurssi / Suomen Ensiapukoulutus Oy. Siirretään 
uuden hallituksen seuraavaan kokoukseen. 

 VY:lle tulleet erilaiset varainkeruuta tarjoavat tahot päätettiin jakaa tiedoksi 
vanhemmille facebookin tai kotisivujen kautta  riippuen siitä, onko niitä 
mahdollista linkittää jonnekin varainkeruuta esitteleville sivuille. 

 
13. Seuraava kokous ma 3.11. klo 18. 

 
 
 


