
VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 
 
Aika  01.10.2008 klo 18.00 
Paikka Lintuvaaran koulun ruokala 
Läsnä Sari Karppinen (puheenjohtaja), Elli Perklén (varapuheenjohtaja), Sari Kallioinen (rahastonhoitaja),  

Pia Aro, Mirja-Riikka Kilponen, Minna Paananen-Porkka,  Annina Vihma, Anne Wallenius, 
Hilkkaliisa Siro-Minkkinen, Tea Kujapelto  

  
1. Kokouksen laillisuuden toteaminen  

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja se todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Koulun vanhempainillassa oli 
esitetty suullinen kutsu, lisäksi vanhempainyhdistyksen internet-sivuilla oli edellisestä kokouksesta lähtien 
ollut kutsu. Sähköpostitse kutsu lähti edellisellä viikolla ennen kokousta. Vanhempainyhdistyksen sääntöihin 
päätettiin lisätä maininta, että myös vy:n internet-sivuilla esitetty kokouskutsu riittää koollekutsuun jatkossa. 
http://www.lintuvaaranvanhemmat.com/index.html 
 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkistajan ja kahden  ääntenlaskijan 
valinta.  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Karppinen, sihteeriksi Elli Perklén ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä 
äänten laskijoiksi Hilkkaliisa Siro-Minkkinen ja Tea Kujapelto. 
 

3. Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausuntojen esittäminen edelliseltä toiminta- ja 
tilivuodelta  
Toimintakertomus tarkastettiin ja hyväksyttiin pienin muutoksin. Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajien 
lausunto käytiin läpi. 
 

4. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle  
Vahvistettiin edellisen kauden tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.  
 

5. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta  
Varsinaiset tilintarkastajat: Sara Kaje-Reinikainen ja Juha Ilvonen.  
Varatilintarkastajat: Lassi Kilponen ja Olli-Pekka Kujapelto. 
 

6. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen  
Jäsenmaksuksi vahvistettiin 8e lukuvuodelle yhtä perhettä kohden. 
 

7. Talousarvion vahvistaminen  
Vahvistettiin talousarvio kuluvalle toimintavuodelle.  
 

8. Toimintasuunnitelman vahvistaminen  
Vahvistettiin toimintasuunnitelma kuluvalle toimintavuodelle. 
 

9. Hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan valinta sekä hallituksen jäsenten 
vahvistaminen  
Seuraavat henkilöt valittiin ja vahvistettiin hallitukseen: 
Puheenjohtaja: Elli Perklén 
Varapuheenjohtaja: Annina Vihma 
Sihteeri: Tarja Ilvonen 
Rahastonhoitaja: Sari Kallioinen 
Hallituksen jäsenet: Hilkkaliisa Siro-Minkkinen, Anne Wallenius, Sari Karppinen, Mirja-Riikka Kilponen, Pia 
Aro, Minna Paananen-Porkka, Ahti Hurmalainen, Minna Saarni, Pia Hutri 
************************************ 
Näiden  lisäksi todettiin seuraavaa: 
Opettajajäsen: Johanna Jääskö 
Vy:n internet-sivuvastaava: Liisa Kause 
Grillivastaava: Sari Karppinen 
Sähköpostivastaava: Tarja Ilvonen 
 

10. Muut esille tulevat asiat  
1. Koulun kirja ja soitinhankinnat syksyllä 2008: rehtori ilmoitti, että kirja- ja soitinhankintoihin 

tarkoitetut rahat on käytetty puoliksi koulun uusiin soittimiin ja puoliksi kirjahankintoihin. 



2. Keväiset stipendit: Jatkossa pohditaan erikseen, mikä rooli vanhempainyhdistyksellä on keväisessä 
stipendien jaossa. 

3. Johtokunnan valinta: rehtori välitti terveiset koulun johtokunnan tulevasta valinnasta. Rehtori lähettää 
kutsun asiasta maanantaina. Vanhempainyhdistys järjestää tilaisuuteen kahvituksen. Kaikki halukkaan 
vanhemmat pääsevät leipomaan. 

4. Yläasteen musiikkipainotteisuuden tilanne: Todettiin, että vanhempainyhdistys seuraa 
musiikkipainotteisuuden tilanteen kehittymistä Lintumetsän yläasteella. Opetuslautakunnasta saatujen 
tietojen perusteella Espoossa tehdään ensin peruslinjaukset Espoon koulujen erityispainotuksista, ja 
vasta sitten otetaan kantaa yksittäisten koulujen tilanteeseen. Tilannetta siis seurataan ja mietitään, 
mikä vanhempainyhdistyksen rooli on. 

5. Koulun ruokailu: Pyydetään ruokapalveluesimiestä luennoimaan vanhemmille koulun ruoasta ja 
ruokailusta. Anne Wallenius selvittää tilannetta. Tarkoituksena on saada luento aiheesta seuraavan 
vy:n kokouksen yhteyteen. 

6. Muuta vy:n mahdollista ohjelmaa: Tarja Ilvonen selvittää, mitä kustannuksia syntyisi ”Ursan 
tähtitaivasesityksestä”, ja miten se olisi toteutettavissa koululla. 

7. Kakkuarpajaiset: Kaikkien jäsenmaksun maksaneiden kakkuarpajaisten voittajan arpoi Johanna 
Jääskö: voittaja Liisa Kause. Onnittelut! 

8. Vanhempainyhdistyksen kokoukset: Kokoukset pyritään pitämään keskiviikkoisin. Seuraava kokous 
järjestetään riippuen ruokapalveluesimiehelle sopivasta ajasta. Kuitenkin aikaisintaan marraskuussa. 

9. Seuraava buffetti: Vy järjestää buffetin ”viisaasti verkossa” -iltaan 22.10 klo17.30 alkaen (puoli tuntia 
ennen alkua). Vastuussa Pia Aro ja Sari Karppinen. Rehtorin kutsuun pyydetään maininta: 
vanhempainyhdistyksen buffetti. Elli Perklén välittää tiedon. 

10. Sari Karppinen, Tarja Ilvonen ja Anne Wallenius hoitavat reppupostitse laitettavan jäsenmaksulapun 
ja tietopaketin koteihin. 

 
 
Espoossa 1.10.2008 
  
Sari Karppinen                   Elli Perklén 
Puheenjohtaja                    Sihteeri 
  
Pöytäkirjan tarkastajat: 
Hilkkaliisa Siro-Minkkinen    Tea Kujapelto 
	  


