MUISTIO

VANHEMPAINYHDISTYKSEN KOKOUS 1/2014-2015
Aika: ma 3.11.2014 klo 18.00
Paikka: Lintuvaaran koulun ruokala, Lintumetsäntie 12, Espoo
Paikalla: Paula Toppila (pj), Elli Perklén (varapj), Ilona Hannikainen (taloudenhoitaja), Minna
Arala, Johanna Gummerus ja Pia Rantalahti
1. Kokouksen avaus. Esittelyt.
2. Uuden hallituksen järjestäytyminen: Tehtävänjako oli päätetty seuraavin osin
vuosikokouksessa 6.10: puheenjohtaja Paula, varapuheenjohtaja Elli ja taloudenhoitaja
Ilona. Tässä kokouksessa Johanna Gummerus ilmoittautui sihteeriksi, mikä oli ilouutinen.
Buffavastaavan tehtävä laitetaan tiedoksi seuraavaan kotikirjeeseen. Buffavastaavan
tehtävän voi ottaa myös tapahtumakohtaisesti hoitaakseen.
3. VY:n vuosikokouksessa 6.10 vahvistetun toimintasuunnitelman läpikäynti. Todettiin,
että suunnitelma on toimiva kehys seuraavaan syksyyn saakka. Seuraavissa kokouksissa
sovitaan tarkemmin mitkä hankkeet toteutetaan.
Kokousaikataulu: seuraavat kokoukset maanantaisin 1.12.2014, 2.2.2015, 2.3.2015,
4.5.2015 klo 17.30 Lintuvaaran koulun ruokalassa (Varalintu-väistötila). Tarvittaessa
sovitaan muista kokouspäivistä. Paula ilmoittaa rehtorille kokouspäivät ja kysyy miten
siivooja parhaiten saisi tiedon kokouksista, ettemme ole tiellä.
Rehtorilta kysytään myös haluaisiko hän tulla VY:n kokoukseen 1-2 kertaa vuodessa
”kyselytunnille” vanhempien kanssa. Tapaamiseen valitaan teema (Lintuvaaran koulun
remontti, opetusohjelma, KiVa-koulu tms.), mutta kysymyksiä voi esittää rehtorille myös
muista aiheista. Rehtorilta varmistetaan myös kuka toimii VY:n yhteysopettajana jatkossa.
4. Kotikirje: rehtori on luvannut lähettää kotikirjeen kaikille koulun oppilaiden vanhemmille
Wilman kautta. Kotikirjeessä tiedotetaan uuden hallituksen jäsenistä, VY:n uusista
verkkosivuista, buffavastaavan tarpeesta, jäsenmaksuista ja tulevasta toiminnasta. Johanna
ja Paula laativat muistion ja kotikirjeen. Rehtorilta kysytään kuinka monta uutiskirjettä on
sopiva määrä per lukukausi.
5. Muut asiat:
 VY:n www-sivujen uudistus: päätettiin julkistaa uudet sivut, kun vanhalta sivulta saadaan
ohjaus uudelle sivulle. Vanhalta sivustolta otetaan talteen vanhat kokousmuistioiden
pdf:t, Ilona lupasi hoitaa tämän. Nämä lisätään uudelle sivustolle. Uutta www-osoitetta
pidettiin liian pitkänä ja päätettiin selvittää voiko sitä lyhentää esim.
Lintuvaaranvanhemmat-muotoon. Vanha domain maksaa 32 e/vuosi ja siihen liittyy
sähköpostiosoite. Jos se lakkautetaan uusi s-postisoite tulee hankkia.
 Nuorisotilakysely: Ilona tuo asian kokoukseen kun aika on kypsä.
 Ehdotus kerhotoiminnasta koululle: jalkapalloa huvin vuoksi. Rehtori suhtautuu
myönteisesti ajatukseen että osana koulun kerhotoimintaa olisi mahdollisuus pelata
jalkapalloa huvin vuoksi, mutta aikuisen läsnäollessa. Hän kysyy koulun opettajilta

löytyisikö kiinnostusta aloittaa tämä ensi syksynä. Kevään osaltaVY voisi kysyä
vanhemmilta, jos heidän joukostaan löytyy vapaaehtoisia. Silloin toiminnan voisi käynnistää
keväällä. Ilona selvittää Lintumetsän koulun kentän varauksista kevään osalta. Päätettiin
myös kysyä rehtorilta olisiko Lintumetsän salissa vapaita vuoroja, johon voisi kysyä fb:n
kautta ja kotikirjeessä löytyisikö vanhempia, jotka haluaisivat perustaa liikunnan
”vapaavuoron” osana koulun kerhotoimintaa. Vanhemmat voisivat ohjata vähintään 3 kertaa
haluaamansa lajia, joka soveltuu saliin.
 VY:lle tulleet varainkeruuta koskevat postit päätettiin säilyttää sähköpostikansiossa.
6. Seuraava kokous pidetään 1.12 klo 17.30 Varalinnun ruokalassa.
7. Kokouksen päätettiin klo 19.30.

