
LINTUVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN KOKOUS 3/2014-2015 
 

Aika: Ma 2.2.2015 klo 17.30-18.45 

Paikka: Lintuvaaran koulun väistötila Varalinnun ruokala, Lintumetsäntie 12, Espoo 

Läsnäolijat: Paula Toppila (pj), Elli Perklén (vpj), Riikka Lauha, Kirsi Lehtonen, Ilona 

Hannikainen, Johanna Gummerus (siht.) 

 

ASIALISTA 
 

1. Kokous avattiin. 
 

2. Edellisen kokouksen 3.11.2014 pöytäkirja todettiin hyväksytyksi ja kotisivulla jaetuksi 

ennen joulua. 

 

3. Rehtorin kyselytunti: 
Ajankohta on vahvistunut ja toteutetaan rehtorin toiveen mukaan ma 13.4 klo 18.00-19.30. 

Aluksi kahvittelua n. 15 minuuttia. Ohjelmassa rehtorin kyselytunti, buffetti sekä lapsille 

elokuva.  Buffa hoidetaan hallituksen jäsenten voimin, lapsille ja aikuisille erikseen. Lapsille 

popcornia, pieniä mokkapaloja sekä pillimehuja, aikuisille kahvi, tee, vesi, mokkapalat tms.  

Fb-tapahtuma luodaan heti kun rehtori on hyväksynyt asialistan. Kutsu laitetaan myös 

maaliskuussa lähetettävään Wilma-uutiskirjeeseen.  

 

Tehtävänjako: Kirsi leipoo, Ilona tuo pohjakassan ja leipoo, Riikka tuo popcornia n. 20 pussia, 

Paula leipoo. Johanna hankkii laktoosittoman maidon sekä pillimehut. Hinta 1 euro per 

myyntiartikkeli. Paula selvittää rehtorilta videon esitysoikeudet koululla ja ruokalan varauksen. 

HUOM! Elokuva pitää hankkia. 

  

4. Nuorisotilakyselyn viimeistely.  
Ilona on valmistellut Facebook – linkit kahteen eri versioon kyselystä, sekä nuorille että näiden 

vanhemmille. Paikallaolijat lupasivat lukea ja kommentoida kyselyitä pikimmiten, Paula antoi 

kommenttinsa kokouksessa Ilonalle. Kyselyt löytyvät Facebookista VY:n hallitus-ryhmästä. Elli 

kysyy Lintukoulujen rehtoreilta suostumuksen jakaa kyselyn Wilman kautta nuorille ja 

vanhemmille. Elli valmistelee saatekirjeen vanhempainyhdistyksen nimissä, sillä hänellä on 

siihen luonnos olemassa. 

 

5. Liikuntaa huvin vuoksi – toiminnan taustaselvitys vanhempien suuntaan.  
Tarvitaan 3-4 henkilöä huhti-toukokuun keskiviikkoilloiksi vetämään liikunnallista 

toimintaa 18-19 koululla. Esim. sählyä, korista, jalkapalloa. Kysytään lähipiiristä ja tutuilta, 

avoin kysely fb:ssä ei ole tuottanut tuloksia. Ilona tekee googledocs-lomakkeen, joka 

jaetaanVY:n facebook-sivulla. Lomakkeeseen voi suoraan merkitä mitä illat sopivat ja 

minkä lajin/toiminnan henkilö voisi vetää. 

 

6. WWW-sivut:  
Osoitteen lyhentäminen tehty siinä määrin kuin mahdollista Paulan toimesta ennen joulua. 

Nykyinen osoite on http://lintuvaarankoulunvanhempainyhdistys.com 

Paula selvittää millainen sopimus on vanhasta domainista, milloin se päättyy ja hoitaa uuden 

sähköpostiosoitteen hankkimisen. Uusi s-postiosoite voidaan lanseerata seuraavassa uutiskirjeessä. 

Keskusteltiin siitä, pitäisikö jakaa ylläpitomahdollisuus hallituksen jäsenille, joilla ei vielä ole 

sitä. Todettiin, että tähän ei ole tarvetta. Oikeudet ovat Paulalla, Johannalla ja Elillä sekä sivut 

luoneella Minna Närhilällä. Sovittiin, että sihteeri tarkastaa VY:n sähköpostin aina ennen 

kokousta. 

 



7. Muut mahdolliset asiat: 
- Paula on luvannut päivittää disco-ohjeet ja laittaa ne sivulle 

 Ilona esitteli VY:n taloudellisen tilanteen, joka on hyvä. 

 Päätettiin, että rahastonhoitajan toiveesta maksut hoidetaan jatkossa alkuperäistä kuittia 

vastaan tai mahdollisuuksien mukaan laskulla. Tämä sen vuoksi ettei jouduta käsittelemään 

tositteita moneen kertaan (ensin kuittikopioita ja sitten alkuperäisiä kuitteja). Päätettiin 

myös, että asiasta kerrotaan selvästi henkilölle, joka VY:n laskuun jotain hankkii (buffaan 

tms.), ennen hankinnan tekemistä niin asia ei tule yllätyksenä. 

 Paula selvittää rehtorilta kiinnostuksen johonkin kulttuuriohjelmaan koululla, aikaisemmin 

on puhuttu esim teatteriesityksestä, jonka VY voisi kustantaa. Tähän varataan 300-600 

euroa. 

 

8. Seuraava kokous pidetään 2.3.2015 klo 17.30 

9. Kokous päätettiin 18.45.  


