
Lintuvaaran koulun vanhempainyhdistyksen hallituksen kokous 
 
Aika: 31.8.2015 klo 17.30-19 
Paikka: Lintuvaaran koulu 
Läsnä:  Paula Toppila (puheenjohtaja), Ilona Hannikainen (sihteeri), Riikka Lauha,  
 Kirsi Lehtonen ja Pia Rantalahti (buffavastaava) 
 
Pöytäkirja 
 

1. Kokouksen avaus 
VY:n puheenjohtaja Paula Toppila avasi kokouksen. 

 
2. Kokouksen sihteerin valinta 

Johanna Gummeruksen ollessa estynyt kokouksen sihteeriksi valittiin Ilona 
Hannikainen. 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (10.8.2015) muistio. 
 

4. Urheilupäivä 12.9.2015 
Käytiin keskustelua urheilupäivän (lasten koulupäivä kestää 9-12) vaatimista 
toimenpiteistä. Buffavastaavana toimii Pia Rantalahti.  
 
Päätettiin: 

 Aamukahvia tarjolle 8.30 alkaen 

 Buffa pidetään toiminnassa 12.30 asti, paitsi jos myytävä loppuu sitä ennen 

 Ilonan tehtävät: vaihtorahat, jäsenmaksulaput, karkkien hankinta (2 euron 
pussit), pillimehu, maidot, kertakäyttölautaset, roskapussit, omakotiyhdistykseltä 
katos lainaksi sateen varalle  

 Paula: pöytä, tuolit, hanallinen mehutankki, pöytäliina  

 Pia: pöytäliina, tarkistaa koululta mitä tehdään jos sataa 

 Lisäksi tarvitaan jatkojohto, kahvinkeitin  

 Urheilupäivä on hyvä tilaisuus saada uusia vanhempia mukaan eli toimitaan sen 
mukaan 

 

 
5. Vuosikokous: päivämäärä, ohjelma ja kokouksen valmistelut 

Vuosikokous päätettiin pitää 8.10.2015 klo 18. Hyväksyttiin hallituksen ehdotus 
toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä. Ilona huolehtii toiminnantarkastajalle 
tarvittavat materiaalit. 
 
Hyväksyttiin toimintasuunnitelmaehdotus. Budjetti päätettiin rakentaa alijäämäiseksi 
ja budjetoinnissa ottaa huomioon syksyllä 2015 toteutettavat parkour-pajat ja nyt 
pajoitta jääneiden pajat (1. ja 6. lk) sekä hankittavaksi luvatut pelipaidat. Lisäksi 
varaudutaan budjetissa uuteen kouluun muuttamiseen (välituntivälineet, koulun 
avaamiseen liittyvät juhlallisuudet). Ilona laatii lopullisen budjettiehdotuksen, jonka 
hallitus käsittelee sähköisesti ennen vuosikokousta. 



 
Alustus tai vastaava on edelleen hakusessa. 
 

6. Koulun pajatoiminta 
1. ja 6.luokat jäivät vanhempainyhdistyksen tarjoaman työpajatoiminnan 
(tanssiparkour-paja) ulkopuolelle. Vuoden 2015–16 budjetissa varataan näitä luokkia 
varten rahaa pajatoimintaan. Opettajilta pyydetään toiveita pajoista. 
 

7. Kotikirje 
Johanna ja Paula valmistelevat syksyn kotikirjeen. Aiheina mm. vuosikokous ja 
jäsenmaksu. 
 

8. Seuraava vy:n hallituksen kokous 
Seuraava hallituksen kokous pidetään vuosikokouksen yhteydessä 8.10.2015. 
 

9. Muut asiat 
Koulua muistutetaan pelipaitojen hankinnasta.  
Paula oli selvittänyt voiko HOK:lta tänäkin vuonna hakea avustusta (mehu, kahvi, 
mukit), mutta tietoa ei löytynyt heidän sivuiltaan kuten viime vuonna. Tiedustelu 
lähetetty sähköpostitse. 

 

10. Kokous päätettiin klo 19.00 
 
 
 

 


