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Hallituksen jäsenet ja toiminnantarkastajat
Puheenjohtaja: Paula Toppila
Varapuheenjohtaja: Elli Perklén
Sihteeri: Johanna Gummerus
Rahastonhoitaja: Ilona Hannikainen
Muut jäsenet: Pia Hutri, Satu Klemi, Riikka Lauha, Kirsi Lehtonen
Toiminnantarkastajat:Minna Arala
Varatoiminnantarkastaja: Minna Närhilä
Toiminta
Lintuvaaran koulun vanhempainyhdistys ry:n (vy) vuosikokous pidettiin 6.10.2014.
Vanhempainyhdistyksen hallitus kokoontui säännöllisesti lähes kuukausittain koulun
lukuvuonna. Kokouksia pidettiin yleensä joka kuukauden ensimmäisenä
maanantaina, paitsi tammikuussa. Hallituksen kokoukset olivat kaikille vy:n jäsenille
avoimia. Yhteyttä koulun vanhempiin pidettiin sähköpostilla sekö Wilman ja
Lintuvaaran koulun vanhempien suljetun Facebook-ryhmäsivujen kautta. Hallituksella
oli oma suljettu facebook-ryhmänsä.
Vanhempainyhdistys järjesti tapahtumia, harrastustoimintaa ja keskusteli kokouksissa
koulun ajankohtaisista asioista.
Vanhempainyhdistys tarjoutui hankkimaan luokalliselle oppilaita jumppaistuinpallot.
Mahdollisuuteen tarttui erityisopettaja, jonka luokkaan hankittiin kolme palloa
alkusyksystä ja kevätlukukauden alussa hankittiin neljä palloa lisää.
Vanhempainyhdistys hankki välituntivälineitä ja hymypatsaat sekä tuki molempien
6. luokkien leirikouluja.
Vuoden teema
Vuoden teemaksi valittiin yhteisöllisyyden, kyläkoulumaisuuden ja yhteisen
tekemisen vahvistaminen. Teemaa on pyritty toteuttamaan vuoden eri toiminnoissa,
mm. tiiviinä yhteistyönä rehtorin ja muiden opettajien sekä oppilaiden perheiden
kanssa.
Jäsenhankinta
Yhdistyksellä oli toimintakaudella 68 perhejäsentä.
Tiedotus
Tiedotus hoidettiin omien kotisivujen aktiivisella päivittämisellä, Wilman ja
Facebookin kautta. Kokousmuistiot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta. Tiedotuksesta
vastasivat sihteeri Johanna Gummerus ja puheenjohtaja Paula Toppila.
Vanhempainyhdistys pyrki tiedottamaan oman toimintansa lisäksi myös paikallisista
kerho- ja harrasteasioista sekä kesäleireistä, sekä avaamaan keskusteluja ja
tiedottamaan Facebookissa ajankohtaisista koululaisten arkeen ja vanhemmuuteen
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liittyvistä asioista. Tänä lukuvuonna yhdistyksen jäsenet ovat erityisesti jakaneet
tietoa ja keskustelua liittyen uuteen opetussuunnitelmaan, joka otetaan käyttöön
syksyllä 2016.
Vanhempainyhdistys piti yllä vanhempien aktiivilistaa. Listalle kertyi yli
parikymmentä aktiivia, jotka avustavat mm. buffajärjestelyissä.
Keväällä 2013 valittiin buffavastaavaksi Paula Toppila, joka järjesti yhdessä aktiivien
kanssa syksyn urheilupäivän la 6.9. buffan ja vastasi siihen liittyvistä järjestelyistä ja
viestinnästä.
Edellisen hallituksen viime metreillä saatiin Minna Närhilän toimesta päivitetyksi ja
avatuksi VY:n uudet verkkosivut, jotka ovat olleet helppo käyttää ja teknisesti sivut
ovat toimineet koko lukuvuoden moitteettomasti.
Varainhankinta
Varoja kerättiin jäsenmaksujen lisäksi buffeteilla seuraavissa tilaisuuksissa:
vanhempainilta, Rehtorin kyselytunti, Omakotiyhdistyksen kokous ja syksyn 2014
urheilupäivä. Varainhankinnan tuotto toimintakautena oli yhteensä 1151,82 euroa.
Yhteistyö
Vanhempainyhdistyksen kokouksissa oli välillä läsnä yhdysopettaja Pirjo Ajeti
kertomassa koulun ja henkilökunnan terveisiä sekä kuuntelemassa
vanhempainyhdistyksen ehdotuksia ja toiveita.
Aikaisempien vuosien tapaan järjestettiin suojatiepäivystys yhteistyössä MLL:n
kanssa koulun lähistöllä koulun alkaessa. Tänä vuonna päivystys järjestettiin
ainoastaan ensimmäisenä koulupäivänä vähäisen vapaaehtoismäärän vuoksi.
Vanhempainyhdistys järjesti Lintuvaaran Omakotiyhdistyksen vuosikokouksen
buffetin.
Vanhempainyhdistys selvitti edellisen hallituksen toimesta Espoon nuorisotoimen ja
seurakunnan näkemyksiä ja huolia Lintuvaaran nuorten ajanviettopaikoista ja
suunnitteli tämän pohjalta perheille tehtävän kyselyn, joka toteuttiin nykyisen
hallituksen toimesta keväällä 2015. Tavoitteena oli selvittää, mitä lintuvaaralaiset
nuoret tekevät vapaa-ajallaan sekä pohtia jatkossa nuorisotilatilannetta alueella
Tuloksista viestittiin Leppävaaran alueen nuorisotoimeen, seurakuntaan ja muille
Lintukouluille (Lintulaakson koulu ja Lintumetsän koulu).
Toimintavuoden 2014-15 alussa VY osallistui koulun urheilupäivään 6.9.2014, jonne
se järjesti Tanssi- ja musiikkiopisto Estradan loppujumpan. Vanhempia oli paljon
paikalla ja osa osallistui lasten kanssa sukkulaviestiin. Buffa onnistui yli odotusten ja
tuotti ennätykselliset lähes 1000 euroa.

Tapahtumat


Rehtorin kyselytunti:rehtori esitteli remontin edistymistä peruskorjatussa ja
laajennetussa koulussa, kertoi uudesta opetussuunnitelmasta ja vanhemmille tehdystä
kyselystä, joka kartoitti vanhempien arvokäsityksiä suhteessa uuteen
opetussuunnitelmaan. Tilaisuus oli erinomaisesti valmisteltu rehtorin toimesta ja
vanhemmat saivat ryhmätyötehtävissä avustaa opettajia valmistautumisessa uuden
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opetussuunnitelman tuomiin muutoksiin. Osallistujia tilaisuudessa oli n. 25 vanhempaa.
Lapsille oli tilaisuudessa elokuvaesitys ja oma buffet.


Buffetteja eri tilaisuuksiin (katso Varainhankinta-kohta)

Harrastustoiminta


Liikuntaa huvin vuoksi – illat neljänä keskiviikkona huhti-toukokuussa Lintumetsän
koulun urheilusalissa. Hallitus ideoi liikunnalliset illat, joita vetivät vapaaehtoiset
oppilaiden vanhemmat. Lajeina olivat koripallo, pyöräily, sähly ja kuntopiiri. Illat olivat
suosittuja ja varauslistat täyttyivät jo ennakkoilmoittautumisista. Kaikkina iltoina paikalla
oli myös vanhempia eli illat toimivat koko perheen yhteisenä liikunnallisena
ajanvietteenä.

Hankinnat






Ostettiin välituntivälineitä 195,98 eurolla.
Ostettiin pienluokkaan yhteensä seitsemän jumppa-istuinpalloa.
Lahjoitettiin hymypatsaita 1 kpl/ luokka.
Tuettiin 6. luokkalaisten leirikouluja 10e/lapsi.

Espoossa 12.9.2015

Paula Toppila
puheenjohtaja

Johanna Gummerus
sihteeri

