
LINTUVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS 

HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika:  1.3.2017 KLO 17.30-19.00 

Paikka: Lintuvaaran koulu 

Läsnä: Johanna Lindgren, Ilona Hannikainen, Eeva Relander, Paula Toppila,  
 Kirsi Lehtonen, Piia Rantasuo, Katri Turunen 

Muistio 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30. 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus 

Edellisen kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Facebooksivuilla. 

3. Edellisessä kokouksessa asetettujen tavoitteiden läpikäynti: 

• Luistinkeräys - luistimia on kerätty ja luovutettu koululle, mutta lisää olisi vielä 
tulossa. Otetaan selvää kuinka paljon koululla on luistimia ja mitä kaikkien 
teroitus maksaisi. Katri ottaa asiasta selvää ja laittaa vielä uuden luistinten 
keruuilmoituksen vy:n julkisille Facebook-sivuille. 

• Kuudesluokkalaisten uintimahdollisuus - Cetus on lähestynyt koulua tarjoamalla 
uintiopetusta, joka kuitenkin vaikuttaa aika kalliilta. Päätettiin kysyä rehtorilta 
Cetusin yhteyshenkilöä ja ottaa selvää paljonko mahtuu yhteen ryhmään, 
sisältääkö tuntihinta uimahallimaksut, onko minimi uintiaika 3 h. Lisäksi rehtorilta 
kysyttävä myös pääsevätkö myöskään vitoset ensi vuonna enää uimaan. Katri 
hoitaa tämän. 

• Shakkikerho kaipaa jäseniä (Lintulaakson koulu) - Ilona laittaa ilmoituksen 
kerhosta vy:n Facebook-sivuille.   

• Lintulaakson koulun tapahtuma 22.4. ja siihen osallistuminen - Ehdotetaan 
lintulaaksolaisille, että voimme markkinoida tapahtumaa ja pöytien vuokrausta 
tahollamme, ja jaamme pöytien vuokratulot. Lisäksi varaamme option järjestää 
itsekin jonkinlaista myyntiä tapahtumassa (vohveleita, hodareita). Tämän 
onnistumisesta päätetään lähempänä tapahtumaa, kun ihmisten aikataulut ovat 
selvillä. Katri tiedottaa asian etenemisestä vy:n hallituksen Facebook-sivulla.  

• Ravintolapäivään osallistuminen - Rehtori ehdotti, että ravintolapäivän sijaan vy 
osallistuisi koulun järjestämään kevättapahtumaan 10.5. ja näin päätettiin tehdä.  
Odotetaan koulun speksejä tapahtumasta ja lisätään sen jälkeen vy:n omaa 
toimintaa päälle, esim. Talent-kilpailun esiintymisiä ja kahvitus. 

• Poliisin vierailu ja taitoajorata - Pohdittiin tämän yhdistämistä 10.5. 
kevättapahtumaan vy:n ohjelmanumerona. 

• Valot luistinkentällä - Sovittiin, että Johanna ottaa yhteyttä kaupunkiin valojen 
hankkimisesta, kunnes huomattiin, että kentällä onkin jo valot. Ongelma ratkaistu! 



• Koulun ja päiväkodin yhteisen pihan liikenneturvallisuus - Katri on ollut autojen 
villistä pysäköintiasiasta yhteydessä päiväkodin johtajaan, joka lupasi ottaa asian 
jälleen kerran esille ja tarkkailla autoilijoita. Päätettiin ottaa tekniseen 
lautakuntaan yhteyttä mahdollisen kääntöpaikan ajoa opastavan liikennemerkin 
saamikseksi pihaan. Katri hoitaa tämän. 

4. Taloudellinen tilanne 

Ilona esitteli taloustilanteen. Olemme nyt hieman alle budjetin. Ilona laittaa 
muistutuksen jäsenmaksuista vy:n yleiselle Facebook-sivulle. Kassassa on tällä 
hetkellä rahaa 2498,36 €. 

5. Muut mahdolliset asiat 

• Luokkakuvauksen kilpailutus - Päätettiin kannattaa jatkamista nykyisen kuvaajan 
kanssa, mutta toimittaa hänelle rakentavaa palautetta kuvien laadusta, 
esimerkiksi taustoista ja oppilaiden asettelusta kuvissa. 

• Koulun ja kotien välisessä yhteistyössä organisoitava uuden opsin arviointi - 
Päätettiin ehdottaa, että koulu järjestäisi kyselyn opettajille ja kodeille, joissa 
arvioitaisiin uuden opetussuunnitelman onnistumista tähän saakka, ylipäänsä, 
mutta etenkin arviointikeskustelujen kannalta. Näin saataisiin opsin mukainen 
toiminta heti alusta lähtien kulkemaan oikeaan suuntaan. Mikäli koulu ei ole 
kyselyä järjestämässä, vy voi osallistua sen laatimiseen. Katri ehdottaa kyselyn 
järjestämistä rehtorille. 

6. Seuraavan kokouksen ajankohta 

           Torstai 6.4. klo 18 

7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:55.


