
Lintuvaaran koulun vanhempainyhdistyksen kokous

Aika: 08.11.2017 klo 18.00-20.00.

Läsnä: Johanna Lindgren, Ilona Hannikainen, Eeva Relander, Katri Turunen, Heidi Kalsola, Mia 
Laari, Susanna Leikkari, Milla Huostila
, 
1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Johanna tarjoili ihanasti kahvit ja leivonnaiset.

2. Hallituksen jäsenten esittäytyminen toisilleen.

2. Ajankohtaisten ja muiden esille tulleiden asioiden läpikäynti:
- Vanhempainyhdistyksen mainonta: suunniteltiin mahdollisesti reppujakeluna tehtävää 
vanhempainyhdistyksen mainosta mm. muistutetaan jäsenmaksusta ja vy toiminnasta.
- Luistinkeräys: Sovittiin, että tänä talvena ei mainosteta koululla luistin keräystä. 
Omakotitaloyhdistys järjestää kierrätyspisteen talviurheiluvälineille marraskuun lopulla.
Jouluvireestä voisi muistuttaa facebookissa. 
- Viides- ja kuudesluokkalaisten uintimahdollisuus – vanhempainyhdistys on päättänyt 
tukea facebook keskustelun pohjalta 5- ja 6-luokkalaisten uintia 50% osuudella.
- Facebookin rinnalle perustetaan WhatsUp ryhmä hallitukselle
- Mia Laari esitteli yhteistyökuviota vanhempainyhdistyksen ja lähialueen yritysten 
kanssa. Edetään asian kanssa. Selvitetään myös mahdollisen kanta-asiakaskortin hintaa. 
- Koulun ja päiväkodin yhteisen pihan liikenneturvallisuus: Asian selvittely on kesken. 
Tekniseen lautakuntaan päätettiin ottaa yhteyttä kääntöpaikan ajoa opastavan liikennemerkin
saamiseksi pihaan. Katri on selvittänyt asiaa. Asiakaspalvelusta on sanottu, että asia on 
koulun tai kiinteistön, jolloin koulu voi itse päättää mitä merkkejä siihen laitetaan 
omakustanteisesti. Kysytään asiasta vielä rehtorilta ja teknisestä lautakunnasta. Selvitys on 
vielä kesken. 
Rehtorille esitetään Ilonan idea, että koululaiset voisivat ideoida mediakasvatuksessa 
aiheesta lasten liikenneturvallisuus – tekemällä esitteen, banderollin, videon tms. 
materiaalia. Tätä materiaalia voitaisiin hyödyntää tiedottamisessa. Asiasta voisi järjestää 
kilpailun, jossa joka luokalta valittaisiin yksi työ edustamaan. Sarjat esim. 1-3 -luokkalaiset 
ja 4-6-luokkalaiset. Mietitään, minkälaiseen koko luokkaa ilahduttavaan palkintoon  
vanhempainyhdistyksellä on varaa.
- Reima kuvasi syksyllä vaatemainoksia koulun pihalla. Rehtorin ehdotuksesta 
kuvauspaikkapalkkio 300 e, ohjataan vanhempainyhdistyksen tilille.
- MLL Leppävaaran osastolta voisi kysyä tukevatko he vanhempainyhdistystä. Milla 
lupasi selvittää asiaa. 
- Disco: Vanhempainyhdistys kannustaa koulua kolmen diskon järjestämiseen 
lukuvuoden aikana siinä vaiheessa kun tulee kolme viidesluokkaa, jotta joka luokalla olisi 
”oma ” disko. Tämä olisi selkeää luokan rahankeruun ja luokkahengen kannalta. Tiedotetaan
rehtoria aiheesta syksyn aikana.
- Tiedustellaan mitä koulu tekee ympäristökasvatuksen hyväksi tänä vuonna ja voiko vy 
tukea esim. lahjoittamalla roskapusseja.
- Tiedustellaan koululta, minkälainen tilanne on koulun kirjastolla esim. lehtien suhteen.
- Pyrimme saamaan vanhempainyhdistyksen toimintaan myös ulkomaalaistaustaisia, mm. 
englannin kielinen esittely yhdistyksestä reppujulkaisuun. Vanhempainyhdistys näkee 
tärkeänä, että monikulttuurisuus huomioidaan niin, että asiat saadaan kaikkien tietoon.
- Katri esitteli Suomen vanhempainyhdistysten liittokokouskutsun 25.11. 
- Vanhempainyhdistyksen kotisivujen päivitys: Tietojen saattaminen ajantasaiseksi. 
Mietitään saako kotisivuille linkitettyä yhdistyksen facebook-sivun.



- Kokusmuistiot laitetaan jatkossa myös rehtorille ja yhteysopettajalle sähköpostilla.
-Seuraavaksi kokouspäiväksi sovittiin keskiviikko 13.12. klo 18.

3. Kokouksen päätös klo 20.00.


