
Lintuvaaran koulun vanhempainyhdistyksen kokous

Aika: 07.08.2017 klo 18.05-19.20.

Läsnä: Johanna Lindgren, Ilona Hannikainen, Eeva Relander, Katri Turunen, Heidi Kalsola 
, 
1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Johanna tarjoili ihanasti kahvit ja leivonnaiset.

2. Ajankohtaisten ja esille tulleiden asioiden läpikäynti:
- Koulun aloitus: Liikenteen ohjauksen järjestäminen torstaina. Kysytään rehtorilta onko 
tarvetta hiekkakentän käytölle parkkipaikkana vai suljetaanko alue. Ilona, Katri, Heidi ja 
mahdollisesti Eeva pääsevät paikalle n 8.30-9.00. Tiedustellaan facebookin kautta onko lisää
vapaaehtoisia ohjaukseen.
- Luistinkeräys: Muistutetaan syksymmällä vielä aiheesta. Sopiva keräysaika voisi olla 
joulujuhlien yhteydessä. Vanhempainyhdistys voisi kysyä myös rehtorilta, onko koululla 
tarvetta kerätyille suksille ja monoille.
- Kuudesluokkalaisten uintimahdollisuus – vanhempainyhdistys jättää asian koulun 
hoitoon.
- Koulun ja päiväkodin yhteisen pihan liikenneturvallisuus: 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 aiheesta lasten 
liikenneturvallisuus – tekemällä esitteen, banderollin, videon tms. materiaalia. Tätä 
materiaalia voitaisiin hyödyntää tiedottamisessa.
- 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.
- Syksyn tapahtumien aikataulut: Tiedustellaan rehtorilta.
- Tiedustellaan mitä koulu tekee ympäristökasvatuksen hyväksi tänä vuonna ja voiko vy 
tukea esim. lahjoittamalla roskapusseja.
- Vanhempainyhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen ajankohdaksi on alustavasti 
ehdotettu 4.10.2017. Tiedustellaan vielä onko koululla tilaisuutta, jonka yhteyteen 
syyskokous sopisi. Luennoitsijaksi Ilona  kysyi MLL:sta mediakasvatuksen asiantuntijaa 
lasten käyttämien medioiden (mm. Whatsup, snapchat ym) esittelyn.
- Toimintakertomus ja tilinpäätös pyritään saamaan syyskuun kokoukseen. Katri ja Ilona
- Kuukausittainen kokouspäivä voisi olla kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 18. Jos
on tarvetta muutoksille, sovitan asiasta esim. yhdistyksen hallituksen facebook-sivujen 
kautta.
- Vanhempainyhdistyksen kotisivujen päivitys ei ole onnistunut (Heidi kysyy Johanna 
Gummerukselta ja Minna Närhilältä). Mietitään myös saako kotisivuille linkitettyä 
yhdistyksen facebook-sivun.

 
3. Kokouksen päätös klo 19.20.


