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Koulun vanhempainyhdistystoiminta on yhteistyötä koulun kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa
lasten ja koko kouluyhteisön viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Vanhempainyhdistyksen
toiminta auttaa omalta osaltaan koulurauhan ylläpitämiseen vaikuttamalla siihen, että lapsilla on
mahdollisimman hyvä olla ja opiskella.
Vanhempainyhdistyksen toimintatavat ja toiminnan laajuus muotoutuvat tarpeiden ja toiveiden sekä
tekijöiden kiinnostuksen ja taitojen mukaiseksi. Toiminnan laajuus riippuu myös osallistuvien
vanhempien määrästä.
Vanhempainyhdistyksen toiminnan tarkoitus on:
• kerätä koulun vanhemmat ja perheet yhteen
• lähteä liikkeelle kouluyhteisön ja paikkakunnan tarpeista
• toimia koulun kaikkien lasten ja nuorten hyväksi
• perustua vapaaehtoisuuteen
• olla avointa kaikille vanhemmille
• tarjota vanhemmille keskustelufoorumi ja vaikutuskanava
• edistää kodin ja koulun kumppanuutta ja yhteistyötä
• tuoda uusia toimintatapoja vanhempien ja opettajien väliseen yhteistyöhön
Jäsenhankinta
Tavoitteena, että kaikki koulun oppilaiden perheet ovat jäseninä. Jäsenten
hankintakampanja toteutetaan lukuvuoden alussa vanhempainillassa, lisäksi asiasta
muistutetaan pitkin lukuvuotta.
Jo viime vuodesta lähtien vanhempainyhdistys on hankkinut jäsenetuja paikallisten
yrittäjien ystävällisellä myötävaikutuksella. Tänä vuonna yhteistyö on yritysten kanssa
entistä laajempaa ja jäsenedut sen myötä parantuneet, mikä näkyi suuressa
jäsenilmoittautumisten määrässä vanhempainillassa.
Tiedotus hoidetaan pääasiassa vanhempainyhdistyksen suljetun Facebook-ryhmän
http://www.facebook.com/groups/271842239524943/ kautta. Facebook-ryhmässä
käydään myös keskustelua ajankohtaisista asioista. Lisäksi yhdistys viestii kerran-pari
vuodessa Wilman kautta. Yhdistyksellä on myös omat kotisivut, mutta niiden kautta
ei enää aktiivisesti viestitä ajankohtaisista asioista. Tarvittaessa tulevista asioista ja
tapahtumista lähetetään koteihin reppupostia. Lisäksi vanhempainyhdistys kertoo
toiminnastaan koulun vanhempainilloissa ja muissa vastaavissa tapahtumissa.
Vy:n opettajajäsen välittää opettajien toiveet ja viestit kokouksissa.

Vanhempainyhdistyksellä on myös oma sähköpostiosoite
lintuvaaranvanhemmat(at)gmail.com jota voidaan käyttää tiedottamisen apuna.
Hallituksella on lisäksi oma suljettu Facebook-ryhmä, jossa voidaan myös käydä
keskustelua toimintaan liittyvistä valmisteluista kokousten välillä ja keskustella
ajankohtaisista asioista. Hallituksen jäsenille on perustettu myös oma Whatsappryhmä akuutimpaa viestittelyä varten.
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Varainhankinta
Varainhankinta ei ole yhdistyksen ensisijainen tehtävä. Rahaa tarvitaan tapahtumien
järjestämiseen (esitykset tai vierailut koululla), koululle lahjoitettaviin välineisiin,
hymypatsaisiin sekä kouluyhteisön hyvinvointiin. Rahaa voidaan hankkia esim.
erilaisilla tempauksilla ja tapahtumilla. On tärkeää, että joka lukuvuosi vanhemmat
ovat valmiita tekemään töitä oman koulun lasten yhteiseksi hyväksi ja keräämään
varoja perinteisiin hankintoihin. Tämä ylläpitää ja kasvattaa osaltaan yhteisöllisyyttä.
Tulevalle kaudelle on suunniteltu tapahtumia, joiden toteuttaminen varmistetaan
tapauskohtaisesti lähempänä ajankohtaa. Katso kohta ”Tapahtumat ja muu toiminta”.

Yhteistyö

Yhteistyö koulun, rehtorin, henkilökunnan ja johtokunnan sekä muiden lähikoulujen
vanhempainyhdistysten sekä muiden paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden
kanssa on tärkeää.

Tapahtumat ja muu toiminta
Tulevalle kaudelle on alustavasti suunniteltu seuraavaa.
•

•

•
•

Teemavanhempainiltoja: Lasten fyysisen ja henkisen terveyden ylläpidosta
koulunkäynnissä tulee tänä lukuvuonna luennoimaan useampi hyvinvoinnin
ammattilainen. Psykologi Laura Sokka luennoi aiheesta oppiminen ja
oppimisvaikeudet vuosikokouksen yhteydessä 19.9.2018 ja lisäksi
suunnitteilla on kutsua puhumaan muista aiheista eri terveyden alan
ammattilaisia, kuten kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri.
Työpajat: Liikenneturvallisuus-aiheinen mediapaja. Yhdistetty mediankäytön
opetus ja liikenneturvallisuus. Koululaiset ideoivat lasten
liikenneturvallisuudesta videon tms. kuvamateriaalia. Aiheesta voidaan
järjestää kilpailu, jossa oppilaat itse valitsevat voittajan/voittajat.
Harrastustoimintaa: Mahdollisuus järjestää Liikuntaa huvin vuoksi -iltoja,
joita vetävät oppilaiden vanhemmat.
Varainkeruubuffeteja mahdollisuuksien mukaan eri tilaisuuksissa ja
tapahtumissa. Tätä varten on hyvä edelleen olla buffetvastaava erikseen, joka
myös ylläpitää vy:n aktiivilistaa, jolle kuka tahansa vanhempi voi ilmoittautua.

Tapahtumia ja tempauksia järjestetään ideoiden ja tekijöiden mukaan.
Muuta toimintaa:
•
•
•
•
•
•

Hankitaan välitunti- tai harrastusvälineitä tarpeen mukaan
Hankitaan perinteiset hymypatsaat keväällä (1 per luokka)
Tuetaan leirikouluja sovitulla summalla (luokan hakemuksesta 10€ per lapsi)
Tuetaan 5.- ja 6.-luokkalaisten uintiopetusta sovitulla summalla
Lahjoitetaan uusille ekaluokkalaisille Lintuvaaran koulu -heijastimet
Tarjotaan luokille osallistumismahdollisuutta tapahtumien järjestelyyn ja
näin kerätä varoja leirikouluja varten (osa luokkakohtaisista
myyntimahdollisuuksista tarjotaan rehtorin kautta tasapuolisesti). Tässä
kannattaa myös muistaa vy:n oman varainhankinnan tarpeet.

LINTUVAARAN KOULUN
VANHEMPAINYHDISTYS

TOIMINTASUUNNITELMA
19.9.2018

Terveys ja turvallisuus
Koulumatka saattaa sisältää vaarallisia paikkoja. Tietyöt ja rakennustyömaat saattavat
lisätä vaaratekijöitä. On tärkeää, että koulun ympäristö pidetään mahdollisimman
turvallisena ja pyritään vaikuttamaan koulunympäristön liikenneturvallisuuteen.
Vy osallistuu tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan liikenneturvallisuustempauksiin
ja muistuttaa hyvistä käytännöistä yhteydenpitofoorumeillaan. Vanhempainyhdistys on
viime vuosina järjestänyt lukuvuoden ensimmäisiksi kouluaamuiksi suojatievalvontaa
ja tätä perinnettä on vankka aikomus jatkaa, sikäli kun vapaaehtoisia valvojia vain
saadaan kokoon.

Lukuvuoden teema
Lukuvuoden teema on yhteisöllisyys, kyläkoulumaisuus ja yhteisen tekemisen
vahvistaminen, kuten edellisinäkin vuosina. Tätä teemaa pyritään toteuttamaan
tiiviillä yhteistyöllä koulun ja vanhempien välillä. Yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi
järjestämällä aiheeseen sopivia työpajoja ja teemailtoja – tekemällä yhdessä.
Vanhempainyhdistys pyrkii toimikaudellaan olemaan vahvasti mukana koulun arjessa
ja tapahtumissa.
Lisäksi tänä vuonna ollaan koulun toimesta edistämässä luokkakohtaisten
vanhempaintoimikuntien perustamista. Vanhempainyhdistys on luvannut olla
mukana tukemassa mahdollisesti perustettavia toimikuntia ja neuvomaan heitä
tarvittaessa toiminnassaan. Vanhempainyhdistyksen toiveissa on myös saada uusia
jäseniä kustakin perustettavasta toimikunnasta. Näin saataisiin yhdistettyä
toimikuntien ja vanhempainyhdistyksen toiminta ja toiveet ja ehkä myös yhdistyttyä
saman tavoitteen taakse.

