LINTUMETSÄN KOULU
Vanhempainyhdistys

PÖYTÄKIRJA
19.8.2019

LINTUMETSÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN KOKOUS
Aika:
Paikka:
Läsnä:

19.8.2019
Lintumetsän koulu, Espoo
Miia Finne, Riikka Järvinen, Annaleena Vilhelmsson, Eeva-Liisa Ylipoti, Anne
Wallenius, Heikki Mustakallio (opettajajäsen)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:15.
2. Kokouksen osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä esityslista.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Todettiin edellisen kokouksen pöytäkirja (25.4.2019) hyväksytyksi. Pöytäkirjat toimitetaan aina
kokouksen jälkeen koulusihteerille julkaistavaksi ja ne ovat kaikkien nähtävillä koulun nettisivuilla.
5. Taloudellinen tilanne
Yhdistyksen tilin saldo toimintakauden 2019-2020 alkaessa on 1053,87 EUR.
Lintuvaaran koulun 6M teki Vanhempainyhdistykselle kesäkuussa 242,60 EUR suuruisen
lahjoituksen. Summa toivotaan käytettävän kirjastoon välituntitoiminnan hyväksi. Oppilaiden
toiveita kartoitetaan oppilaskunnan kautta.
6. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018-2019
Käytiin läpi ja hyväksyttiin toimintakauden 2018-2019 tilinpäätös ja toimintakertomus.
7. Toimintasuunnitelma 2019-2020
Hyväksyttiin toimintakauden 2019-2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Koko koulun vanhempainilta on ma 16.9.2019. Heikki tarkistaa, onko jollakin luokalla halukkuutta
kerätä leirikoulurahaa buffettia pitämällä. Jos ei ole, vanhempainyhdistys ottaa kahvituksen
hoitaakseen ja kerää sillä tavalla varoja. Vanhempainyhdistys esittäytyy vanhempainillassa ja pyrkii
aktivoimaan huoltajia kannatusmaksun maksamiseksi. Otetaan käyttöön MobilePay maksamisen
helpottamiseksi.

Jatketaan hyvää palautetta sekä opettajilta, oppilailta että vanhemmilta saaneita ammattimessuja
yhdeksäsluokkalaisille. Ajankohta on todennäköisesti kodin ja koulun päivä 8.2.2020. Varmistetaan
tämä vielä rehtorilta. Hallitus alkaa kartoittamaan mahdollisia esittelijöitä.
Kodin ja koulun päiväksi suunnitellaan kahdeksasluokkalaisille viime vuoden tapaan talousaiheinen
luento tai joku muu vastaava teema. Pohditaan myös sitä, josko tulevaisuudessa muutetaan rytmiä
niin, että ammattimessut olisivat kahdeksasluokkalaisille ja yhdeksäsluokkalaisille panostettaisiin
enemmän toisen asteen jatko-opintojen esittelyyn.
Keväällä on tarkoitus jakaa perinteen mukaan stipendejä. Summat täsmentyvät kauden aikana
kerättyjen varojen mukaisesti.
8. Muut asiat
Uutena opettajajäsenenä Vanhempainyhdistyksessä aloitti 8.8. musiikinopettaja Heikki Mustakallio.
Vuosikokous pidetään to 26.9.2019 klo 18. Miia luonnostelee vuosikokouksen kutsutekstin ja
Heikki lähettää sen huoltajille Wilman kautta.
9. Seuraava kokous
Seuraavat kokoukset pidetään to 28.11.2019, 9.1.2020, 23.4.2020 ja 20.8.2020 klo 18.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:00.
Pöytäkirjan vakuudeksi

Miia Finne

Riikka Järvinen

puheenjohtaja

sihteeri

Heikki Mustakallio

Anne Wallenius

pöytäkirjan tarkastaja

pöytäkirjan tarkastaja

