LINTUMETSÄN KOULU
Vanhempainyhdistys

PÖYTÄKIRJA

17.9.2018

LINTUMETSÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Aika:
Paikka:
Läsnä:

17.9.2018 klo 18:00
Lintumetsän koulu, Espoo
Miia Finne, Riikka Järvinen, Annaleena Vilhelmsson, Anne Wallenius, EevaLiisa Ylipoti, Leena Heino (opettajajäsen)

1.

Kokouksen avaus: puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:08.

2.

Kokoukselle valittiin puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat.
• Puheenjohtaja: Miia Finne
• Sihteeri: Riikka Järvinen
• Pöytäkirjan tarkastajat ja mahdolliset ääntenlaskijat: Eeva-Liisa Ylipoti ja Anne
Wallenius.

3.

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.

Hyväksyttiin 4.9.2018 Wilman kautta kaikille huoltajille jaettu esityslista sillä
täsmennyksellä, että jos kohdan seitsemän sääntöjen muutosehdotus hyväksytään, niin
loppukokous noudattaa uusia sääntöjä valittavien toimihenkilöiden osalta.

5.

Käsiteltiin yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta 2017-2018. Tilikauden ylijäämä oli 150 EUR.

6.

Vahvistettiin tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä myönnettiin vastuuvapaus
yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7.

Äänestettiin päätöksestä muuttaa yhdistyksen säännöt Vanhempainliiton vuonna 2018
päivitettyjen mallisääntöjen mukaiseksi. Äänestystulos oli 100 % muutoksen puolesta.

8.

Valittiin vanhempainyhdistyksen hallituksen jäsenet toimintakaudelle 2018-2019.
Valituiksi tulivat Miia Finne, Annaleena Vilhelmsson, Riikka Järvinen, Eeva-Liisa Ylipoti
ja Anne Wallenius sekä Leena Heino (opettajajäsen).
Hallituksen puheenjohtajana toimii Miia Finne, varapuheenjohtajana Annaleena
Vilhelmsson, sihteerinä Riikka Järvinen, rahastonhoitajana Eeva-Liisa Ylipoti

9.

Valittiin uusien sääntöjen mukaiset toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
toimintakaudella 2018-2019. Toiminnantarkastajaksi valittiin Timo Kuosa ja
varatoiminnantarkastajaksi Maija Tahvanainen.

10. Vahvistettiin jäsenmaksun suuruus 15 EUR kummallekin jäsenryhmälle.
11. Vahvistettiin talousarvio toimintakaudelle 2018-2019 (liite 1).
12. Vahvistettiin toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2017-2018 (liite 2).
13. Ei muita käsiteltäviä asioita.
14. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:35.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Miia Finne
puheenjohtaja

Riikka Järvinen
sihteeri

Eeva-Liisa Ylipoti
pöytäkirjan tarkastaja

Anne Wallenius
pöytäkirjan tarkastaja

LIITE 1

LINTUMETSÄN KOULUN
VANHEMPAINYHDISTYS RY
Talousarvio tilikaudelle 1.8.2018-31.7.2019
Tulot
Kannatusmaksut
Buffetit ja tapahtumat
Yhteensä

750,00 €
450,00 €
1 200,00 €

Menot
Stipendit
Tukioppilastoiminta
Luennoitsija
Yhteensä

600,00 €
100,00 €
500,00 €
1 200,00 €

LIITE 2
LINTUMETSÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2019
Yhdistyksen tarkoituksena on:
– edistää vanhempien ja koulun yhteistoimintaa
– tukea koteja ja koulua pyrkimyksissä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä
edistää tasapainoista ja monipuolista kehitystä
– tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa asioissa
– toimia vanhempien yhteistyöelimenä

Tilivuodelle 2018 – 2019 on suunniteltu seuraavia toimia yhdistyksen tarkoituksen
toteuttamiseksi:
Edistää vanhempien ja koulun yhteistyötä
Ottamalla kantaa Lintumetsän koulun ajankohtaisiin asioihin ja toteuttamalla yhteistyötä
koulun kanssa seuraavilla tavoilla:
•
•
•
•
•

Vanhempainillan yhteydessä kahvitus ja tietoisku vanhempainyhdistyksen
toiminnasta
Mahdollisuuksien mukaan myös muita varainhankintatilaisuuksia
Ammattimessut yhdeksäsluokkalaisille talvella 2018/2019
Osallistuminen koulun 20- vuotisjuhlan järjestelyihin
Muita tempauksia ja tapahtumia vanhemmilta saatujen ideoiden ja toiveiden pohjalta

Oppilaiden opiskelua ja arkea koulussa tuetaan
•
•
•

osallistumalla koulun ajankohtaisiin kehittämishankkeisiin
rahoittamalla stipendejä oppilaille
tukemalla koulun kirjastoon tilattavaa lehtivalikoimaa

Varainhankintaa varten kerätään vapaaehtoisia kannatusmaksuja.
Koulun ajankohtaisia asioita seurataan rehtorin ja opettajien välityksellä. Yhdistyksen
hallituksen kokoukset toimivat vanhempien yhteistyöelimenä ja ottavat käsittelyyn
vanhempien tai koulun esille tuomia asioita.

