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MUISTILISTA Lintuvaaran koulun tilojen iltakäyttäjälle   

Vanhempainyhdistys kannustaa luokkia pitämään omia luokkailtoja tutustumisen 
merkeissä. Päätavoite on perheiden tutustuminen toisiinsa. Samalla voi herkutella, 
keskustella, kuunnella lasten esityksiä tms. Tilaisuuden sisällöstä ja organisoinnista 
ovat vastuussa vanhemmat. Opettaja voi olla mukana, jos ehtii ja haluaa.  

Rehtorilta pitää varata luokkatila tai ruokala etukäteen ja luokan vy:n yhteyshenkilö 
voi pyytää koulun avaimen vy:n puheenjohtajalta. 

Alla ohjeet oman koulun tilojen käyttöön. Perussääntö on, että jätät tilat vähintään 
yhtä hyvään kuntoon kuin ne olivat tullessasi. (Huom! Yläkoulun tiloissa 
järjestettyihin tilaisuuksiin on vy:n sivuilla erillinen Lintumetsän koulun tilojen 
iltakäyttöohje).  

Ilta-aikaan koulujen kiinteistöpäivystäjän tavoittaa Länsi-Uudenmaan 
Pelastuslaitoksen vaihteen kautta p. 09 8162 8699. Kiinteistöpäivystäjälle voi 
soittaa, mikäli esim. ovista ei pääse sisälle tai koululle on tehty ilkivaltaa, joka vaatii 
välittömiä toimenpiteitä. Palo- tai muussa hätätapauksessa tulee kuitenkin soittaa 
numeroon 112. 
 

1. Pidät huolen, ettei koulun tiloihin pääse ihmisiä, joilla ei ole sinne asiaa. 
 

2. Siivoat jälkesi. 
• Siivouskomero on opettajanhuoneen käytävällä, lähellä ruokalaa. 

Siivouskomeroon käy vy:n avain. Siivousvälineitä saa käyttää, mutta ne on 
käytön jälkeen puhdistettava ja palautettava paikoilleen. 

• Jos koululla on ruokailtu, pyyhit pöydät ja lakaiset lattian pöytien alta ja 
läheisyydestä. 

• Jos olet keittänyt kahvia, peset kahvinkeittimen sekä varmistat, että virta on pois 
päältä. Peset myös vy:ltä lainaamasi termoskannut. 

• Viet roskat ulkoroskikseen keittiön ulko-oven viereisessä ulkorakennuksessa. 
Sinne pääsee ainoastaan avaimella. Huomioi, että keittiön ulko-ovea et saa 
ulkoa päin auki vy:n avaimella. 

• Mikäli kaikki ottavat kengät pois, on siivoaminenkin helpompaa. Koulupäivinä 
sisätiloissa ei olla ulkokengillä. 
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3. Jos olet viimeinen… 
• Sammutat valot. 
• Varmistat, että kaikki ovet ovat lukossa. 
• VARMISTA JO ETUKÄTEEN REHTORILTA TAI 

VANHEMPAINYHDISTYKSELTÄ, MITEN KOULUN HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ 
TOIMII, JOTTA EI TULE YLLÄTYKSIÄ! 

 
Olen lukenut nämä ohjeet ja muistilistan tilojen käytöstä ja sitoudun 
noudattamaan niitä. Sitoutumisen kuittaamisen voi tehdä myös 
sähköpostitse. 

 
Espoossa                   (pvm) 
 
 
______________________________________________________ 
Nimenselvennys:  


