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1. Maitoviikko –tapahtuma  
Koulun oppilaskunta järjestää maidonjuontikilpailun viikoilla 50 ja 51: hienoa! 

o Kilpailussa luokat juovat kilvan maitoa ja piimää oman maun mukaan. 
o Vanhempainyhdistys/Elli ja Pia Aro selvittävät mahdollista lisärekvisiittaa ja palkintoja Maito ja 

terveys ry:ltä, Valiolta, lähikaupoilta. 
o Johanna kertoi että kilpailuviikkojen aikana luokissa keskustellaan maidon ja maitotuotteiden 

merkityksestä osana ruokavaliota sekä myös koulumaidon mausta ja lämpötilasta. 
o Pohdittiin voisiko vy avustaa hylamaidon ja piimän tarjoilulämpötilan osalta: kylmälevyalusta ei pidä 

juomia niin kylminä läpi lounastarjoilun kuin tavallisen maidon kylmäkaappi. Keskustelusta ei 
ainakaan vielä virinnyt konkreettisia parannusehdotuksia. Asiaa mietitään edelleen ja kaikki ideat 
ovat tervetulleita! 

o Johanna informoi oppilaskuntaa tulevista palkinnoista: palkinnot jaetaan tammikuussa erikseen 
sovittavana ajankohtana. 

o Johanna pyytää oppilaskuntaa kokoamaan kilpailun tuloksista koosteen liitettäväksi 
vanhempainyhdistyksen tammikuun tiedotteeseen 
 

2. Tähtiesitykset / Ursa ry 
Hallitus päätti järjestää kaksipäiväisen tähtitilaisuuden koululla 28. ja 29.1. kaikille koulun oppilaille ja kutsua 
myös lähipäiväkodin eskariluokan mukaan (lisätietoa tähtiesityksestä löytyy marraskuun pöytäkirjasta):  

o Pia Hutri tai Elli infoavat lähipäiväkotia tilaisuudesta.  
o Päätettiin jättää iltatilaisuuden järjestämispäätös myöhempään ajankohtaan: Tarja tiedustelee milloin 

viimeistään iltavaraus on vahvistettava.  
o Johanna on päivätilaisuuksien käytännön järjestelyjen osalta yhteydessä Ursan yhteyshenkilöön. Sari 

ilmoittaa vy:n laskutusosoitteen. 
Sovittiin että tilataan Ursan koulupalvelupaketti koululle tähtiesitysten aikaan: Tarja hoitaa tilauksen ja 
palautuksen ja vy maksaa lainauksesta aiheutuvat kulut (postitus). Laina-aika maksimissaan 6 viikkoa:  

o päätettiin tilata lainaksi Markku Sarimaa: Kuu taivaalta - opettajan opas (Ursa), Hannu Karttunen et 
al.: Tähdet-vuosikirja (Ursa), Heikki Oja: Maailmankaikkeus-vuosikirja (Ursa), Hannu Karttunen et 
al.: Ursan tähtikartasto, Hannu Karttunen ja Markku Sarimaa: Tiedettä kaikille - tähtitiede (Ursa)  

o Tilataan omaksi (on ilmainen) Suomen tähtitaivas -karttajuliste sekä Tähdet ja avaruus –lehti sekä 
Hubble – 15 vuoden löytöretki -dvd  

o Tilataan lainaan Planisfääri (2 kpl) sekä dia- ja kalvosarjat, dvd-levy, Aurinkokuntamme –diasarja, 10 
- Kymmenen kohdetta taivaalta -kalvosarja  

  
3. KokoEspoo ry:n jäsenyys  

Vy on liittynyt KokoEspoo ry:hyn. Päätettiin pyrkiä aktiivisesti seuraamaan ry:n toimintaa. 
• KokoEspoon adressi ”ei perusopetuksen leikkauksille” on luovutettu sivistystoimenjohtajalle Aulis Pitkälälle. 
Tällä hetkellä näyttää siltä että perusopetuksen säästöjä ei tule eli sikäli tavoite saavutettiin. Keväällä 
vahvistetaan kaupungin talouden vakauttamissuunnitelma joten tilanne voi kuitenkin vielä muuttua.  
  

4. Heijastimet 
Vy on kerännyt lahjoituksina heijastimet Lintuvaaran koululaisille: heijastimet jaetaan viikolla 50.  
Kiitos lahjoittajille: if, Pohjola, Sampopankki, Nooapankki, Op, Handelsbanken sekä Sokos ravintolat. 
  

5. Muut asiat 
Vy:n nettisivuille on lisätty linkit KokoEspoo ry:n, Lintulaakson vanhempainyhdistyksen sekä 
Vanhempainyhdistysten liiton nettisivuille. 
Johanna kertoi että koulun puolesta on ok että vy:n nettisivuille lisätään koulun tietoja: Johanna toimittaa 
kouluterveydenhoitajan ja koulukuraattorin vastaanottoajat ja yhteystiedot Liisa Kauselle. 
Päätettiin lähettää reppujakeluna tammikuussa tiedote koteihin: tiedote sisältää kutsun tammikuun kokoukseen 
ja muina aiheina toimitetaan tietoa tähtitilaisuudesta, heijastintempauksesta + maitoviikon kilpailun tuloksista 
sekä palkinnoista.  
  
Kiitettiin Johannaa, vy:n opettajaedustajaa jälleen hyvästä yhteistyöstä  
vuonna 2008. 
  



6. Seuraava kokous 
Lintuvaaran koululla klo 17:30 keskiviikkona 28.1. Kokouskutsu jaellaan reppujakelutiedotteen lisäksi myös 
sähköpostitse sekä Vy:n nettisivuilla. 
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