
LINTUVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN KOKOUS 
 
Aika 07.05.2009 klo 18:30  
Paikka  Lintuvaaran koulun ruokala 
 
 

1. Sporttis kerho  
Pia Hutri lupasi selvittää kerhoasiaa eteenpäin. Keskusteltiin olisiko kerho yleisurheilu- vai tiettyihin lajeihin 
panostava. Rehtori oli näyttänyt vihreää valoa kerhotilojen osalta: esim. klo 15-16 olisi hyvä aika kerholle. 
Vanhempainilta.fi -sivuston teemana ovat nyt kerhot. Sivustoilla on kerrottu POP-ohjelman (Perusopetus 
paremmaksi = koulun kerhotoiminnan elvytykseen tähtäävä ohjelma) tukirahoitusmuodoista. Päätettiin välittää 
tietoa rehtorille. Jatkossa Pia seurailee sivustojen aiheita ja uutisia: mm. keskusteltiin ehkäisevästä 
päihdetyöstä mahdollisena aktiviteettialueena jatkossa. 
 

2. Vanhempainliiton terveiset 
Jaana Hytönen osallistui vanhempainliiton koulutukseen 18.4. Yhdistyksen tiedottaminen -ryhmään. 
Vuorovaikutteinen tiedottaminen, yhteistyö muiden sidosryhmien kanssa sekä ehkäisevä päihdetyö olivat 
erityisesti esiin nostettuja asioita koulutuksessa: 

o keskusteltiin miten voitaisiin vy:n tiedottamista kehittää edelleen. Yhtenä vaihtoehtona nostettiin esiin 
ehdotus kyselystä koteihin, haluaisivatko vanhemmat ottaa kantaa vy:n toimintaan ja siitä 
tiedottamiseen. Päätettiin säilyttää edelleen yhdistyksen oma sähköpostiosoite 
(vy@lintuvaaranvanhemmat.com) vaikkakin siihen on käytännössä saatua postia vanhemmilta 
suhteellisen vähän.  

o yhteistyön osalta todettiin että tällä hetkellä meidän osaltamme tällaista edustaa KoKoEspoo ry:n 
jäsenyys: KoKoEspoo on osoittanut hyvää pyrkimystä aktiivisuuteen toimiessaan erilaisten 
sidosryhmien kanssa. Lisäksi myös yhteistyö lähikoulujen kanssa on jatkossakin suositeltava asia 
kunhan vain tekijöitä löytyy. Seuraava yhteinen tapahtuma on sovittu 28.10.: Lintumetsän koululla 
Kasvatuksellinen ilta järjestetään yhteistyössä Lintumetsän ja Lintulaakson koulujen 
vanhempainyhdistysten kanssa. Tapahtumasta löytyy lisätietoa myös vy:n nettisivuilta 
www.lintuvaaranvanhemmat.fi. Tiettyä / tiettyjä luokkatasoja koskevissa tempauksissa voisi yhteistyö 
toisen koulun kanssa olla erityisen hyvä ajatus.  

o ehkäisevä päihdetyö olisi hyvä aloittaa 4-6 luokkalaisten kanssa. Myös tupakattomuus olisi hyvä 
käsitellä vy:n mahdollisena aktiivisuusaiheena. Esim. 5-luokkalaisia varten löytyy vanhempainliiton 
nettisivuilta hyvinvointisuunnitelma -pohja. 

o  
3. KoKoEspoon tilaisuus 22.4. 

Koulujen ja kotien välisen yhteistyön kehittämistä kartoittaneen vanhemmille ja opettajille kohdistetun kyselyn 
tulokset oli esitelty yhteisessä tilaisuudessa johon meiltä osallistui Jaana Hytönen. Kyselyyn vastasi 
suhteellisen vaatimaton määrä vanhempia mutta toki saatu palaute koettiin tärkeäksi ja todennäköisesti se 
kuvastaa yleisemminkin vanhempien kantoja. Tuloksista löytyy yhteenveto KoKoEspoon sivuilta www.koko-
espoo.blogspot.com. 
 

1. Ensi syksyn kokousajankohdat  
Vanhemmalta saadun palautteen innostamana päätettiin sopia jo etukäteen ensi syksyn kokouspäivät. 
Kokoukset pidetään aina keskiviikkoisin Lintuvaaran koulun ruokalassa. Kokousajankohdat tiedotetaan myös 
vanhempainyhdistyksen nettisivuilla www.lintuvaaranvanhemmat.fi. 

o 26.8.2009 klo 18:00  
o 30.9.2009 klo 18:00  
o 21.10.2009 klo 18:00 vuosikokous  
o 25.11.2009 klo 18:00 
o  

2. Hyppynarut ja pallot  
Päätettiin hankkia koululle hyppynarut ja pallot syksyllä koulun alkuun. Pia Hutri hoitaa hankinnan. 
 

1. Johtokunnan terveiset  
Koulujen johtokunnat pyrkivät yhteistyöhön.  
Koulun johtokunta on lähestynyt kaupunkia vetoomuksella liittyen kouluamme koskeviin 
remontointitoiveisiin/-suunnitelmiin.  
Koulun sisäilmatutkimukset jatkuvat.  
 



2. Vy:n grilli ja kaasupullot  
Vakuutuskorvausasia on edelleen auki. Kaasupullojen osalta vy ei ole kuorista korvausvelvollinen. Pulloja ei 
voi käyttää ja seuraavaksi selvitetään miten pullot voi hävittää. 
 

3. Koulun kevätpicnic ja vy:n puffetti  
Koulun kevätpicnic on keskiviikkona 13.5. alkaen klo 18:00. Siellä on mm. lasten esityksiä joista ensimmäinen 
alkaa 18:30. Vy:n puffetti aukeaa klo 18:00. Leipojia pyydetään tuomaan leivonnaiset 17:45-18:00. Puffettiin 
voi leipoa vaikkei olisikaan etukäteen ilmoittautunut leipojaksi: kaikkien myytävää tuovien kesken arvotaan 
jälleen kiva palkinto. Leivontaohjeistusta löytyy myös vy:n nettisivuilta 
www.lintuvaaranvanhemmat.com/ohjeet/leivobuffaan.html. Arvontaan osallistutaan puffetista saatavalla 
arpakupongilla ja voittajalle ilmoitetaan voitosta tilaisuuden päätyttyä. Puffettivastaava on Pia Aro.  
 

Espoossa 11.05.2009 
Elli Perklen                            Tarja Ilvonen 
Kokouksen puheenjohtaja       sihteeri 
	  


