
VANHEMPAINYHDISTYKSEN KOKOUS 
Aika           20.08.2008 klo 18.00 
Paikka        Lintuvaaran koulun ruokala 
Läsnä 
Tarja Ilvonen 2A 
Sari Kallioinen 5A 
Pia Hutri 4B 
Pia Aro  3A 
Tiina Karppi 4B                                 
Elli Perklén 4B 
Ahti Hurmalainen 1B 
Heini Salmu 4A  
Anne Wallenius 1B  
Johanna Jääskö  opettajien edustaja 
Tiina Kuusisaari  sihteeri (6B) 
 
 

1. Koulun pihan remontti 
Koulun pihan kesälle suunniteltu remontti on lykkääntynyt vuodelle 2009 suunnitelmasta tehdyn valituksen 
takia. Rehtorilta on saatu seuraavanlainen tieto: ”Lintuvaaran koulun pihan peruskorjaukselle on kuluvan 
vuoden vuosiohjelman hyväksymisen yhteydessä varattu 450 000 euroa. Rakennuslupahakuprosessin 
naapureiden kuulemisvaiheessa on rajanaapurin toimesta valitettu. Tämä aiheuttaa muutossuunnittelua ja 
rakennusluvan myöntämisen viivästymistä. Toteutusurakka pitää ajoittaa pääosin koulun loma-aikaan joten työ 
on siirrettävä vuodelle 2009.” 
Keskusteltiin siitä, että naapuri on toiminut ihan oikeutetusti valittaessaan piharemontista ja vaikka oppilaita 
ymmärrettävästi harmittaa ja saa harmittaa, on kaikenlaisen ikävän käytöksen naapuria kohtaan loputtava. Vy 
lähettää rehtorille toiveen, että hän asiaa koskevassa kirjeessään ottaa myös nämä asiat huomioon. 
Vy seuraa piharemonttihankkeen etenemistä. Elli Perklén selvittää asfalttitöyssyjen hankintaa ajotielle. Lisäksi 
pyydetään rehtoria selvittämään, miten pihavalaistusta voidaan parantaa. 
 

2. Koulun sisäilma  
Vy oli kesällä yhteydessä kaupungin henkilöön, joka suorittaa kouluilla sisäilmamittauksia. Kesällä on tehty 
joitakin mittauksia, mutta niiden tuloksia ei vielä tiedetä. Asiaan palataan tulosten selvittyä. Koulun 
ilmanlaatua ei ole syytä epäillä; mittauksia on pyydetty vain koska rakennus on niin vanha. 
 

3. Täiongelma 
Vy toivoo, että koulun terveydenhoitaja pitäisi esimerkiksi vanhempainillassa tietoiskun siitä,  miten kodeissa 
tulisi toimia loiseläinten suhteen taikka laatisi koteihin lähetettävän tiedotteen. Koululta toivottiin selkeitä 
toimintaohjeita lähinnä siitä, kenelle mahdollisista tartuntatapauksista tulisi ilmoittaa – esim. omalle opettajalle 
tai terveydenhoitajalle. Itse ohjeet koulu on hyvin lähettänyt koteihin ennenkin ja osa niistä löytyy myös Vy:n 
nettisivuilta. 
 

4. Vuosikokous 
Vy:n vuosikokous pidetään koululla keskiviikkona 1.10.klo 18.  
 

5. Muuta 
Koulun vanhempainilta on keskiviikkona 3.9. klo 18.30 koululla. Vy järjestää kahvituksen. Tiina Kuusisaari 
laittaa kevään jakelulistalla viestin siitä, että puhvettiin saa osallistua tuomalla leivonnaisia ja auttamalla 
kahvinkeitossa. 
 
Vanhempainillassa pidetään taas vy:n esittely. (Elli/Sari?) 
 

6. Seuraava kokous 
Seuraava kokous on vuosikokous. Jos sen valmistelua varten tarvitaan erillinen kokous, siitä lähetetään 
erillinen kutsu. 

  
Espoossa 20.8.2008 
  
Elli Perklén                   Tiina Kuusisaari 
Puheenjohtaja               Sihteeri	  


