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1. Lintuvaaran koulun rehtoriksi Paula Turkkila  
Opetustoimenjohtaja Kaisu Toivonen on 25.3. valinnut Paulan Lintuvaaran koulun rehtorin virkaan 1.8.2009 
alkaen. Vanhempainyhdistys onnittelee!  
 

2. Vanhempainliiton kuulumiset 
Vanhempainliitto järjestää vanhempainyhdistystoiminnasta koulutustilaisuuden Järvenpäässä (Järvenpään 
lukio) lauantaina 18.4. Meiltä sinne osallistuu Jaana Hytönen: vy maksaa matkat ja lounaskulut. 
Vanhempainilta.fi sivusto avautuu 1.4. Sivusto tarjoaa tietoa ja videoklippejä esimerkiksi koulun 
vanhempainiltaan keskustelun tueksi ja aktivoimiseksi. Se on työkalu kodin ja koulun yhteistyön 
kehittämiseen. 
Liitto tahtoo nostaa esille vapaaehtoistoimintaa ja sen merkitystä, mm. teemapäivällä Kukan päivänä 13.5. 
teemalla Liikuta minua. Oulussa, Kempeleessä ja Tyrnävässä liitto aikoo tempaista erityisen näkyvästi. Paljon 
muutakin toimintaa on vireillä: lisätietoa www.suomenvanhempainliitto.fi. Kaikki ideat ja ehdotukset 
Lintuvaaran koulun vy-tempauksiksi teeman tiimoilta otetaan ilolla vastaan: niitä voi toimittaa suoraan 
hallituksen jäsenille (yhteystiedot nettisivuillamme www.lintuvaaranvanhemmat.fi) tai yhdistyksen 
sähköpostiin vy@lintuvaaranvanhemmat.com 
 

3. Talvirieha 
Iso kiitos Anniina Vihmalle tilaisuuden järjestelyvastuusta ja koordinaatiosta sekä kaikille riehan järjestelyihin 
osallistuneille! 
Hyvin menneet asiat ja myös kehityskohteet kirjattiin ylös seuraavien talviriehojen ja muiden tapahtumien 
suunnittelua ja toteutusta varten. 
Tuotto vy:lle oli 763€. 
 

4. Grillin tilanne  
Vakuutuskorvauspäätöstä ei ole vielä saatu. Vaurioitunut grilli on käyttökelvoton. Kaasupullot ovat ok ja 
koulun tiloissa tallessa. 
Ennen uuden grillin hankintaa tarvittaessa lainagrillia voi tiedustella esimerkiksi Lepasta.  
 

5. Leirikouluavustukset  
Avustukset myönnetään jälleen leirikouluun lähteville luokille: luokkia pyydetään toimittamaan tilinumero 
avustuksen maksamista varten vy:n taloudenhoitajalle Sari Kallioiselle (sari.kallioinen(at)gmail.com). 
 

6. Hymypatsaat  
Perinteitä kunnioittaen hankitaan hymypatsaat jälleen luokille. Sari Kallioinen tilaa ne. Johanna ilmoittaa 
patsastarpeen äänestyksen jälkeen Sarille.  
 

7. Sporttis-liikuntakerho ensi kouluvuodelle  
Lintuvaaran koulun vy päätti perustaa liikuntapainotteisen kerhon koululle ensi kouluvuodelle mikäli saamme 
Sporttistukea: vy lähetti maaliskuussa tätä varten tukihakemuksen ja 25.3. saadun tiedon mukaan Sporttis-
liikuntakerhomme on nyt mukana lääninhallitukselle menneessä Sporttishankkeen hakemuksessa. 
Seuraavaksi tulisi kerhotoiminnan varsinainen suunnittelu käynnistää: Tiina Karppi ottaa selvää olemassa 
olevista Sporttiskerhoista ja niiden toimintamalleista. Kaikki ovat tervetulleita suunnittelemaan uutta kerhoa 
koulullemme: ilmoittaudu mukaan joko suoraan jollekin hallituksen jäsenelle (yhteystiedot vy:n nettisivuilla 
www.lintuvaaranvanhemmat.fi) tai vy:n postilaatikkoon tai yhdistyksen sähköpostiin 
vy(at)lintuvaaranvanhemmat.com 
Johanna informoi rehtoria tulevasta kerhon tilatarpeesta ensi kouluvuodelle. 
 

8. Kevään tempaukset  
Äitienpäiväkonserttia ei ole tänä vuonna. Sen sijaan koulunpäätöslauantaina koululla on perinteisen 
todistustenjaon lisäksi näyttely koulussa tehdyistä töistä.  
Lisäksi musaluokat suunnittelevat konsertin järjestämistä koulun salissa torstaina 14.5. Johanna tiedustelee 
musaluokilta haluaisivatko he järjestää ovirahojen lisäksi muutakin varainhankinta, puffetit ja arpajaiset etc.  
Päätettiin järjestää koululla lauantaina 25.4. klo 14:00-16:00 Fillari-tapahtuma: ohjelmassa pyörien ostoa, 
myyntiä ja lahjoitusta, pyörien kuntokatsastus, polkupyöräkortin suoritusrata, pyydetään mukaan kylän 



pyörähuoltoyrittäjä (Harakan Pyörä?) sekä lähipoliisi, puffetti. Päätettiin tiedustella vanhempien ja erityisten 
isien halukkuutta tulla mukaan järjestelytoimikuntaan: asiasta lähetetään viestiä koteihin.  
 

9. Esiopetuksen tulevaisuuden mahdolliset muutokset  
Kaupunginhallituksessa on tehty 16.3. päätös suomenkielisen päivähoidon siirrosta sosiaali- ja terveystoimesta 
sivistystoimen puolelle. Asian yhteydessä on esiin tullut ehdotus siitä, että suomenkielinen esiopetus siirtyisi 
opetustoimen alta suomenkielisen päivähoidon (=varhaiskasvatuksen) alle vuoden 2010 aikana. Asiasta päättää 
kaupunginhallitus 30.3. 
Muutossuunnitelmista ja niiden vaikutuksista koulun esikoulutoimintaan keskusteltiin kokouksessa. Osa 
vanhemmista aikoo toimia aktiivisesti muutosehdotusta vastaan.  
 

10. Kasvatuksellinen ilta yhteistyössä lähikoulujen kanssa  
Lintumetsän koulun vy ehdottaa että järjestäisimme yhdessä Lintumetsän ja Lintulaakson koulujen 
vanhempainyhdistysten kanssa kasvatuksellisen illan. Ajankohtavaihtoehtoina ovat 1.10., 21.10. tai 28.10.  
Päätettiin olla mukana hankkeessa. Pia Aro ilmoittaa asian Lintumetsän koulun vy:lle.  
 

11. Seuraava kokous  
Seuraava kokous on keskiviikkona 8.4. klo 18:00. Kokouskutsu jaellaan sähköpostitse luokkien 
yhteyshenkilöiden kautta luokille luokissa sovitulla tavalla sekä Vy:n nettisivuilla. 
 

Espoossa 30.03.2009 
Annina Vihma                        Tarja Ilvonen 
Kokouksen puheenjohtaja       sihteeri 
	  


