
LINTUVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN KOKOUS 
Aika:  ke 25.11.2009 klo 18:00 
Paikka:  Lintuvaaran koulu 
Läsnä: Hilkkaliisa Siro-Minkkinen (puheenjohtaja) 

Johanna Jääskö  
Elli Perklén  
Minna Paananen-Porkka  
Tarja Ilvonen  
Soili Jauhiainen (sihteeri) 

 
1. Loppuvuoden ja kevään toiminnan suunnittelua  

Keskusteltiin erilaisista tapahtumista kevääksi 2010 ja päätettiin seuraavaa:  
o Perinteinen talvirieha 

Seurataan talvisään kehittymistä ja päätetään talviriehasta myöhemmin säiden mukaan. 
o Kevät-picnic  

Kevät-picnic järjestetään lauantaina 8. toukokuuta, joka on koulupäivä. 
o Kirjoitus- ja sarjakuvakilpailu joululomapuuhaksi 

Järjestetään kilpailu, jossa on kaksi sarjaa: sarjakuva ja kirjoitus. Voittajasarjakuva ja -kirjoitus 
julkaistaan VY:n sivuilla (tekijän suostumuksen mukaan nimellä tai ilman). Työt arvioi ulkopuolinen 
kirja-arvostelija ja kuvataiteilija. Kilpailijoiden ikä otetaan huomioon arvostelussa ja jokainen saa 
osallistua omien taitojensa mukaan. Tarja Ilvonen lupautui kyselemään arvostelijalta ehdotuksia 
aiheiksi. Aiheet ja ohjeet osallistumiseen lähetetään luokkajakelulla myöhemmin. Palkintona on kaksi 
elokuvalippua molempien sarjojen kolmelle parhaalle. Voittajat julkaistaan viikon 4 aikana. 

o Kättä päälle -haastekampanja 
Kättä päälle on YK:n lapsen oikeuksien 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ideoitu haastekampanja. Sen 
tavoitteena on, että jokainen suomalainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi juhlavuoden aikana. 
Kampanjassa lapsi tekee oman sopimuksen aikuisen kanssa. Sopimuksen sisältö on täysin vapaa; se 
voi olla tekemistä tai vain olemista. Tärkeintä on, että lapsi saa äänensä kuuluviin ja sopimus pitää. 
Lisätietoa aiheesta kampanjan nettisivulla www.kattapaalle.fi. Sovittiin, että informoidaan vanhempia 
kampanjasta luokkajakelun kautta. 

o Muita tapahtumia 
Pyydetään vanhempia luokkajakelun kautta lähettämään ideoita kevään tapahtumiksi VY:n 
sähköpostiin. 

o  
2. Palovaroittimet  

Hilkkaliisa Siro-Minkkinen lupasi selvittää, minne palovaroittimet pitäisi luokassa asentaa ja montako laitetta 
tarvitaan. Johanna Jääskö selvittää, millaiset tikkaat koululla on. 
 

3. Kevään kokouspäivät  
Sovittiin, että kokoukset pidetään jatkossa tiistaisin kello 18.00. Kevään 2010 kokouspäivät ovat:  
26.1.  
2.3.  
30.3.  
27.4.  

 
4. Muut asiat  

o Koulun urheilukentän valot 
Koulun urheilukenttä on varsin pimeä, sillä kaupunki valaisee sen vain, jos kenttä on jäädytetty 
luistinradaksi. Säästöistä johtuen kenttää ei tulla jäädyttämään tänä talvena. Keskusteltiin siitä, miten 
VY voisi vaikuttaa valaisemisen puolesta. Sovittiin, että Johanna Jääskö informoi rehtoria, Soili 
Jauhiainen selvittää kaupungin kannan asiaan ja Tarja Ilvonen on yhteydessä KokoEspooseen. 
Tarvittaessa kerätään adressi valojen puolesta.  

o Hiekkalapiot ja -ämpärit 
VY:ltä on kysytty, voisiko se organisoida koulun välituntiväline- lainaamoon hiekkalapioita ja -
ämpäreitä. Sovittiin, että kysytään luokkajakelulla, onko oppilaiden kodeissa ylimääräisiä 
hiekkalapioita ja -ämpäreitä, jotka voisi lahjoittaa koululle. Tarvittaessa ostetaan välineet. Lapiot ja 
ämpärit voi toimittaa oman opettajan kautta välituntivälinelainaamoon. 

	  


