
LINTUVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN KOKOUS 
Aika:  ti 26.01.2010 klo 18:00 
Paikka:  Lintuvaaran koulu 
Läsnä: Hilkkaliisa Siro-Minkkinen (puheenjohtaja) 

Annina Vihma 
Johanna Jääskö 
Tarja Ilvonen 
Pia Hutri 
Minna Saarni 
Minna Paananen-Porkka 
Soili Jauhiainen (sihteeri)  

 
Käsitellyt asiat 

1. Kirjoitus- ja sarjakuvakilpailun voittajien julistaminen 
Vanhempainyhdistyksen kirjoitus- ja sarjakuvakilpailuun tuli 19 työtä: 6 kirjoitusta ja 13 sarjakuvaa.  
Sarjakuvasarjan voittajat:  
1. palkinto Ella Nikulainen, 5 A  
2. palkinto Essi Kurkinen, 6 B  
3. palkinto Miko Reinikainen, 3 A  
 
Kirjoitussarjan voittajat:  
1. palkinto Sonja Lindgren, 6 B  
2. palkinto Jonna Jauhiainen, 3 B  
3. palkinto Lotta Nikulainen, 3 B  
 
Ainakin palkitut työt laitetaan koulussa esille. Voittajien luvalla työt annetaan myös paikallislehti Lintusen 
käyttöön. Palkinnot jaetaan opettajien kautta voittajille. Vanhempainyhdistys kiittää kaikkia osanottajia ja 
onnittelee voittajia!  
 

2. Kevään tapahtumien suunnittelua  
o Talvirieha pidetään sunnuntaina 7. maaliskuuta klo 14.00 – 16.00. Tänä vuonna vanhempainyhdistys 

tarjoaa luokkatoimikunnille mahdollisuuden varainhankintaan. Luokat voivat järjestää talviriehassa 
omia tempauksia tai vastata esim. buffetista tai arpajaisista, jolloin kertyneet varat ovat luokan 
omassa käytössä. Ilmoittautumiset VY:n sähköpostiin perjantaihin 12.2. mennessä.  
VY vastaa talviriehassa niistä tehtävistä, joita luokat eivät ole ottaneet vastuulleen. Luokkajakelulla 
haetaan vapaaehtoisia talviriehan yhteisiin järjestelyihin.Ilmoittautumisia pyydetään VY:n 
sähköpostiin 12.2. mennessä.  

o Kevätpicnic järjestetään lauantaina 8. toukokuuta, joka on koulupäivä. Siihenkin kaivataan 
apuvoimia. 
 

3. Muut asiat  
o Sporttis / Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan avustukset 

Todettiin, että Lintuvaaran koulu on mukana WAU:n Sporttis- toimintalistalla. Jos WAU ei saa 
Opetushallitukselta tukea toiminnalleen, Lintuvaaran koulu on mukana Espoon kaupungin 
Opetushallitukselle lähetettävällä apurahalistalla.  

o KoKo Espoon pelisääntöluonnos  
Päätettiin, ettei Lintuvaaran koulun vanhempainyhdistys kommentoi KoKoEspoon 
pelisääntöehdotusta.  

o Helsingin seudun rehtorien stipendi musiikkiharrastusten tukemiseen 
Koululla on suunnitelmat rahan käyttämiseksi. Hankintoja ei ole tehty vielä.  

o Jäsenmaksut  
Päätettiin laittaa muistutus nettisivuille ja luokkajakeluun VY:n jäsenmaksun 2009 – 2010 
maksamisesta (8 e / perhe).  

o Vanhempainyhdistystoiminnan kehittämispäivä 
Suomen vanhempainliitto järjestää Helsingissä 6.3. klo 10 – 16 kehittämispäivän. Lisätietoa ja 
ilmoitautuminen osoitteessa www.vanhempainliitto.fi.  

o Palovaroittimet  
Palovaroittimien selvitystyö jatkuu.  

o Koulun toivomaa tukea VY:ltä  
 Sovittiin, että VY tukee koulun toivomia elokuvaesityksiä oppilaille.  



 Koululla ei ole suksia oppilaskäyttöön. Johanna Jääskö selvittää, miten varaston tulipalon 
korvausasia vakuutusyhtiön kanssa etenee. Päätettiin kysyä luokkajakelun kautta, onko 
kodeilla lahjoittaa suksia, sauvoja ja monoja (koot 33 – 39). Tavarat pitäisi toimittaa 5. 
helmikuuta mennessä oman luokan opettajalle. VY hankkii puuttuvat koot. Annina Vihma 
selvittää, mihin hintaan suksipaketteja olisi saatavana. Soili Jauhiainen ottaa yhteyttä 
Lintumetsän koulun VY:hyn ja kysyy, löytyisikö koulun oppilaiden kotoa ylimääräisiä.  

o Saapaskoulutus  
Lintuvaaran omakotiyhdistys on ollut yhteydessä Leppävaaran seurakuntaan Saapas-koulutuksen 
järjestämiseksi. Saapas-ryhmä auttaa alle 18-vuotiaita nuoria olemalla paikalla erityisesti nuorten 
suosimissa oleskelu- ja kohtaamispaikoissa. Saapas-ryhmässä voi toimia vapaaehtoinen, tehtäviinsä 
koulutettu täysi-ikäinen henkilö. Lisätietoa osoitteesta 
http://www.nuortenkeskus.fi/sivu.php?artikkeli_id=46  
Kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä Meri Saariseen (erityisnuorisotyönohjaaja / 
Leppävaaran srk, meri.saarinen(at)evl.fi. Puh. 040 724 1120).  

o Seuraava kokous Aikaisemmin ilmoitetusta kokouskalenterista poiketen, pidetään ylimääräinen 
kokous talviriehan järjestämiseksi tiistaina 16. helmikuuta klo 18.00.  

	  


