
 
LINTUVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN KOKOUS 
 
Aika 26.08.2009 klo 18:00  
Paikka  Lintuvaaran koulun ruokala 
 
Läsnä :  Elli Perklén, Soili Jauhiainen, Pia Aro, Johanna Jääskö (opettajien edustaja), Tarja Niini,  

Ahti Hurmalainen, Petri Torniainen, Liisa Kause, Pia Hutri  
 

1. Sporttis kerho 3.-4. luokkalaisille  
WAU ry yhdessä Espoon kaupungin liikuntatoimen kanssa järjestää aivan uudenlaista lasten ja nuorten 
liikuntakerhotoimintaa. Lintuvaaran koulu pääsi mukaan toimintaan ja kerho starttaa 3.- 4. luokkalaisten 
kerhoilla tänä vuonna. Sporttiskerhon tavoitteena on tarjota ilmaista, laadukasta ja turvallista toimintaa lasten 
iltapäiviin. Tarkoituksena on innostaa lapsia liikkumaan, ottaa liikunta osaksi arkea ja näin saada liikunnasta 
elämäntapa. Kerhossa pyritään löytämään kaikille osallistujille oma tapa nauttia liikunnasta. 
Kerhot alkavat 7.9. alkavalla viikolla, kerhoajat ovat ma 14.00–15.00 ja ke 13.00–14.00 
3.– 4. luokkalaiset voivat ilmoittautua kerhoon nettisivujen kautta www.wau.sporttis.net 
Toiminta on ilmaista ja ilmoittautuneet osallistujat on vakuutettu Wau:n puolesta. Kerhon vetäjä tulee WAU:n 
kautta.  
 

2. Koulun remontit 
o Koulun peruskorjaus ��� 

Lintuvaaran koulu on yksi Espoon vanhimpia peruskorjaamattomia kouluja. Se on viimein päässyt 
ensimmäistä kertaa kaupungin investointiohjelmaan mukaan. Tämä tarkoittaa, että alustavasti olemme 
mukana 2013-2014 remontoitavien koulujen listalla. Nyt täytyy pitää huolta, että pysymme listalla. 
Vanhempainyhdistys seuraa tilannetta.  

o Koulun piharemontti ���  
Rakennuslupa pihan remontin aloittamiseen saatiin viime keväänä, mutta kuntoonlaitto viivästyy 
Espoon kaupungin rahapulan vuoksi. Lintuvaaran koululle varatut rahat ovat menneet toisiin 
kohteisiin, koska remonttia ei voitu aloittaa alkuperäisten suunnitelmien mukaan kaavasta tehdyn 
valituksen vuoksi.  

o Huoltotien remontti ��� 
Piharemontin viivästyessä huoli koulun pihan turvallisuudesta jäi aiheelliseksi. Espoon kaupunki sai 
kuitenkin järjestettyä ja rahoitettua koulullemme huoltotieremontin. Uuden tien tarkoituksena on 
katkaista huoltoliikenne koulun pihalta lasten keskuudesta, ja saada piha näin turvalliseksi. 
Tieremontti alkoi kesän alussa, ja on viivästynyt alkuperäisissä rakennusluvissa väärin merkittyjen 
kaukolämpöputkien vuoksi. Remonttia jatketaan jo viikolla 36 ja se kestää noin 3 viikkoa. Huoltotie 
on tarkoitettu vain kouluun tulevalle huoltoliikenteelle ja opettajille. Lasten kuljetus (ja koulun 
iltakäyttö-liikenne) tapahtuu vanhaan reittiä jo olemassa olevalle parkkipaikalle, eikä lapsia saa siis 
kuljettaa autolla koululle uutta huoltotietä pitkin. Vanhempainyhdistys on tarvittaessa mukana 
muistuttamassa tien käyttötarkoituksesta, jotta liikenne myös uuden huoltotien ympäristössä on 
turvallista. 

o  
3. Vanhempainilta 

Koulun vanhempainilta on 2.9 klo 18.30. Vy järjestää kahvit ja puhvetin, kaikki koulun vanhemmat voivat 
osallistua tuomalla puhvettiin leivonnaisia suoraan paikan päälle. Erillisilmoittautumista leipojaksi ei tarvita. 
Puhvetti avataan jo klo 18. Vy:n jäsenmaksun voi myös kätevästi maksaa kahvittelun yhteydessä. Vy pitää 
perinteisen esittely-puheenvuoron vanhempainillassa.  
Katso myös seuraava kappale liittyen vanhempainiltaan. 
 

4. Välitunti-väline-lainaamo  
Päätettiin muuttaa hyppynaru-pallolinja leikkivälinelainaamoksi, ja kokeilla uusia leikkivälineitä välituntien 
riemuksi. Johanna kyselee opettajilta leikkiväline ideoita ja koululle perustetaan lainaamo oppilaiden 
käytävävalvojien kioskiin. Kaikki voivat osallistua myös leikkivälineiden keräykseen: voit tuoda oman 
perheen tarpeettomat pihaleikkivälineet vanhempainiltaan koulun yhteiseen käyttöön! Esim. Petanque, sulkkis-
mailat, mölkky, tennispallot, pesisräpylät, frisbeet, hulahulavanteet jne. 
 

5. KoKoEspoo  
KokoEspoon kuulumiset löytyvät osoitteesta www.koko-espoo.blogspot.com 
 



6. Seuraava kokous  
keskiviikkona 30.9. klo 18:00 koulun ruokalassa. 
 

Espoossa 26.08.2009 
Elli Perklen                            Pia Hutri 
Kokouksen puheenjohtaja       sihteeri (sijainen) 
	  


