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Paikka Lintuvaaran koulun ruokala 
 

1. Maitokisa  
Koulumme oppilaat tsemppasivat hienosti koulun oppilaskunnan järjestämässä maidon- ja 
piimänjuontikisassa: kisan lopuksi kaikki oppilaat saivat Vy:n lahjoituksena hankkimat jäätelöt. Kiitos 
jätskeistä Myyrmäen Ykköshallin kauppiaalle Harri Sihvoselle ja Valiolle!  
Lisäksi kisan voittajaluokat palkittiin frisbeillä!  
Seuraavassa Lintusessa on oppilaskunnan kirjoittama juttu aiheesta. 
Keittiöltä saadun tiedon mukaan maidon kulutus ei kuitenkaan kisan myötä ole toivotusti lisääntynyt 
kouluruokailussa. Maidon ja/tai piimän juomisen tärkeydestä kannaa siis edelleen keskustella myös kodeissa. 
Kiitos vanhemmille palautteesta ja palaute aiheesta on edelleen tervetullutta vanhempainyhdistykseen, joko 
kokouksissa, suoraan hallituksen jäsenille (ks. yhteystiedot www.lintuvaaranvanhemmat.com) tai 
sähköpostiosoitteeseemme vy(at)lintuvaaranvanhemmat.com. 
 

2. KoKoEspoo ry:n järjestämä kysely koulujen ja kotien yhteistyön vahvistamisesta, sekä 
vanhempainyhdistystoiminnan että muissa muodoissa 
 
KoKoEspoo ry kerää tietoa koulujen ja kotien välisen yhteistyön tilasta ja toiveista. Kysely koskee sekä 
vanhempainyhdistysten piirissä toteuttavaa toimintaa mutta myös muuta koulun ja kodin välistä yhteistyötä. 
Joka koululta toivotaan palautetta ja ideoita. Sovittiin että kyselylomake sekä palauteosoite tallennetaan vy:n 
nettisivuille www.lintuvaaranvanhemmat.com (linkki löytyy myös Espoo/Lintuvaaran koulun nettisivuilta): 
kaikki halukkaat vanhemmat voivat vastata kyselyyn täyttämällä netistä haetun lomakkeen ja lähettämällä sen 
suoraan sivuilta löytyvään KoKoEspoo ry:n sähköpostiosoitteeseen. 
 

3. Koulun pihavaraston palo ja erityisesti siinä tuhoutuneet koulun luistimet ja sukset 
Kiitos lahjoitetuista luistimista ja suksista kaikille lahjoittajille! Niitä otetaan edelleen vastaan: toimitus 
opettajanhuoneeseen.  

 
4. Grillin tilanne  

Vanhempainyhdistyksen grilli oli myös säilytyksessä palaneessa koulun pihavarastossa: grilli on otettu talteen 
koululle ja sen tila täytyy selvittää ennen talviriehaa.  
 

5. Taikuriesitykset  
Vanhempainyhdistys on saanut tarjouksen taikuriesityksestä koululle: taikuri tarjoaa esityksen järjestämistä 
koululle niin että järjestäjä saa tuotosta 60% ja taikuri 40%. Taikuriesityksen voisi mukavasti järjestää 
vaikkapa osana talviriehaa tai sitten erillisesti. Sovittiin että Vy:n puolesta asiaa selvitellään / Annina lupasi 
hoitaa asian. Myös leirikouluvaroja keräävät luokat voisivat miettiä tätä yhtenä varainkeruuideana. 
 

6. Luistelumatkojen mahdollinen korvaaminen  
Matkatuelle ei ole tarvetta. 
 

7. Musaluokka  
Matkatuelle ei ole tarvetta. 
 

8. Koulun piharemontti  
Piharemontista ei lisätietoa.  
 

9. Koulun sisäilma  
Sisäilmamittauksista ei uutta tietoa.  
 

10. Ursan tähtiesitykset koululla ke ja to 28. ja 29.1.  
Ensimmäisen päivän esitysten perusteella voimme olla iloisia esityksen hankkimisesta koululle: kokousväki 
kävi tutustumassa salissa esitysten puitteisiin ja ne näyttivät varsin hyviltä. Ensimmäisen päivän jälkeen saatu 
palaute on ollut myös hyvin positiivista. Naapuripäiväkodin eskarit ovat antaneet myös kiitosta siitä että heidät 
on myös kutsuttu mukaan tähän tähtitapahtumaan! 



Vy tilasi tähtiesityksiä siivittämään Ursan koulupaketin: se toimitettiin koululle perjantaina 23.1. Osin paketin 
sisältö on koululla lainassa (seuraavat 6 viikkoa) ja osin ne jäävät koululla omiksi. Lainamateriaalien 
palauttamisen ja kustannukset maksaa vanhempainyhdistys. 
Lainaan koululle saatiin kirjat 

o Markku Sarimaa: Kuu taivaalta - opettajan opas, Ursa 
o Hannu Karttunen et al.: Tähdet-vuosikirja, Ursa  
o Heikki Oja: Maailmankaikkeus-vuosikirja, Ursa  
o Hannu Karttunen et al.: Ursan tähtikartasto, Ursa  
o Hannu Karttunen ja Markku Sarimaa: Tiedettä kaikille - tähtitiede, Ursa  

sekä Planisfääri (2 kpl) ja dia- ja kalvosarjat, dvd-levy, Aurinkokuntamme -diasarja sekä 10 - 
Kymmenen kohdetta taivaalta –kalvosarja  

Koululle omaksi jäävät 
Hubble - 15 vuoden löytöretki –dvd, Suomen tähtitaivas -karttajuliste sekä Tähdet ja avaruus –lehti.  
 

11. Sporttis-liikuntakerhojen perustaminen ja avustuksen hakeminen  
Päätettiin hakea valtion liikuntatoimen avustusta syksyllä mahdollisesti perustettavaan iltapäivän 
liikuntakerhotoiminnan käynnistämiseen. Vanhemmilta toivotaan ideoita tähän! 
Annina selvittää käytännön etenemisen. 
 

12. if-Turvallisuusrahasto  
Vahinkovakuutusyhtiö If haluaa huolehtia turvallisuuden edistämisestä käytännön tasolla. Erilaiset ryhmät ja 
järjestöt voivat hakea rahallista tukea turvallisuuden edistämistoimenpiteisiinsä uudesta If 
Turvallisuusrahastosta. Rahastosta jaetaan kuukausittain enintään 5 000 euroa Ifin valitsemaan kohteeseen. 
Tukea voivat hakea esimerkiksi päiväkodit, koulut, kerhot ja seurat turvatuotteiden hankkimiseen tai 
turvallisuustietouden lisäämiseen. Tuen hakeminen on helppoa. 
Keskusteltiin mahdollisista koulupäivän turvallisuutta edistävien tarvikkeiden hankkimiseen haettavissa 
olevasta tuesta tästä rahastosta. Vanhemmilta toivotaan ideoita tähän! 
 

13. Talvirieha  
Päätettiin järjestää talvirieha sunnuntaina 1.3. tai 8.3. Ohjelmaehdotuksia mm. 

o Poniajelu: Anne selvittää 
o Koiravaljakkoajelu: Pia selvittää 
o Curling: Mirja selvittää 
o Rusettiluistelu: Tarja järjestää  
o Saappaanheitto 
o Paloauto / poliisiauto 
o Arpajaiset 
o Jumppa 
o Alkuverryttely ja ohjattu sauvakävelykierros + lopuksi ilmainen kahvi tai mehu / Tarja järjestää 
o Rastisuunnistus 
o Muuta? 

Huom! Myös leirikoulukassoja keräävät luokat: mietintämyssyyn jos tätä iloista perhetapahtumaa koululla 
voisi hyödyntää ja tempaista jotain kassan kerryttämiseksi? Pääkoordinaattorina toimii Annina Vihma johon 
voi ottaa yhteyttä halutessaan osallistua jonkin aktiviteetin suunnitteluun ja/tai toteutukseen: 
vihma@luukku.com.  
 

14. Seuraava kokous  
Seuraavan kokouksen kokouskutsu jaellaan sähköpostitse luokkien yhteyshenkilöille jaeltavaksi luokille 
luokissa sovitulla tavalla sekä Vy:n nettisivuilla.  
 

Espoossa 28.1.2009 
Elli Perklén                            Tarja Ilvonen 
Kokouksen puheenjohtaja       sihteeri 
	  


