
LINTUVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN KOKOUS 
Aika:  ke 30.9.2009 klo 18:00 
Paikka:  Lintuvaaran koulun ruokala 
 
 

1. Nettiadressi 
Kantokasken koulun johtokunnan pj. Virpi Pasanen toimii espoolaisten koulujen johtokuntien verkoston 
vetäjänä. Verkosto on luonut nettiadressin, jonka viesti on "Opetustoimeen suunnitelluista säästötoimista 
Espoossa luovuttava". Adressiin voi osallistua nettisivulla, johon linkki tässä 
www.adressit.com/opetustoimen_leikkaukset_espoo  
 

2. Suomen vanhempainliiton toimintaseminaari 
Kokouksessa esiteltiin kutsu Suomen vanhempainliiton toimintaseminaariin. Vanhempainyhdistys välitti 
kutsun myös kaikille vanhemmille jo edellisellä viikolla koska ilmoittautumisaika umpeutui 30.9. Tässä linkki 
seminaarin esittelysivulle www.suomenvanhempainliitto.fi/lapsen_oikeudet_20_v/?session=39573430 

 
3. Kotipalvelu Klassikon tarjous 

Kotipalvelu Klassikko on lähettänyt vanhempainyhdistykselle tarjouksen/mainoksen yrityksensä tuottaman 
kotipalvelun promootiosta ja sitä kautta varainhankinnasta yhdistykselle: yritys lahjoittaa osan tuotoistaan 
vanhempainyhdistykselle. Sama tarjous on tehty myös kouluille, luokille ja päiväkodeille. 
Tarjous sisältää yhden euron lahjoituksen jokaisesta tilatusta työtunnista 6 kk ajan, kun tilaus tulee yhdistyksen 
jakaman yrityksen kotipalvelulahjakortin perusteella. Ajatus on että yrityksestä voi tilata lahjakortteja ilman 
sitoumuksia ja niitä voidaan jakaa ilmaiseksi missä vain ja kenelle tahansa. Lahjakortin saaja saa 
tutustumistarjouksena yhden ylimääräisen lisätunnin kun tilaa vähintään 3 tunnin työn.  
Tarjouksesta keskusteltiin ja siihen päätettiin palata seuraavassa kokouksessa toimintasuunnitelman 
vahvistamisen yhteydessä: lahjakortteja voidaan harkita hankittavaksi mikäli niitä voidaan hyödyntää jossain 
ajatukseen sopivassa tilaisuudessa tai tempauksessa. 
 

4. Vanhempain sanomat 
Kokouksessa kiersi uusin Vanhempain sanomat. Todettiin yhdessä muutamia lehden teemoja, kuten 
neuvolatoiminnan ja kouluterveydenhuollon uusi asetus, viime keväänä meilläkin harkinnassa olleen 
Sarjakuvakilpailun pääpalkinnot, yläkouluun siirtyvän nuoren tukeminen, suurten luokkien kalliit 
kustannukset, lapsen oikeudet mm. edellä mainitun seminaarin aiheena sekä kuraattoritoiminta. Ohessa linkki 
sanomien sivulle: www.suomenvanhempainliitto.fi/vanhempien_sanomat/ 

 
5. Koulun piharemontti 

Huoltotien loppukatselmus on pidetty ja tie otetaan käyttöön kun kääntöpaikkapäätös on tehty. 
 

6. Alkaneen kouluvuoden toiminnan suunnittelu 
Keskustelun pohjaksi käytiin läpi jo viime vuonna/aiemmin tänä syksynä sovitut tekemiset tälle vuodelle sekä 
perinteisesti vanhempainyhdistyksen toimintaan kuuluneet aktiviteetit. 
• viime vuonna sovittiin kasvatuksellisen illan järjestämisestä yhteistyössä Lintumetsän ja Lintulaakson 

vanhempainyhdistysten kanssa. Tilaisuus on keskiviikkona 28.10. ja järjestetään Lintumetsän koululla. 
Tilaisuuden puffetin järjestää Lintumetsän koulun sisäisesti sopima leirikouluvaroja keräävä luokka. 
Meidän tehtäväksi jää ainoastaan huolehtia pian saapuvan mainoksen jakelusta sekä osallistuminen 
sovitulta osin puhujien kustannuksiin, 150€. 

• Sporttis-kerho suunniteltiin ja tuki haettiin viime keväänä. Kerho on käynnistynyt mukavasti 
koulullamme. 

• Välituntivälineistölainaamo on myös jo mukavassa vauhdissa ja toiminnassa. Lainaamoa hoitavat 
välituntivalvojat. 

• hymypatsaat ovat perinteisesti kuuluneet toimintaan. Ne ovat ajankohtaiset todistustenjaossa kouluvuoden 
päätteeksi. 

 
Lisäksi ideoimme ja keskustelimme muista mahdollisista aktiviteeteista tälle vuodelle, seuraavan 
vanhempainyhdistyksen eli vuosikokouksen toimintasuunnittelua varten. Ehdotuksina kirjattiin ylös seuraavat 
ideat: 

 
• lauantaina 8.5. on jälleen koulupäivä (korvataan helatorstain jälkeinen vapaapäivä perjantai). Perinteisesti 

vy on järjestänyt ko. lauantaina koulun aktiviteettien oheen kevätpicnicin. 



o keskusteltiin voitaisiinko tämän kouluvuoden talviriehan sijasta toteuttaakin jo viime keväänäkin 
suunniteltu fillaritapahtuma. Viime keväänä tapahtuma jäi toteutumatta osallistujien vähäisyyden 
vuoksi. 

o kierrätystapahtuma "Kestävän kehityksen pläjäys" - miesten paidasta sukkahousuiksi. Pläjäyksen 
sisältoehdotelmiksi pohdittiin mm. tuunausta, ideariihi / niksipirkka, sanomalehti-biojätepussien 
valmistusdemonstraatio oppilaiden toimesta, kotitalouslajitteluesitys, infotilaisuus, tuote-esittelyjä, 
tehokas kierrättäminen, kompostointi johon pääkaupungin kierrätyskeskuksen esitys, vie mennessäs - 
tuo tullessas -teema jolla kelpoista tavaraa kierrätykseen, partiotoiminnan esittely, askartelunurkka, 
puffetti teemoilla lähiruoka-luomu-marjat-sienet-vähän roskaava, villa Elfvik-tori, Marttaliiton 
infopiste/esitelmä 

o muutama vuosi sitten vy järjestin naisten illan ja keskusteltiin voisiko sellaisen järjestää uudelleen 
o opettajien ehdotuksena vy:lle olisi hankkia nuorimmille oppilaille lapiot ja ämpärit 

välituntivälineistölainaamoon 
o vanhempien koulun kuoro / bändi 

 
7. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on yhdistyksen vuosikokous, jossa mm. valitaan uudet toimihenkilöt, vahvistetaan edellisen 
vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Lisäksi vahvistetaan jäsenmaksu ja tehdään alkaneen kouluvuoden 
toimintasuunnitelma. Kokous on ke 21.10. klo 18:00 koulun ruokalassa. 

 
Espoossa 30.9.2009 
 
Tarja Ilvonen 
kokouksen puheenjohtaja (sijainen) ja sihteeri 
	  


