
LINTUVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN KOKOUS 3/2014-2015 
 

Aika: Ma 2.3.2015 klo 17.30-19.00 

Paikka: Lintuvaaran koulun väistötila Varalinnun ruokala, Lintumetsäntie 12, Espoo 

Läsnäolijat: Paula Toppila (pj), Elli Perklén (vpj), Pirjo Ajeti (opettajaedustaja), Riikka Lauha, Kirsi 

Lehtonen, Ilona Hannikainen, Johanna Gummerus (siht.) 

 

ASIALISTA 
 

1. Kokous avattiin. 
 

2. Edellisen kokouksen 2.2.2015 pöytäkirja todettiin hyväksytyksi ja kotisivulla jaetuksi. 

Sovittiin että sihteerin lähetettyä muistion on osallistujilla 48 tuntia aikaa kommentoida 

jonka jälkeen muistio todetaan hyväksytyksi ja laitetaan kotisivulle kaikkien saataville. 

 

3. Rehtorin kyselytunti ma 13.4 klo 18.00-19.30. 
Elokuvaksi valittiin Rio 2, Kirsi hoitaa elokuvan. Tarvitaan yksi luokkahuone, jossa 

näytetään, VY:n jäsenet päivystävät vuorotellen.  Johanna tarkastaa ettei IP:ssä ole juuri 

näytetty tätä elokuvaa. 

Buffa-työnjako 

Aluksi kahvittelua n. 15 minuuttia. Ohjelmassa rehtorin kyselytunti, buffetti sekä lapsille 

elokuva.  Buffa hoidetaan hallituksen jäsenten voimin, lapsille ja aikuisille erikseen. Lapsille 

popcornia, pieniä mokkapaloja sekä pillimehuja, aikuisille kahvi, tee, vesi, mokkapalat tms.  

Fb-tapahtuma on luotu helmikuussa rehtorin hyväksyttyä asialistan. 

Kutsu laitetaan myös maaliskuussa lähetettävään Wilma-uutiskirjeeseen.  

 

Tehtävänjako: Kirsi leipoo, Ilona tuo pohjakassan ja leipoo, Riikka tuo popcornia n. 20 

pussia, Paula leipoo. Johanna hankkii laktoosittoman maidon sekä pillimehut. Hinta 1 euro 

per myyntiartikkeli. Rehtorilta on varmistettu koulun luvat esittää elokuvia. 

Johanna laittaa VY:n sivuille rehtorin kyselytuntimainoksen.  

 

4. Liikuntaa huvin vuoksi – toiminnan taustaselvitys vanhempien suuntaan.  
Liikuntaa huvin vuoksi – tunteja järjestetään yhteensä 6 kertaa 15.4.2015 – 27.5.2015 klo 

18-19.30, mutta ei 29.4. jolloin koululla järjestetään vappudisko. Vetäjät varaavat itse ajan 

Facebookin googledocs-kalenterista. Esim. sählyä, korista, jalkapalloa, perinneleikkejä. 

Kysytään lähipiiristä ja tutuilta, avoin kysely fb:ssä ei ole tuottanut tuloksia.  Lomakkeeseen 

voi suoraan merkitä mitä illat sopivat ja minkä lajin/toiminnan henkilö voisi vetää. 

DEADLINE ohjaajaksi ilmoittautumiselle pe 13.3! Ilona huolehtii. 

SALIAVAIN pitää selvittää (joku VY:n jäsen paikalla jokaisessa illassa).  

Osallistuvien lasten vakuutukset oltava kunnossa, muistutus tästä. 

Luokan oviin laitetaan paperimainokset Liikuntaa huvin vuoksi –toiminnasta ja lisäksi 

ilmoittautumisesta reppujakelu koteihin – näistä huolehtii Ilona. 
 

5. WWW-sivut 
VY:llä on vanha domain ja s-postiosoite ICT Hosting Median kautta maksettuna 24.4.2015 

saakka, joita ei enää sen jälkeen uusita.Uusi sähköpostiosoite otetaan gmail.com – 

päätteisenä ja eteen lintuvaaranvanhemmat. Uusi osoite lanseerataan Facebookin kautta ja 

seuraavassa wilma-viestissä.   

 

6. Uutiskirje Wilman kautta ja muu viestintä 
- Lähetetään 23.3.2015  ja siihen tulevat seuraavat aiheet: muistutus nuorisokyselystä, 

joka päättyy 29.3, Rehtorin kyselytunti 13.4 ja jos opsi-kysely jo jaossa, myös siitä 



muistutus,  Liikuntaa huvin vuoksi – tiedotus vanhemmille,  päivämäärät ja lajit sekä 

miten tulee ilmoittautua,  uusi s-posti ja muutkin yhteydenpidon kanavat 

 

7. Muut asiat  
Opettajat toivovat VY:n toimesta kustannettavaksi kulttuuriohjelmaksi esim. kuvataidetta tai 

tanssiohjelmaa, pajatyyppinen 1-2 päivää. 

Koulun netissä on rajoitukset, mutta opettajilta on tullut viestiä että netti koukuttaa 

erityisesti pieniä oppilaita ja pitäisi saada lapset kohtuullistamaan netin käyttöä. 

Toivomuksena opettajilta olisi ”ylös ja ulos” kampanja, esim. luokkien välinen kilpailu? VY 

voisi sponssata esim. voittajaluokalle jäätelöt.. Tutkitaan mediakasvatusseuran ym. 

Resursseja, tarkoitus positiivisen sanoman kautta saada lapset aktivoitua. Riikka, Ilona ja 

Paula tekevät taustatyötä ja  kehittävät ideaa eteenpäin.  

Omakotiyhditys kysynyt kahvitusta 25.3. klo 17.30, n. 40 henkilöä. Johanna ja Pia 

Rantalahti lupautuneet hoitamaan. Kysytään vielä erityisruokavalioita.  

Ilona kertoi nuorisokyselystä väliaikatietoja: 70 vastausta aikuisilta ja 30 nuorilta, 

Lintulaakson koulusta vastauksia ei juuri ollut, Elli tarkistaa lähettävätkö kyselyn. Kyselyn 

tuloksiin palataan kun kysely kokonaisuudessaan toteutunut. 

 

 

8. Seuraava kokous pidetään tarvittaessa facebookissa ennen 13.4 Rehtorin kyselytuntia. 

 

9. Kokous päätettiin 19.00.  
 


