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Yhteenvetoa lukuvuoden toiminnasta – seuraava tapaaminen elokuussa!
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Yhteydenpidon foorumit

Nuorisotilakyselyn tulokset

Nuorisotilakysely toteutettiin maalis-huhtikuussa 2015 Lintuvaaran, Lintumetsän ja Lintulaakson 
koulun vanhempien ja oppilaiden parissa. Kyselyyn vastasi 137 vanhempaa ja 58 lasta. Suurin osa 
aikuisista (88% ) ei ollut huolissaan siitä missä lapset viettävät vapaa-aikaansa, kun taas 12% 
vastasi olevansa huolissaan. Aikuisista 95 % koki, että Lintuvaaraan kaivataan oma nuorisotila. 
Lapsista taas 67% koki nuorisotilan tarpeelliseksi. 46% lapsista myös arvioi käyvänsä nuorisotilassa
kerran viikossa mikäli sellainen olisi, 21% sanoi käyvänsä 1-2 kertaa kuussa, kun taas 17% arvioi 
käyvänsä harvemmin. 16% vastaajista arvioi, ettei koskaan kävisi nuorisotilassa.  Avovastauksista 
löytyi paljon arvokkaita ajatuksia. Nuorisotilakyselyn tulokset löytyvät VY:n nettisivuilta (osoite 
alla). Vanhempainyhdistys jakaa tulokset alueen kouluille sekä nuorisotoimelle, seurakunnalle ja 
liikuntatoimelle. Kiitos kyselyyn osallistuneille!

Toiminnan kohokohtia lukuvuonna 2014-2015

Erittäin onnistuneen syksyisen urheilupäivän buffan ja yllä mainitun nuorisotilakyselyn lisäksi 
teimme mm. seuraavaa:

Rehtorin kyselytunti: Rehtori Paula kertoi koulun remontin etenemisestä - etenee aikataulussa 
-sekä opetussuunnitelmauudistuksesta. Rehtori kertoi Wilman kautta lähetetyn huoltajakyselyn 
tuloksista ja oli laatinut vanhemmille ryhmätyötehtäviä liittyen uuteen opetussuunnitelmaan. 
Tilaisuudessa oli vanhempainyhdistyksen järjestämä buffet ja kaikenikäisille lapsille suunnattu 
ilmainen elokuvaesitys. Tapahtumaan osallistui 25 aikuista ja n. 15 lasta. Illan tuotto oli 124 euroa.

Liikuntaa huvin vuoksi – tunnit: Vanhempien vetämät ilmaiset liikuntatunnit eri lajien parissa 
toteutuvat keskiviikkoiltaisin toukokuussa. Kysyntä ylitti odotuksemme ja tunnit täyttyivät jo 
ennakkoilmoittautumisista – hienoa! Suurkiitos teille vanhemmat - Annina Rubinstein-Vihma, Anssi
Lauha, Antti Rantalahti ja Kristian Gummerus - jotka mahdollistatte tämän vetäjinä. Mikäli sinulla 
on kiinnostusta tulla pitämään liikuntailtoja samalla talkooperiaatteella ensi lukuvuoden aikana, 
ilmianna itsesi vanhempainyhdistykselle (yhteystiedot alla).

Työpajatoimintaa koululle: VY tukee koulun työpajatoimintaa alkusyksystä järjestämällä koululla
sarjan Zodiak – Uuden tanssin keskuksen tanssiparkour –pajoja, johon osallistuu yhteensä 
kahdeksan luokkaa. Pajoissa tutustutaan omaan asuinympäristöön, opetellaan parkourin ja liikkeen 
tuottamisen perustaitoja. Liikkumisen lisäksi työpaja ohjaa oppilaita ottamaan kantaa omaan 
asuinympäristöönsä. 

VY:n varoilla on vuoden aikana hankittu koululle opettajien toiveesta  jumppapalloja luokkiin ja 
tuetaan koulun nimellä varustettujen pelipaitojen hankintaa koulun joukkueille. Myös perinteiset 
välituntivälineet ja hymypatsaat hankitaan näin keväällä. VY:n toimintaa esitellään koululla tulevien
ekaluokkalaisten vanhemmille ja tiedotetaan yhteydenpidon foorumeista. Yhdistys tarvitsee uusia 
jäseniä, sillä moni aktiivi jää ensi syksynä pois toiminnasta lasten siirtyessä yläasteelle.  

Seuraava tapaaminen 10.8 klo 17.30 Varalinnun ruokalassa

Syksyllä kausi alkaa uusien koululaisten koulureitin valvonnalla ja ohjaamisella ensimmäisenä 
koulupäivänä, buffan järjestämisellä todennäköisesti niin vanhempainiltaan19.8 kuin 
urheilupäiväänkin 12.9. Buffavastaavan tehtävä on edelleen auki, tervetuloa joukkoomme!  VY:n 
toiminta on sitä, mitä me vanhemmat siitä teemme - tule rohkeasti mukaan!

https://www.facebook.com/antti.rantalahti
https://www.facebook.com/anssi.lauha
https://www.facebook.com/anssi.lauha
https://www.facebook.com/annina.rubinsteinvihma


Yhteydenpidon foorumit

Kotisivu: http://lintuvaarankoulunvanhempainyhdistys.com/
FB-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/271842239524943/
Sähköposti:lintuvaaranvanhemmat@gmail.com 

Kiitos VY:n toimintaan osallistuneille ja aurinkoista kesää kaikille!

Lintuvaaran koulun vanhempainyhdistys ry
Paula Toppila (pj), Elli Perklén (varapj), Ilona Hannikainen (rah.hoit.), Johanna Gummerus (siht.),
Riikka Lauha, Kirsi Lehtonen, Satu Klemi, Pia Hutri, Minna Arala ja Minna Närhilä


