
MUISTIO 

 

VANHEMPAINYHDISTYKSEN KOKOUS 1/2015-2016  

 

Aika: ma 10.8.2015 klo 17.30 

Paikka: Lintuvaaran koulun opettajanhuone, Lintumetsäntie 12, Espoo 

Paikalla: Paula Toppila (pj), Ilona Hannikainen (taloudenhoitaja), Johanna Gummerus (sihteeri) 

ja Kirsi Lehtonen 

 

1. Kokouksen avaus.  

 

2. Työpajat koululle:- miten etenee Zodiakin paja.  

TANSSIPARKOUR-paja 

Uuden tanssin keskus Zodiakin Tanssiparkour-työpajassa oppilaat tutustuvat parkourin ja 

liikkeen tuottamisen perustaitoihin ja oppivat tarkastelemaan ympäristöä uudesta 

näkökulmasta. Työpajan lopuksi oppilaat suunnittelevat oman radan, josta jokainen voi 

omien valintojen mukaan tehdä oman näköisen “miniesityksen". Työpajassa opitaan 

sekä  uusia liikeellisiä taitoja että liikkeen suunnittelun (koreografian tekemisen) 

perustaitoja. Työskentely tapahtuu iloisessa ja kannustavassa hengessä.  

Työpajan ohjaaja Jukka Tarvainen valmistui Teatterikorkeakoulusta tanssijaksi vuonna 

2009 ja työskentelee freelance-esiintyjänä tanssin ja teatterin parissa. Tanssijan töiden 

ohessa Jukka opettaa parkouria ja akrobatiaa, sekä treenaa itse edellämainittujen lisäksi 

mm. kiipeilyä. Myös musiikki vetää puoleensa bändiharrastuksen ja satunnaisten 

keikkojen muodossa. Aikaisempi tutkinto Jukalla on liikuntafysiologiasta ja hän onkin 

loputtoman kiinnostunut ihmiskehon toiminnasta sekä sen liikkeen mahdollisuuksista ja 

mahdottomuuksista.  

Jukka pitää työpajat 20.8. ja 26.8. klo 8.15-12.15 3.-6.luokkalaisille (8 luokkaa, opettajat 

mukana työpajan aikana). Hän käy tutustumassa koulun ympäristöön etukäteen, jotta 

pystyy miettimään valmiiksi, missä parkouria voi tehdä ja millaisessa muodossa. Jukka 

on opettajiin yhteydessä koulujen alettua elokuussa ja sopii heidän kanssaan käytännön 

asiat (mikä on opettajan rooli ja tehtävä työpajassa, liikuntavaatteet ja kengät lapsille, 

missä Jukka tapaa oppilaat koululla ja  missä työpajat pidetään jos sataa jne).  

 

3. Muut pajat syyskaudella 2015 – Ei muita konkreettisia ehdotuksia  ja tarjouksia 

toistaiseksi. Periaatepäätöksenä järjestetään tänä lukuvuonna toinen paja nyt 

pajatoiminnan ulkopuolelle jääville oppilaille. Kysytään opettajilta 

ehdotuksia/mielipiteitä. Ilona laskee budjetin pajalle. 

 

4. Suojatiepäivystys koulureiteillä ensimmäisenä koulupäivänä: ketkä osallistuvat ja miten? 

Jami Lehtonen, Riitta ja Hannu Viitanen, Johanna Gummerus tulevat 

suojatiepäivystykseen ke 12.8. klo 8.30 paikalle, 9.05 lopetetaan. Pohjoisen Lintuvaaran 

tien risteys 2 hlöä (Riitta ja Hannu), koulun pihan läpiajon estäminen/Jalankulun 

ohjaaminen kevyenliikenteen väylää pitkin 1 hlö (Jami Lehtonen), liikenneympyrän 

lähelle 1 hlö (Johanna). Rehtorilta pyydetään ohjeistus siitä miten koulun ympäristössä 

liikutaan ja pyydetään laittamaan nämä ohjeet ja tieto suojatiepäivystyksestä myös 

Wilman kautta vanhemmille tiedoksi. 



 

5. Syksyn varainkeruu 

 Koska toistaiseksi ei ole löytynyt buffavastaavaa, valitaan buffavastaava joka kerralle 

erikseen. 
 Vanhempainilta 19.8 klo 18.00, yläkoululla. Buffa. Ostetaan pakastepiirakoita (Ilona). 

Paula ja Kirsi tekevät mokkapaloja. Johanna ja Paula tuovat kahvia. Ilona hoitaa 

jäsenmaksuständin. Ilona tuo maidon. Tullaan paikalle 17.30. Johanna kysyy 

FACEBOOKISSA löytyisikö joku, joka halajaa leipoa pellillisen makeaa. 

Ilmoittautumiset osoitteeseen lintuvaaranvanhemmat@gmail.com 
 Urheilupäivä 12.9 – buffa Pia Rantalahti luvannut ottaa vetovastuun. Ilona ei pääse 

paikalle, Johanna ja Paula osallistuvat järjestelyihin.  Paula lähettää Pialle avustajalistan 

ja muut ohjeet buffajärjestelyihin. 
 

6. Liikuntaa huvin vuoksi - jatkuuko syksyllä? 

 Ilona kyselee halukkaita FACEBOOKISSA loka-marraskuulle, keskiviikkoisin. Paula 

kysyy rehtori-Paulalta liikuntasalin käyttömahdollisuutta.   
 

7. Kotikirje, lähetetään elokuun lopulla (ma 31.8.). Sisältää tiedon urheilupäivästä, 

liikuntaa huvin vuoksi kysely, Ilona Hannikainen 040-7755045, jäsenmaksuinfo, 

vuosikokouksen päivämäärä ja yleisöluennon aihe ja puhuja. 

 

8. Paula skannaa yhdistyksen säännöt verkkosivuille. 

 

9. FACEBOOK-kysely vanhemmille- millaista toimintaa järjestetään vuoden aikana. 

Esikysely hallituksen sivuilla. Ilona lupasi tehdä. 

 

10. Vuosikokouspäivämääräksi ehdotettu 30.9. tai 7.10. Kysytään Facebookissa sopivatko 

päivät muille hallituksen jäsenille. Johanna soittaa Hanna Heikkiselle ja kysyy 

”aivoalustusta” eli esitelmää lapsen kehityksestä ”Lapsen aivot ja tunne-elämän kehitys”. 

Jos ei Hanna, MLL? Luennon kuluihin varataan enintään 500 euroa. 

 

11. Taloustilanne Ilona kävi läpi tilikauden tuloksen, voittoa n. 800 euroa. Päätettiin, että 

elokuussa toteutettavaa, viime toimintakaudella päätettyä Parkour-pajaa ei kirjata 

siirtovelkoihin kuin ei myöskään koululle luvattuja, vielä tilaamatta olevia sählypaitoja. 

Päätettiin vuoden 2015-16 budjetoinnissa ottaa huomioon nämä jo toteutettaviksi päätetyt 

kulut. Tämän tilikauden ylijäämä siirretään ensi kauden budjettiin käytettäväksi. 

 

12. Seuraava kokous pidetään 31.8 klo 17.30 Varalinnun ruokalassa, kutsutaan Pia 

Rantalahti mukaan. 

 

Kokous päätettiin klo 19.00 


