
VANHEMPAINYHDISTYKSEN KOKOUS 23.11.2015 

Aika: Ma 23.11.2015 klo 17.30 

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

Osallistujat: Paula Toppila (Pj) , Kirsi Lehtonen, Johanna Lindgren, Pia Rantalahti, Riikka Lauha, Ilona 

Hannikainen, Johanna Gummerus (siht.), Paula Turkkila, Minna Arala 

ASIALISTA 

1.Kokouksen avaus 

2.Sovittiin, että edellisen kokouksen (VUOSIKOKOUS) pöytäkirjan tarkastus hoidetaan 

Facebookissa sähköisessä muodossa ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.   

3.Rehtori Paula Turkkila osallistui kokoukseen ja keskusteltiin uuden koulun asioista:  

VY:N toiminnan kannalta olennaisia asioita 

VY saa oman avaimen, lätkän ja ovikoodin, joilla uuteen koulurakennukseen pääsee sisään. 

Vanhat avaimet palautetaan joulun jälkeen rehtorille.  

Vanhaan pääaulaan ”perinneaulaan”  tulee keittonurkkaus, joka on tulevaisuudessa VY:n 

käytössä. VY:n tavarat saadaan sijoitettua varastoon perinneaulan rappusten alla.  

8.12. lähtee ensimmäinen muuttokuorma, luokat puretaan viimeisen koulupäivän lähestyessä.  

Uutta koulua kalustetaan parhaillaan. 

Koulu on valmis kevätlukukauden alkaessa.  

2/5 vanhasta salista on ruokalakäytössä, lopusta on tehty ns. pikkusali eli ilmaisutaitosali, 

soveltuu esim. tanssiin. Päiväkoti jakaa tämän tilan. Lintuvaaran päiväkoti aukeaa samaan 

aikaan. Koko kiinteistön luovutus 25.11.2015. 

Uudet pyörätelineet  vaativat erilliset lukot.  

Kolmesarjaisuus kouluun: aloittavat ykköset, kenties tulevat kolmoset, koska luokat suuria ja 

musaluokka saattaa vetää muualtakin oppilaita. 

Liikennejärjestelyt otettu huomioon, erillinen liikenneympyrä jonne oppilaat voi autolla jättää. 

Saattajille erilliset pysäköintipaikat. 

Iltapäiväkerho käyttää myös perinneaulan keittiötä, portaiden alapäässä ryhmätiloissa 

leluvarastot, kirjasto vieressä, pari luokkaa käytössä.  



Joulujuhlan tilalla tänä vuonna pidetään muuton vuoksi itsenäisyyspäiväjuhla pe 

4.12.2015 klo 8.30 vanhemmille, lapsille 9.30. 4B järjestää buffetin aamulla 8.00-8.30, 

Paula Turkkila tiedottaa tilaisuudesta ja buffasta vanhemmille Wilman kautta.  

Liikennepäivystys 

Koulun alkaessa vuoden alussa To 7.1.2016 sekä mahdollisuuksien mukaan 8.1.2016 

vanhempainyhdistys tulee valvomaan aamuliikennettä. Ilona kyselee Facebookissa 

vapaaehtoisia valvomaan liikennettä. Neljä valvojaa, yksi huoltoreitille, yksi 

alaristeykseen, yksi kyltin kanssa jättöpaikalle, yksi parkkipaikalle. Kirsi Lehtonen, 

Johanna Lindgren vapaaehtoisia, pari lisäkättä kysellään FB:ssä. Ilona kysyy. 

Harrastustoimintaa koululle 

Espoon kuvataidekoulu lähestynyt koulua kyselläkseen kuviskerhon järjestämiseksi, 

(maksullista toimintaa) mahdollista syksystä 2016 alkaen. Satu Klemi Pohjois-Espoon 

musiikkiopistosta ottanut yhteyttä, mahdollisuus maksulliseen tanssikerhoon syksystä 

2016 alkaen. Vanhempainyhdistys voisi kysellä vanhemmilta kiinnostuksesta.  

Jo järjestetyt tanssiparkour-pajat saivat kehuja ja rehtori Paula Turkkila oli sitä mieltä 

että myös ykkösille ja kutosille, jotka eivät vielä ole saaneet pajoja kokea, voisi järjestää 

kyseiset pajat. Näin sovittiin.  Järjestetään keväällä.  

 

13.1.2016 vanhempainkierrokset illalla, tutustuminen uuteen kouluun samalla kun 

kakkosten  vanhemmille järjestetään info musiikkiluokalle hakemisesta.  

 

Keväällä juhlapäiväksi suunniteltu 3.5.2016 porrastettu juhlatilaisuus perheille ja 

kutsuvieraille. VY voisi olla mukana, esim. vanhempien kahvituksella. Koulun itsearviointi 

tulossa keväälle, mahdollista myös järjestää se tämän tapahtuman yhteydessä. 

Mielellään iltajuhla vanhemmille, silloin helpointa osallistua.  

Selvitetään mahdollisuus yhteiseen luentoon Lintu-koulujen kanssa  - esim. Keijo 

Tahkokallio tai Madventuresin Riku ja Tunna  juontajat, joilla on valmistaville luokille 

suunnattu paketti (n. 3000 euroa) -  jota voisi hyödyntää koulujen yhteistyössä 

järjestämässä vanhempainillassa. Koulujen rehtoreilta toivotaan aikataulutoivetta, Paula 

Turkkila selvittelee. Tarjotaan 4A luokalle mahdollisuutta järjestää kahvitilaisuus 3. 

toukokuuta.  

 

Lintuvaaran koulun alumnit voidaan kutsua kutsuvieraiksi ja kerätä heiltä muistoja 

kouluajoilta. Kenties myös koulumummoja ja –pappoja löytyy alumneista  Koulu tekee 

ennen-nyt valokuvanäyttelyn koulun vaiheista. Vanhempainyhdistys kyselee vanhoja 

valokuvia esim. yhteistyössä Omakotiyhdistyksen kanssa.  

 



6. Seuraava kokous 1.2.2016 klo 17.30. Kokouksen ajankohtaan saattaa vaikuttaa se millloin 

Omakotoyhdistyksen Lintunen-lehti ilmestyy, sillä kokouksessa laaditaan sinne mahdollisesti laitettavaan 

ilmoitukseen/juttuun tuleva materiaalia. Ilona selvittää seuraavan numeron ilmestysmisajankohdan. 

7. Kokouksen päättäminen klo 19.30. 

 


