METSOKANKAAN KOULUN VANHEMPAINTOIMIKUNNAN KOKOUS
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1.

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen:

Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunnan normaalin työjärjestyksen mukainen
kokous avattiin 7.4.2014 kello 17:30 Oulunsalon kirjaston neuvotteluhuoneessa.
Kokouksen avasi puheenjohtaja Susanna Järvinen.
Kokouksessa oli läsnä 19 varsinaista vanhempaintoimikunnan jäsentä ja 11
nykyistä/tulevaa Metsokankaan koulun oppilaan vanhempaa. Kokous todettiin
järjestyssääntöjen mukaisesti päätösvaltaiseksi. Osallistujat Liite 1.
Tämän kokouksen muistiontarkastajiksi valittiin Heidi Viertola ja Hanna-Leena
Leinonen ja ääntenlaskijoiksi Saara Sirviö ja Meri Rova.
2. Lyhyt tilannekatsaus / Susanna ja muut 25.3. paikalla olleet VTK jäsenet
Syksyllä 2014 aloittavat ekaluokkalaiset
Metsokankaalla asuvat syksyllä 2014 aloittavat ekaluokkalaiset eivät mahdu kaikki
Metsokankaan kouluun. Tulevia ekaluokkalaisia on 162, joista puolella on
sisarusperuste. Tämä olisi ollut yksi mahdollisuus ratkaista asia, mutta pahimmillaan
pienillä sisaruksettomilla oppilailla koulumatka olisi ollut 4 km. Koululla haettiin
muita vähiten hankalia perusteita ja asia vietiin opetuslautakuntaan, jonka päätöksen
mukaan sisarusperuste ei välttämättä ole ohjaava tekijä, jos tulee muita asiaan liittyviä
perusteita kuten esimerkiksi koulumatka. Lähikoulu voidaan osoittaa siten, että
oppilaat jakautuvat tasaisesti kouluun ottaen huomioon ryhmäkoot jne. Kaikista
aiemmin olleista perusteista voi täten poiketa tilanteen mukaan. Tällä hetkellä oppilaita
ohjataan Tuomipellontieltä ja Metsänhoitajantieltä sekä Ulkometsäntiehen ja
Kaukametsäntiehen liittyviltä katualueilta Kaakkurin kouluun. Näillä alueilla oli
yhteensä 46 oppilasta, joissa ei huomioitu sisarusperustetta. Oppilaat jatkavat myös
tulevina vuosina Kaakkurin koulun oppilaina. Rehtorin mukaan tämä on tämän kevään
raja.
Suunnitelmat nykyisten kakkosluokkalaisten suhteen
Edellä mainitun sisarusperusteen kumoamisen seurauksena Metsokankaalle jää/tulee
116 uutta ekaluokkalaista. Edelleen osa oppilaista on ilman paikkaa, joten nyt
suunnitelmissa on siirtää koulun nykyisiä oppilaita Kaakkuriin. Nykyisten kakkosten
eli tulevien kolmosten tilannetta tutkitaan ja tietty määrä oppilaita tullaan siirtämään
koko opinpolkunsa ajaksi Kaakkuriin.
Nykyisistä luokista kaikki kolmosista aina kuutosluokkiin saakka on jo kertaalleen tai
jopa kahteenkin kertaa hajautettu. Nykyisiä kakkosia on tällä hetkellä 7 luokkaa, joista
tiivistetään viisi Metsokankaalle jäävää luokkaa ja noin 30 oppilasta siirrettäisiin
Kaakkuriin.

Vanhempaintoimikunnan ehdoton kanta on ollut alusta saakka, ettei yksittäisiä
oppilaita ripotella Kaakkuriin.
3. Tiedonanto 25.3. vanhempaintoimikunnan kokouksen jälkeisistä
toimenpiteistä / Susanna
Puheenjohtaja Susanna Järvinen esitti Metsokankaan selvitysvaatimuksen, joka oli
lähetetty päättäjille 27.3.2014. Liite 2.
Mika Penttilä oli jo lukenut selvityksen ja kommentoinut sitä hyvänä.
Selvitysvaatimuksen pohjalta on käyty keskustelu myös varhaiskasvatusjohtaja Arto
Lambergin kanssa. Mediaa kontaktoitu laajasti: Yle, Oulu-lehti ja Kaleva.
Metsokankaan koululaisten vanhemmat ovat aktiivisesti nostaneet Metsokankaan
koulutilaongelman keskusteluun useammissa Oulu-raadeissa eri puolilla Oulua.
Vanhempien mukaan päättäjät olivat hämmentyneitä viimeisimmästä uutisesta
kolmosten hajasijoittamisesta. Paikalla tilaisuudessa olivat muun muassa Marjut
Nurmivuori, Matias Ojalehto, Mika Penttilä ja Yrjö Harju.
Juuri ennen tämän vtk:n kokouksen aloittamista Mika Penttilä ilmoitti Susannalle
päätöksestä sijoittaa kaikki nykyiset kakkosluokkalaiset Metsokankaan kouluun.
Kakkosia ei siis lähdetä hajasijoittamaan Kaakkuriin. Tämä muutos aiheuttaa
todennäköisesti vaikutuksia koulun aloittamisaikoihin. Koulupäivä olisi silti normaalin
työpäivän rajoissa. Mika Penttilä esitti vanhemmille pyynnön suhtautua
myötämielisesti tähän aikataulumuutokseen. Kaakkuriin tultaisiin jatkossakin
sijoittamaan Savottatien Kaakkurin puoleiselta alueelta ekaluokkalaisia.
4. Mahdolliset seuraavat toimenpiteet ja niistä päättäminen
Yhteisesti sovittiin että ensin pyydetään vastaus puheenjohtajan tekemään
Metsokankaan selvitystyöhön. Tämän jälkeen varapuheenjohtaja Jarkko Kaippio tekee
jatkoselvittelyn.
Alla olevista kohdista järjestettiin äänestys. Yksimielisesti päätettiin että kaikilla
paikalla olevilla Metsokankaan koululaisen vanhemmalla on äänestysoikeus.
Pyydetään päättäjiltä vertailulaskelma siitä mitä maksaa nämä
väliaikaistoimenpiteet (pieni rakennus + kuljetukset + päätöksenteko ) verrattuna jos
kerralla rakennettaisiin riittävän iso koulu.
JAA: 28
EI: 0 TYHJÄ: 2
Järjestetään keskustelutilaisuus kaupungin viranhaltijoiden kanssa.
Päätös: tällä hetkellä ei tarvetta järjestää erillistä keskustelutilaisuutta. Järjestetään
mikäli tarvetta myöhemmin ilmenee.
JAA: 18
EI: 5 TYHJÄ: 7
Hankitaan väestökartta ja ajantasainen väestölaskelma Metsokankaan alueelta +
ikärakenne.
Päätös: Heidi Viertola päivittää väestölaskelmat.
Pyydetään kirjallinen vastaus Metsokankaan selvityspyyntöön, joka on lähetetty
päättäjille 27.3. Mitä on selvitetty ja mihin päätökset pohjautuvat ja mikä on
lopputulema.
JAA: 30
EI: 0 TYHJÄ: 0

-

Mahdollinen mielenosoitus
JAA: 1

EI: 18 TYHJÄ: 11

Ehdotetaan että koulu järjestää kyselyn kaikille luokka-asteille mahdollisten
vapaaehtoisten Kaakkuriin lähtijöiden kartoittamiseksi. JAA: 16 EI: 2 TYHJÄ: 12
Pyydetään viranhaltijoita selvittämään voisivatko 7-9 luokkalaiset Metsokankaan
koululaiset käydä esim. ko/kä/mu tunneilla Kaakkurissa, jos näin saataisiin vapautettua
tiloja Metsokankaan koululta alaluokille. Tunnit voisivat olla koulupäivän viimeisiä tai
ensimmäisiä tunteja.
JAA: 20 EI: 1 TYHJÄ: 9
Mahdollinen koululakko. Lukekaa tämä ennen kokousta:
http://www.vanhempainliitto.fi/filebank/806-KOULULAKKOOHJEET_18012012.pdf
Päätös: Siirretään seuraavaan kokoukseen.
Vaaditaan että uusi koulu mitoitetaan riittävälle oppilasmäärälle, jotta
sisarperuste koulupaikan osoittamisessa voidaan ottaa jatkossa huomioon ja jotta
kaikki nykyiset ja tulevat oppilaat mahtuvat kouluun. JAA: 29 EI: 0 TYHJÄ: 1
5. Ilmoitusasiat
Puheenjohtaja Susanna Järvinen esitti toiveen, pitää yllä positiivista virettä, jotta tämä
tilanne ei aiheuttaisi huonoa mielialaa lapsiin. Samoin viranomaisten kanssa käydyt
keskustelut on syytä pitää yhteistyöhenkisinä.
6. Muut esille tulevat asiat
Radio YLE haastattelee Kaisa Kaiteraa 8.4. aamuradiossa. Tulevan keskustelun
pääpaino on riittävän isossa koulutilassa nykyisille ja tuleville oppilaille ilman että
koulualuetta rajattaisiin tai sisarusperustetta ei noudatettaisi.
7. Seuraava kokous
Seuraava vanhempaintoimikunnan kokous pidetään keskiviikkona 23.4. klo 18:00.
8. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi kello 18.57.
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