Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunta

Aika:

2.12.2014 klo 18:00 – 19.30

Paikka:

Metsokankaan koulu, opettajanhuone Luppo

KOKOUSMUISTIO

1. Kokouksen avaus
Anna-Kaarina Jääskeläinen avasi kokouksen klo 18:05. Anna-Kaarina ja päiväkodin johtaja
Sirpa Tenhu kertoivat lyhyesti koulun ja päiväkodin kuulumisia.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen läsnäolijat löytyvät Liitteestä 1.
Tämän kokouksen muistion tarkastajiksi valittiin Jari Salo ja Tarja Stenudd. Muistion
tarkistajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3. Seppälän koulukuvaamon optio kuvauksesta tulevalle vuodelle
Anna-Kaarina kertoi Seppälän kuvaamon olleen kouluun yhteydessä tulevan vuoden
kuvauksien osalta.
Keskusteltiin valokuvien laadusta ja hinnasta sekä ennen kaikkea kuvien laadun osalta
puolesta ja vastaan tulleista kommenteista.
Päätettiin, että Seppälän kuvaamo saa käyttää option tulevan vuoden kuvaukista, mikäli
hinta pysyy samana. (Tarkistettu sopimuksesta hinnan säilyminen ennallaan.)
4. Toimintarahan hakeminen ensikaudelle
Viime vuonna haetulla alueellisella toimintarahalla on tänä vuonna toteutettu Liikkuva
koulu – projektia. Nyt keskusteltiin erilaisista toteutusmahdollisuuksista tulevalle
vuodelle, mutta hakuaika on valitettavan lyhyt 10. - 31.12.2014 ja juuri pahimpien
joulukiireiden aikaan.
Sovittiin, että Kaija Keränen selvittää löytyykö innokkuutta uuden hakemuksen ja
toiminnan suunnitteluun.
5. Kouluruoka
Lähinnä toiveruokapäivinä oli ilmennyt, että osalle oppilaista oli toisten oppilaiden
rohmuamisen ansiosta jouduttu järjestämään muuta ruokaa. Lisäksi Pikku-Metsossa on
ruoka joinakin kertoina loppunut kesken. Anna-Kaarina oli selvittänyt ison koulun
tilannetta ja heillä pitäisi olla valmiudet tarjota pikaisestikin oppilaille jotain toista
ruokaa, mikäli päivän listan mukainen ruoka loppuu kesken.
Sovittiin, että Anna-Kaarina selvittää ruuan riittävyyttä Pikku-Metson osalta. Muutoin
mikäli ruuasta on huomautettavaa, niin viestiä suoraan Oulun Serviisille osoitteessa
http://www.ouka.fi/oulu/oulun-serviisi/palaute
6. Koulussa häviävät tavarat
Keskusteltiin lähinnä pyöriin kohdistuvasta ilkivallasta. Se on alku syksyn jälkeen
vähentynyt, mutta jonkin verran tihutöitä ilmenee pitkin vuotta. Koulun pyöräparkeilla
on valvontakamerat. Rehtori suositteli olemaan pikaisesti yhteydessä häneen jos

oppilaan pyörälle on tehty ilkivaltaa, jotta valvontakameroiden kuvat voidaan tarkistaa
tuoreeltaan.
7. Muut mahdolliset asiat
Koulussa järjestettävistä kerhoista kyseltiin ja lisäksi mahdollisuudesta päästä niihin.
Ehdotettiin, että koulun sivuilla voisi olla joku linkki, josta ainakin pysyvämmät koululla
järjestettävät kerhot sekä yhteystiedot niiden osalta löytyisivät.
Kyselyä oli tullut myös mahdollisuudesta tehdä läksyjä koululla esimerkiksi kyytiä
odotellessa. Anna-Kaarinan mukaan yleissääntö on, että koulupäivän päätyttyä oppilaat
menevät pihalle. Varsinaista tilaa koululla ei ole osoittaa, mutta tarvittaessa lupaa
odottaa esim. ruokalassa hiljaa läksyjä tehden voi kysyä omalta opettajalta.
8. Seuraava kokous
Seuraava vanhempaintoimikunnan kokous pidetään keskiviikkona 28.1.2015 klo 18:00.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30.

LIITE 1: OSALLISTUJALISTA VTK KOKOUS 3.11.2014
Nimi

Luokka

Email

Sanna Goman

3A

sanna.goman@netti.fi

Kaija Keränen

6C

kaija.keranen@eduouka.fi

Jari Salo

1E

jari.salo@ouka.fi

Juha Kinnunen

1E

jttkinnunen@gmail.com

Tarja Stenudd

2B

tarja.stenudd@gmail.com

Kaisa Huuki

3F

kaisa.huuki@hotmail.fi

Juho Meriläinen

5C

juho.merilainen@merilaisenleipomo.fi

Tiina Tiainen

1C

tiainen.tiina@gmail.com

Kaisa Kaitera

3C

kaisa.kaitera@gmail.com

