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TERVA-TOPPILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN VANTEEN KOKOUS
Paikka: Terva-Toppilan koulu/Ankkuri-yksikkö
Aika: 19.03.2012 klo 18- 19.30
Läsnä: Jari Kestilä, Pasi Palola, Noora Hirvonen, Merja Luukka, Karin Laine, Daniel
Ferraro, Mervi Klemetti, Petri Salo, Heli Vepsäläinen, Kristiina Väisänen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jari Kestilä ja sihteeriksi Kristiina Väisänen
1.

Edellinen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

- luistelukentän koppi ei ehtinyt tälle talvelle, mutta Daniel Ferraro lupasi kysyä sitä ensi talveksi.

2.

Jari piti puheenvuoron Ranta-Toppilan alueen asemakaava-suunnitelmasta:

Koulujen 4.,5., 6. ja 9.luokkien oppilaat ja opettajat ovat tehneet Ranta-Toppilan asemakaavaan
ehdotuksia ja suunnitelmia puistoalueen kehittämisestä. Suunnitelma on esitelty kaupungin
teknisessä keskuksessa. Alueelle esitetään monenlaisia liikuntapaikkoja: nykyinen luistelukenttä
käännetään toisinpäin ja lisäksi sen viereen tulee toinen tekonurmikenttä. Kenttien väliin tulisi
yleisurheilupaikkoja, 2 rantapallokenttää, 2 asfalttitenniskenttää, hiihtolatu/pururata (800-600m),
yhdyslatu rantaan. Luistelukentän viereen tulisi pysyvä lämmin huoltorakennus. Yläkoulun ohi
menevä Kauppaseurantie levenee ja toimii tienä rantaan, koulun pihalle pyöräparkin viereen areena
ja palloiluhäkki välituntikäyttöön. Alueen kaava valmistuu vuonna 2013 ja jos asemakaava
hyväksytään, esityksen sisältämiä asioita voidaan saada talousarvioon ja toteutukseen aikaisintaan
v.2016.
Virtaa ja virikkeitä vanhempaintoimintaan- koulutustilaisuus on Oulussa la 21.4
klo 10-15 Kirkkotorin koulutuskeskukusessa. Tähän tilaisuuteen on tervetulleita
kaikki vanhempaintoiminnassa mukana olevat henkilöt ja pöytäkirjan liitteenä on
tiedote tilaisuudesta.
3.

Opettajien kuulumiset:

- Pasi kertoi alakoulun hiihtopäivästä Auran majalla, joka oli onnistunut hyvin, oppilaille oli kaikille
löytynyt hyvin hiihtovälineet. Koulussa oli korostettu terveiden elämän tapojen merkitystä ja sovittu
että, kahviosta saa ostaa mehua, kaakaota ja munkkia, mutta ei karkkia. Tästä asiasta oli tullut
keskustelua kahvion myyjien kanssa ja ristiriitatilanteita kun oppilaat olivat ostaneet karkkia.
Keskusteltiin asiasta ja sovittiin että karkiton linja on hyvä tulevaisuudessa ja olisi hyvä sopia
kohtuullinen rahasumma, jonka saa ottaa retkille mukaan.
- Luku-ja tiedonhankitapäivä tulossa 29.3, mukana sekä alakoulun että yläkoulun oppilaat.

- Petri kertoi että Jopo-luokalle on tullut 17 hakijaa, joista kymmenen hyväksytään.
- 9.luokkalaiset ovat keväällä lähdössä Luulajaan retkelle.
–
Jari kertoi että ensi syksynä 1.luokalle on ilmoittautunut 35 oppilasta, joista tehdään kolme
luokkaa, 3.-6.lk on tulossa lisäksi pienluokka, 7.luokalle on tulossa 49 oppilasta.
–
Keskiviikkona 21.3 liikuntapäivä Syötteellä.
–
Torstaina 5.- 8.luokkalaisille on luentoja kiusaamisesta netissä ja nettipelien pelaamisesta
–
Keväällä kouluun tulossa Merikanto-konsertti ja kitarakonsertti
–
Viimeinen opintojakso alkaa ja kevätjuhla lähestyy

4.

VANNE-lehden tilanne:

- VANNE-lehteen myyty yksi mainos, ilmoitukset 23.4 mennessä. Mainoksia kaivattaisiin lisää ja
laitetaan vielä pöytäkirjaan liitteenä vielä mainossopimus.
- kaikki kirjoitukset eivät ole vielä valmiina yläkoulussa, taideaineiden opettajilta pyydetty kuvia
oppilaiden töistä.
- Alakoulussa opettajia muistutettu että lähettävät materiaalia Ukkolan Tapiolle.
- rehtorin haastattelu tulossa ja kuvistöitä on kuvattu.

5.

Seuraavat kokoukset 23.4 ja 21.5

Kristiina Väisänen

Liitteet:

mainossopimus
Virtaa ja virikeitä-tilaisuuden mainos

