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TERVA-TOPPILAN KOULUN VANHEMPAINTOIMIKUNTA VANTEEN KOKOUS
Paikka: Terva-Toppilan koulu, Ankkurin yksikkö
Aika: 21.1.2013 klo 17.30

Läsnä: Karin Laine, puheenjohtaja
Sanna Rekilä, sihteeri
Outi Luhtaniemi
Petri Salo
Heli Vepsäläinen
Marja Pyrrö
Sari Kuusivirta

Ari Kähkönen
Pirjo Karppinen
Pasi Palola
Jari Kestilä
Ursula Remes
Leena Huhtanen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Karin Laine avasi kokouksen klo 17.35.
2. Alakoulun kuulumiset
Opettaja Pasi Palola kertoi alakoulun kuulumisia. Uintiviikko oli mennyt hyvin, ja
siitä saatiin positiivista palautetta niin lapsilta kuin opettajilta.
Arviointikeskustelut toteutetaan viikoilla 5 ja 6.
Hiihtopäivä pidetään 28.2. Virpiniemessä. Liikuntavirastosta saadaan lainaan suksia
niille, joilla ei ole omia.
Opettajat ovat huolissaan oppilaiden lisääntyneestä energiajuomien käytöstä.
Koululla ei ole oikeutta takavarikoida energiajuomia oppilailta, minkä vuoksi
vanhempaintoimikunnalta pyydettiin kannaottoa energiajuomia vastaan jaettavaksi
oppilaiden koteihin. Sovittiin, että kannanotossa vanhempaintoimikunta ja koulu
yhdessä suosittelevat energiajuomien kieltämistä oppilailta. Sihteeri Sanna Rekilä
laatii kannanoton, ja hyväksyttää sen vanhempaintoimikunnalla ennen koteihin
lähettämistä.

3. Yläkoulun kuulumiset
Opettaja Petri Salo kertoi yläkoulun kuulumisia.
Joustavan perusopetuksen (JOPO) toimintaa on esitelty 8.-luokkalaisille ja
vanhemmille. JOPO-luokkalaiset ovat aloittaneet äänikirjojen teon oppikirjoista.
Keskiviikkona 23.1. on hakemusten JOPO-luokalle viimeinen jättöpäivä.
Yhdeksäsluokkalaisilla jatkuu kiivas koetahti koko kevään. Viikossa pidetään yleensä
kaksi koetta.
Työelämään tutustuminen (TET) pidetään 4.2. alkavalla viikolla. Samalla viikolla
haastatellaan tulevat JOPO-oppilaat ja vanhemmat.
4.2. on luku- ja tiedonhankintapäivä. Helmikuun ensimmäinen vikko on
sanomalehtiviikko.
14.2. on ystävänpäiväkonsertti.
30.1. pidetään jatko-opintomessut Oulun Normaalikoulun yläkoululla.
4. Vanne-lehti
Jutunteko Vanne-lehteen on menossa luokissa. Lehden taitosta vastaa opettaja
Riina Kuuselma. Vanteen jäsenet keräävät mainoksia lehteen. Kokouksessa paikalla
olleille jaettiin kopio imoitussopimuksesta. Sopimukset palautetaan Vanteen
kansioon viimeistään huhtikuun kokouksessa. Jokaisesta myydystä mainoksesta
ilmoitetaan sihteeri Sanna Rekilälle (srekila@yahoo.co.uk). Mainosten maksun
eräpäivä on 18.4.2013. Outi Luhtaniemi kirjoittaa lehteen jutun heijastinratsiasta.
Sanna Rekilä kirjoittaa jutun tulevasta energiajuomien vastaisesta kannanotosta.
Puheenjohtaja Karin Laine kirjoittaa puheenjohtajan tervehdyksen. Kaikki lehteen
tuleva materiaali tulee lähettää Riina Kuuselmalle 22.4.2013 mennessä. Osoite on
riina.kuuselma@eduouka.fi.
5. Wilma
Rehtori Jari Kestilä kertoi, että oppilaitosten hallinto-ohjelman www-liittymä Wilma
saadaan Terva-Toppilan koulun käyttöön viimeistään helmikuun alussa. Wilma tulee
korvaamaan perinteisen reissuvihon alakoulun ensimmäisillä luokilla, ja Helmijärjestelmän muilla luokilla. Helmi poistuu käytöstä kokonaan heinäkuun 2013
lopuun mennessä. Syksystä 2013 alkaen koko koululla on käytössä ainoastaan
Wilma.

6. Vanne-kerho
Keskusteltiin ajatuksesta perustaa koululle Vanne-kerho. Kerho olisi
vapaamuotoinen vanhempien ja lasten kohtauspaikka ilta-aikaan noin kerran
viikossa koulun salissa. Ajatus jätettiin hautumaan.

7. Kodin ja koulun päivä
Keskusteltiin ajatuksesta pitää kodin ja koulun päivä alkusyksystä. Ideana on esitellä
vanhempaintoimikunnan toimintaa ja jäseniä. Ehdotettiin tapahtuman pitämistä
joko syksyn vanhempainillan yhteydessä, erillisenä lauantai-päivänä, tai arki-iltana.
Ajatus jätettiin hautumaan.
8. Koulun kerhotoiminta
Kevätlukukaudella 2013 koulun kerhotoiminta supistuu huomattavasti verrattuna
syksyyn 2012. Syynä tähän on Opetusministeriön muuttuneet rahoitusperusteet.
Aiemmin kerhorahoitus on myönnetty koulun tekemän kerhosuunnitelman
mukaan, ja esimerkiksi vuonna 2012 Terva-Toppilan koulu sai kerhotoimintaa
varten rahoitusta 15 000 €. Vuoden alusta voimaan tulleen muutoksen mukaan
kerhorahoitusta myönnetään oppilasmäärän mukaan, ja täten Terva-Toppilan
koulun kerhorahoitus vuonna 2013 on 3000 €. Käytännössä tämä tarkoittaa
kerhotuntien supistumista kahdeksasta viikkotunnista kahteen. Korvaavaa
rahoitusta on etsitty uusien yhteistyötahojen suunnalta, ja alakoulun 2.-5.
luokkalaisille ollaan saamassa oppilaille maksuton jalkapallokerho, ja yläkoululle on
suunnitteilla salibandy-, musiikki- ja kuvataidekerhot.
9. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään maanantaina 25.2.2013 klo 17.30 Terva-Toppilan koulun
Ankkurin yksikön opettajainhuoneessa. Puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle.
Seuraavassa kokouksessa Vanteen jäsenille esittäytyy koulupsyykkari.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.
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