Rehtorin tiedote, tammikuu 2015

Hyvää alkanutta vuotta 2015!
Vuoden alun ajankohtaisia asioita koulussa ovat aina uusien ekaluokkalaisten ilmoittautuminen ja
vanhempien oppilaiden erilaiset valinnat tuleville kouluvuosille. Samaan aikaan koulujen johtoryhmät
aloittavat seuraavan lukuvuoden suunnittelun tarkastaen mm. arviot oppilasmääristä, tilat ja
henkilökunnan tarpeen. Näin myös Metsokankaalla.
Tulevat ekaluokat
Tällä hetkellä Metsokankaan alueella asuu lähes 200 eskarilaista. Yhdessä aluerehtorin ja Kaakkurin koulun
johdon kanssa olemme tarkastelleet uusien koululaisten sijoittumista alueen kouluihin. Jotta tilat kaikille
oppilaille saadaan järjestymään, tulemme jälleen ohjaamaan osan uusista ekaluokkalaisista Kaakkurin
kouluun. Jakolinjana on Savottatie siten, että Savottatien pohjoispuolella asuvat uudet koululaiset ohjataan
Kaakkurin kouluun, ellei heillä ole vanhempia sisaruksia Metsokankaalla. Neitsytkorven alueelta
(Neitsytkorventien kokooma-alue) ja Savottatien eteläpuolelta ekaluokkalaiset ohjataan Metsokankaalle.
Patamäestä
Tulevana lukuvuonna 7-8 luokkaa luokka-asteilta 3-6 siirtyy opiskelemaan Patamäen kouluun. Patamäen
toiminnan valmistelu on käynnistynyt. Tammikuussa henkilökunnalle tehtiin kysely liittyen työskentelyyn
Patamäessä ja helmikuussa suunnittelu jatkuu. Talossa tullaan tarvitsemaan kaikkia niitä opettajan taitoja,
joita alakoulussa vaaditaan, mm. musiikin, englannin opetuksen, opetusteknologian, liikunnan, teknisen ja
tekstiilityön taitoja. Patamäessä tulee luokanopettajien rinnalla työskentelemään laaja-alainen
erityisopettaja, kielten opettaja ja koulunkäynninohjaaja. Samalla kun kokoamme Patamäkeen
monitaitoista opettajakuntaa, suunnittelemme myös lähtevien luokkien valinnan. Kevään aikana
muodostunut Patamäki-tiimi valmistelee käytännön asioita, joita liittyy uusiin tiloihin siirtymiseen. Päätös
Patamäkeen siirtyvistä luokista tehdään maaliskuun loppuun mennessä ja siirtyvien luokkien huoltajille
järjestetään tiedotustilaisuus muutokseen liittyvistä asioista. Ennen lukuvuoden päättymistä oppilaille ja
huoltajille järjestetään myös tutustuminen Patamäkeen paikan päällä.
Korjausremonttia Isometsossa
Tulevan kevään aikana valmistaudumme Metsokankaalla Isometsossa tilojen korjausremonttiin. Taloa on
tutkittu Tilakeskuksen toimesta eri puolilta ottaen näytteitä lattioista (betonilaatta ja muovimatto) sekä
ilmoitustaulusta. Näytteistä on tutkittu kosteus-, mikrobi- ja voc-pitoisuuksia (voc=haihtuvia orgaanisia
yhdisteitä). Suurin osa eri puolilta taloa otetuista näytteistä ovat olleet normaaleja. Henkilökunnan kahvion
ja kellarikerroksesta väestönsuojan alueelta otetuissa näytteissä ovat lattialaatan kosteus- ja vocpitoisuudet olleet koholla. Ilmanäytteissä ei kuitenkaan voc-pitoisuuksia ole ollut merkittävästi.
Molemmissa tiloissa kosteuden arvellaan olevan peräisin rakennusajalta. Väestönsuojan lattialaatta on
muita tiloja paksumpi eikä mahdollisesti ole ehtinyt kuivua kunnolla kuten muut alueet. Viereisiltä alueilta
otetut näytteet ovat olleet normaaleja. Ilmoitustaulusta otetusta näytteessä on ollut kohonneita vocpitoisuuksia ja yksi ilmoitustaulu on lähetetty tarkempaan tutkimukseen. Voc-yhdisteet saattavat aiheuttaa
herkimmille ihmisille silmä- ja ylähengitystieoireita.

Tilakeskus on suunnitellut, että ilmoitustauluja tultaneen vaihtamaan luokkatiloista koulun loma-aikoina
heti tulevasta hiihtolomasta alkaen ja työ jatkuu edelleen kesällä. Kellarikerroksen lattioiden korjaaminen
aloitettaneen jo kevään aikana ennen koulun loppumista, sillä remonttia ei ehditä toteuttaa pelkästään
kesäloman aikana. Remontti vaikuttaa pesu- ja pukutilojen käyttöön ja sillä tavalla ainakin jonkin verran
liikunnan opetukseen. Kaikki suunnitelmat täsmentyvät kevään aikana ja niistä tiedotetaan tarkemmin
ennen muutoksia.
Huolimatta siitä, että remontti vaikuttaa hieman koulutyöhön, voimme olla hyvin tyytyväisiä siihen, ettei
tutkimuksissa ole löydetty mikrobilöydöksiä (ei siis home-epäilyjä) ja lattiat suurimmassa osassa koulua
ovat tutkimusten mukaan kunnossa. Olisimme paljon suurempien haasteiden edessä, jos lattioiden
korjaamista pitäisi suunnitella koko taloon. Korjattavien kohteiden löytyminen tässä vaiheessa ennen
suurempien haittojen kehittymistä on hyvä asia.

