PÖYTÄKIRJA
Kotikoulutoimikunta
3.10.2013

KOTIKOULUTOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2013 - 2014
Aika : torstai 3.10.2013 klo 17.30
Paikka : Sumppi
Osanottajat:
Nina Heikkinen
Tarja Takalo
Jaana Utriainen
Riikka Pyhäluoto
Juha Jäälinoja
Ulla-Maija Louhela
Mari-Liisa Kurkela
Johanna Heikkilä
Mari Alnazary
Sari Koutonen
Kai Lotvonen, apulaisjohtaja

ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
Kai Lotvonen avasi kokouksen klo 17.45
2. Osallistujat, esittäytyminen
Käytiin lyhyt esittäytymiskierros.
3. Puheenjohtajan valinta
Puheenjohtajaksi ehdotettiin Jaana Utriaista. Sovittiin, että odotetaan sähköpostitse tehdyn kyselyn
vastaukset ja sen jälkeen päätetään puheenjohtajan valinnasta.
4. Koulukuulumisia
Käytiin keskustelua kuluneesta syksystä.
Esille nousi kirjastossa ilmenneet käyttäytymisongelmat. Keskustelussa pohdittiin yhteisten sääntöjen ja
käytäntöjen luomista Kaukovainion ja Hiirosen alueelle. Käytänteet voisivat koskea esimerkiksi
kotiintuloaikoja.
Keskusteltiin siitä, että on tärkeä huomioida myös yläkoululaiset. Kaikilla koulun oppilailla ei voi olla
samat säännöt, vaan ikä tuo mukanaan vastuun lisäksi myös oikeuksia.
5. Syksyn toimintasuunnitelma
Tärkeimmäksi tapahtumaksi nostettiin koko koulun yhteisen vanhempainillan järjestäminen.
Syksyn vanhempainilta toteutetaan toiminnallisena pistetyöskentelynä.
Ohessa ajatuksia liittyen vanhempainiltaan:
- alueen nuorten kanssa toimijat yhteen
- toimintapisteet, erilaisia kouluun liittyviä pisteitä ja lisäksi mm. puhelimen käyttöön, ikärajoihin,
nettisääntöihin jne.
- pisteillä tekemistä ja tietoiskuja
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6. Muut asiat
6.1. Kerhoasiat
Keskusteltiin kerhoista ja siitä mahdollisuudesta, että vanhemmat pitäisivät kerhoja oppilaille
- esim. ”skeittikerho”, rakennetaan yhdessä skeittiparkki, futiskerho, jääkiekkokerho jne.
- pyritään siihen, että kerhojen pyörittämiseen on mahdollisimman matala kynnys, eli kerhojen ei aina
tarvitse olla ”ammattimaisia”
- selvitettäviä asioita:
- vastuuasiat
- vakuutus
- mistä saada taloudellista avustusta kerhoihin
6.2. Kaukovainion alueen täydennysrakentaminen
- Suunnitelmat nähtävissä kirjastossa
6.3. Vanhemmat kouluun
- Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää työpäivä, jolloin vanhemmat ovat lasten sijasta
koulussa
- Sopiva päivä on lauantaityöpäivä
- Mahdollista seuraavan kerran ensi lukuvuonna, koska tänä vuonna koulu ei tee
lauantaityöpäivää
7. Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään viikolla 44. Kai Lotvonen informoi tarkemmin päivämäärän myöhemmin.
8. Kokouksen päättäminen
Kai Lotvonen päätti kokouksen klo 19.10
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