Pöytäkirja

25.2.2013

TERVA-TOPPILAN KOULUN VANHEMPAINTOIMIKUNTA VANTEEN KOKOUS
Paikka: Terva-Toppilan koulu, Ankkurin yksikkö
Aika: 25.2. klo 17.30-19.00
Läsnä: Karin Laine, puheenjohtaja
Ursula Remes, sihteerin sijaisena
Leena Hietanen
Outi Luhtaniemi
Petri Salo
Heli Vepsäläinen

Ari Kähkönen
Pirjo Karppinen
Pasi Palola
Jari Kestilä

10. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Karin Laine avasi kokouksen klo 17.30
11. Pöytäkirjantarkastajat
Valittiin Heli Vepsäläinen ja Ari Kähkönen.
12. Koulupsyykkari Kaisa Leskinen
Koulupsyykkari Kaisa Leskinen kertoi toiminnastaan Terva - Toppilan koululla.
Koulupsyykkari on koululla 2,5 pv/vko. Koulutukseltaan hän on psykiatrian
sairaanhoitaja. Koulupsyykkarin toiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten mielen
hyvinvoinnin tukeminen, varhaisen tuen tarjoaminen, lapsen ja nuorten kuuleminen
sekä kouluterveydenhuollon vahvistaminen. Kaisa kertoi toimintatavoistaan ja
yhteistyökumppaneistaan. Koulupsyykkarin toimintamuodot koululla ovat moninaiset:
psyykkaripysäkki 1 krt/kk yläkoululla, turvataitoryhmät alakoululaisille,
vuorovaikutusryhmä pienluokalle, vanhempainryhmä, tupakasta irti -ryhmä, luokkien
ryhmäytymiseen ym. tähtäävät luokkatyöskentelyt, konsultaatiopalvelut vanhemmille
ja opettajille, osallistuminen koulun oppilashuoltotyöhön sekä yksilötyö oppilaiden
kanssa. Kaisan alustus synnytti vilkasta keskustelua. Vanhempaintoimikunnassa oltiin
erittäin tyytyväisiä, että koulu on saanut koulupsyykkarin.
13. Koulun terveisiä
Rehtori kertoi, että vanhempaintoimikunnan lähettämästä energiajuomaviestistä oli
tullut pari positiivista palauteviestiä. Myös opettaja Palola kertoi saaneensa positiivista
palautetta viestistä oppilaiden taholta.
Rehtori kertoi positiivisia kerhoterveisiä: koulu oli saanut salibandy-kerhon. Tämä
ilmainen kerho on jo käynnistynyt ja se on suunnattu 11-14 – vuotiaille. Myös Valveen
vetämä kulttuurikerho on käynnistymässä 3.-6. -luokkalaisille. Tammikuussa
käynnistyivät myös liikuntaneuvojaopiskelijoiden vetämät kerhot.
Uusia ekaluokkalaisia oli ilmoittautunut 22. Uusien 7.-luokkalaisten ilmoittautuminen
oli käynnissä, tulevien seiskaluokkalaisten lukumäärä pysynee samansuuruisena kuin
edellisenä vuonna. Jopo-ryhmään hakeminen ja perhehaastattelut olivat nekin
parhaillaan käynnissä. Yhdeksäsluokkalaisia koskeva yhteishaku oli myös käynnissä.

Rehtori kertoi vähäisestä hausta aamu - ja iltapäivätoimintaan. Haku oli päättymässä ja
kokouspäivän tietojen mukaan hakupapereita ei ollut jätetty riittävästi, jotta Terva Toppilaan järjestettäisiin oma ryhmä. Kokouksessa tästä nousi huoli ja asiasta
keskusteltiin vilkkaasti. Asiaan päätettiin palata seuraavassa kokouksessa.
Opettaja Palola kertoi Virpiniemeen tehtävästä retkipäivästä ja ala- ja yläkoulun
yhteistoimintapäivästä. Koulun talviliikuntapäivä on Ukkohallassa 21.3.
14. Joulumyyjäisten tuotto
Joulumyyjäisten tuotto oli 150,45 euroa.
15. Vanne-lehden ilmoitukset
Sovittiin, että jokainen vanhempaintoimikunnan jäsen myy ainakin yhden ilmoituksen
keväällä ilmestyvään Vanne-lehteen. Ilmoitukset tulee myydä ennen 22.4.2013.
16. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään maanantaina 8.4.2013 klo 17.30 yläkoulun
opettajainhuoneessa.
17. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.
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