MUISTIO

Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunta

Aika: 17.11.2011 kello 18.10-19.40
Paikka: Metsokankaan koulu, henkilökunnan kahvio
Läsnä: Johanna Kastikainen, Merja Marjakangas, Mari Pietikäinen, Ari-Pekka Polvela,
Kristian Juusola, Pekka Ansaranta, Petra Ylitalo, Hanna Isometsä, Johanna Wahlberg,
Tarja Stenudd, Sari Turtiainen (puheenjohtaja, muistion laatija), Anna-Kaarina
Jääskeläinen ja Sari Koskenkari.

1. Edellisen kokouksen muistio
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. Todettiin, että rehtorin työmatkan vuoksi
kokouskutsu ei ollut ehkä tavoittanut ihan kaikkia jäseniä. Joku sähköpostiosoitteen
muutoskin saattoi olla tähän syynä. Osoitelistaa päivitetään, mutta jatkossa kannattaa
myös seurata koulun kotisivuja, mikäli kokousmateriaali ei jostain syystä tule perille.
Muistiot ja esityslistat löytyvät aina koulun kotisivuilta. Seuraava kokousajankohta
sovitaan aina edellisessä kokouksessa eli kokoukset pidetään kuitenkin sovitun aikataulun
mukaisesti.
2. Kouluruokailuasiaa
Sari Turtiainen kertoi, että syyskuun lopulla Serviisin, opetushallinnon ja koulun välillä
pidetyn kokouksen jälkeen kouluruokailu Metsokankaalla on muuttunut siten, että
koululla ei tarjota enää cook&chill-ruokaa, vaan ruoka toimitetaan lämpimänä päivittäin
Kaakkurista. Serviisi muutti siis kokouksen jälkeen käytäntöä, mutta kenelläkään ei ole
tiedossa, miten kauan uusi käytäntö jatkuu. Henkilökunnan edustajat kertoivat, että
kouluruoka on muuttunut maistuvammaksi ja ruokaan ollaan tyytyväisempiä kuin ennen.
Joidenkin vanhempien mukaan muutos on näkynyt myös kodeissa eli koululaiset antavat
ruoasta välillä myönteistäkin palautetta, eivätkä ole enää koulupäivän päätyttyä niin
nälkäisiä. Erikoisruoat tarjoillaan ainakin välillä keittiöstä, mikä on myös parannusta
entiseen. Keskusteltiin kouluruoasta ja todettiin, että on hyvä, että koululla on siirrytty
lämminruoan tarjoiluun, mutta annoskokoihin pitäisi jatkossa kiinnittää huomiota eli
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annoskoot voivat olla hyvin pieniä ja joskus joku ruoka loppuu kesken. Opettajat tai
ruokalan henkilökunta eivät ehdi tarkkailla lounasaikana koko ajan, minkä verran kukin
oppilas ottaa. Vanhemmat kokevat myös, että sama annoskoko ei ole välttämättä
riittävä ala- ja yläluokkien oppilaille, eli isoille koululaisille pitäisi olla ehkä
automaattisesti isompia annoksia. Annoskoot määritellään Kaakkurissa, joten omalla
koululla niitä ei voida muuttaa. Todettiin, että ruusuja ja risuja eli palautetta kannattaa
edelleen antaa Serviisille.
3. Selvitys koulun akustiikasta
Apulaisjohtaja Anna-Kaarina Jääskeläinen kertoi, että meluhaittaa on erityisesti koulun
aulassa, jossa myös ruokailu tapahtuu. Oppilaita on kehotettu ja eri tavoin
kannustettukin keskustelemaan lounaalla hiljaisemmin, mutta silti äänentaso nousee
häiritseväksi. Koululla on tehty tämän vuoksi alustavia selvityksiä ja mittauksia eli
selvitetty, miten akustiikkaa voisi parantaa aulassa ja muissa tiloissa. Nähtävästi mm.
aulan kattoon kiinnitetty taideteos saa aikaan sen, että katon akustiikkalevyt eivät
toimi, kuten pitäisi. Tilan rakenteissa on muitakin ominaisuuksia, joiden vuoksi melutaso
nousee helposti. Myöhemmin selviää, mitä tarkempien tutkimusten jälkeen voidaan
tilanteelle tehdä ja minkälaisia resursseja akustointiin on käytössä.
4. Ajankohtaiset asiat
Jääskeläinen kertoi, että koulu on hakenut keväällä 2009 Microsoftin Partners in Learning
-ohjelmaan ja Metsokankaan koulu on hyväksytty mukaan, minkä johdosta ohjelman
toiminta on käynnistynyt koululla tänä syksynä ja se jatkuu ensi syksyyn. Ohjelman avulla
Metsokankaan koululla kehitetään mm. uusien tietoteknisten sovellusten käyttöä
opetuksessa, oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja uusia oppilasarviointimuotoja. Myös
eri koulujen oppilaat ovat vuorovaikutuksessa keskenään esim. omien virtuaalikokousten
kautta. Metsokangas kuuluu pienryhmään, jonka mentorina toimii Björknäsin koulu
Ruotsista ja toisena Pathfinder-kouluna Het Kristalin -koulu Hollannista. Näiden koulujen
kesken vaihdetaan kokemuksia ja saadaan kehittämisideoita. Koulu on siis mukana
ohjelmassa Pathfinder-kouluna ja voi hakea myöhemmin itse mentorikouluksi. Ohjelman
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puitteissa on tehty myös koulun esite ja esittelyvideo, joka on nähtävissä YouTubessa.
Video katsottiin kokouksessa. Sovittiin, että esittelyvideon linkki lisätään koulun kotisivuille.
Lisätietoa Partners in Learning -ohjelmasta:
http://www.microsoft.com/education/ww/leadership/partnerships/pil/Pages/index.aspx

Jääskeläinen kertoi myös, että koulun joulujuhla pidetään 15.12. Joulujuhla järjestetään
päivällä kaikille oppilaille ja illalla klo 18 vanhemmille, koska muuten vieraat eivät
mahtuisi juhlasaliin. Parilliset vuosiluokat ovat esiintymisvuorossa ja tänä vuonna
teemana on kansainvälinen joulu.
5. Tulevan lukuvuoden asiaa
Koulun oppilaismäärän kehityksestä kuultiin Jääskeläiseltä. Tällä hetkellä koululla on
noin 470 oppilasta ja ensi vuonna noin 600. Ekaluokkalaisia on tämänhetkisen tiedon
mukaan ensi syksynä peräti 130. Koulun mitoituskoko on 550 oppilasta, joten koulu on
jatkossa tiukilla. Ensi lukuvuonna joudutaan siis miettimään luokkien sijoittelua ja
ottamaan uusia tiloja mm. iltapäiväkerholta luokkakäyttöön. Oppilasilmoitukset tulevat
keväällä, joten tarkat oppilasmäärät ovat tiedossa vasta silloin ja seuraavan lukuvuoden
luokkapäätökset tehdään toukokuussa. Suunnitelmien mukaan Metsokankaalle on tulossa
elementtikoulu

vuonna

2013

tilantarvetta

helpottamaan.

Elementtikoulu

tulee

sijaitsemaan urheilukentän parkkipaikan ja henkilökunnan parkkipaikan välimaastossa.
Siihen tulee peräti kahdeksan luokkatilaa ja neljä tilaa päiväkodin käyttöön.
Mahdollisesti elementtikouluun sijoitetaan kaikkein pienimpiä oppilaita. Jo alusta asti on
ollut selvää, että välillä Metsokankaan alueen oppilasmäärä kasvaa niin suureksi, että
koulun normaalit tilat eivät riitä.
6. Muut asiat
Nousi esille, että vanhemmilla olisi tarvetta erityisille teemailloille. Esim. kotiintuloajat
puhuttavat ja voisi olla tarpeellista keskustella muiden samanikäisten lasten vanhempien
kanssa asiasta, mutta sopivaa forumia ei ole tällä hetkellä. Teemakeskusteluja erilaisista
aiheista voisi käydä vanhempainiltojen yhteydessä, jotta ne eivät olisi vain opettajan
yksinpuhelua.

Keskustelua

voitaisiin

käydä

3

myös

muiden

samanikäisten

lasten

vanhempien
yhteistyössä.

kesken

suuremmallakin

Nuorisotoimi

on

jo

porukalla,

esim.

järjestänytkin

Kaakkurin
jotain

koulun

teemaa

kanssa

koskevaa

keskustelutilaisuutta alueella, mutta sillä kertaa osallistujamäärä oli jostain syystä
jäänyt kovin pieneksi. Lisäksi erityisesti ekaluokkalaisten vanhemmilla olisi myös
tarvetta tutustua lapsensa luokkatovereiden vanhempiin ja heille vanhempainiltoja voisi
järjestää myös keväisin. Koululaiset alkavat silloin liikkua kavereidensa luona enemmän,
mutta vanhemmat eivät välttämättä tunne muita vanhempia, eivätkä tiedä edes missä
lapsen kaverit asuvat. Erilaiset toiminnalliset ja keskustelutilaisuudet voisivat lisätä
yhteisöllisyyden tuntua Metsokankaalla. Tarpeen mukaan myös erilaisilta asiantuntijoilta
voitaisiin pyytää alustuksia tai pyytää heitä vetämään työpajoja eri aiheista. Tässä voisi
olla apuna esim. opetushallinto, nuorisotoimi ja/tai Nuorten Ystävät ry. Sovittiin, että
opettajat miettivät erilaisia keinoja tehdä vanhempainilloista enemmän toiminnallisia ja
vuorovaikutteisia tapahtumia.
Vanhemmat antoivat palautetta koululle, että tänä syksynä Talent-kisa oli hyvä koko
koulua yhteen vetävä tapahtuma ja 4. ja 9. luokan yhteinen englannin kielen
sanakirjaprojekti on ollut myös mukava eri-ikäisiä oppilaita yhdistävä asia.
7. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 1.3.2012 klo 18.00-20.00. Paikka on sama.
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