MUISTIO

Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunta

Aika: 17.1.2013 kello 18.05-19.45
Paikka: Metsokankaan koulu, henkilökunnan kahvio
Läsnä: Johanna Kastikainen, Greta Hovi-Pietilä, Kaija Keränen, Kaisa Andelin, Hanna
Isometsä, Johanna Wahlberg, Anu Kokkonen, Sanna Goman, Kaisa Kaitera, Janne
Väisänen, Marko Riekki, Pekka Ansaranta, Anu Grekula, Laura Lampinen, Päivi
Luukkonen, Riikka Piltonen, Eila Hyrkäs, Sari Turtiainen (puheenjohtaja, muistion
laatija).

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.
2. Edellisen kokouksen muistio
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. Muistio löytyy myös koulun kotisivuilta.
3. Jäsenten esittelykierros
Suoritettiin esittelykierros, koska toimikuntaan on tullut uusia jäseniä. Sovittiin, että
esityslistan

käsittelyjärjestyksestä

poiketaan

aikataulusyistä

ja

aluksi

kuullaan

koulukirjaston tuotteistamisesta, koska ao. opettajat joutuvat poistumaan kokouksesta
pian sen jälkeen.
4. Koulukirjaston tuotteistaminen
Opettajat Eila Hyrkäs ja Päivi Luukkonen esittelivät suunniteltua työpajaa liittyen
koulukirjaston tuotteistamiseen. On siis suunniteltu, että koululla järjestetään 25.4.
iltapäivän aikana koulufestarit, joissa esitellään Metsokankaan koulun toimintaa.
Suunnitelmien mukaan tapahtuman aikana opettajat ja vanhempaintoimikunnan jäsenet
pyörittävät työpajaa, jossa oppilaat saavat painaa kirjastokasseja kangasväreillä. (Ko.
kassien

suunnittelua

koulufestarien

ja

työpajassa

myyntiä

käsiteltiin

voitaisiin

tehdä
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edellisessä

kortteja

kokouksessa.)

myyntiin.

Opettajat

Lisäksi
Minna

Vainiokangas, Jaana Hekkanen ja Maija Kauppila vastaavat työpajan järjestämisestä ja
vanhempia toivotaan mukaan avuksi. Festaritapahtuma korvaa näillä näkymin koulun
kevätjuhlan. Vanhempaintoimikunnan jäsen Johanna Wahlberg lupasi ottaa vastuulleen
kankaanpainannassa tarvittavan seulan valottamisen. Toinen toimikunnan jäsen, Sanna
Goman, lupautui myös mukaan auttamaan työpajan toteuttamisessa.
Festaritapahtumaan

on

suunnitelmien

mukaan

tulossa

myös

onnenpyörä,

jota

oppilaskunta pitää. Vanhemmilta toivottiin pieniä tavaralahjoituksia palkinnoiksi. Jos
vanhemmilla on kontakteja yrityksiin, myös niistä voi pyytää tavarapalkintoja
onnenpyörää varten. Aiempien kokemusten mukaan esim. alueen kaupoista voi saada
sopivaa tavaraa lahjoituksena. Onnenpyöräasiassa ja oppilaskunnan yhteyshenkilöinä
toimivat opettajat Sanna Tervo ja Tiina Haikola.
5. Elementtikoulukuulumiset ja rehtorin Facebook-ryhmä
Koska rehtori oli estynyt osallistumasta kokoukseen, ei tätä asiakohtaa käsitelty. Asioihin
palataan seuraavassa kokouksessa.
6. Vanhempaintoimikunnan kirppis
Kirppistyöryhmä

oli

vienyt

tapahtuman

suunnittelua

eteenpäin

ja

tiedotti

vanhempaintoimikuntaa tapahtuman tilanteesta tällä hetkellä. Kirppis järjestetään
Metsokankaan koululla ruokalan tiloissa 7.2.2013 ja työryhmä oli laatinut tapahtuman
mainoksesta luonnoksen. Sovittiin, että mainosta levitetään Metsokankaan koulun
rehtorin ja luokanopettajien kautta sähköpostitse kaikille vanhemmille ja työryhmä oli
jo sopinut, miten sitä jaetaan tulosteena alueen kauppojen ilmoitustauluille sekä kunnan
ja

yksityisiin

päiväkoteihin

Metsokankaalla

ja

Kaakkurissa.

Sovittiin,

että

vanhempaintoimikunnan jäsenet voivat myös mainostaa tapahtumaa omille tutuilleen
helposti esimerkiksi välittämällä tietoa sähköpostitse tai Facebookissa. Mainosta voi
myös kukin tulostaa ja jakaa postilaatikoihin omille naapureille näin halutessaan.
Kirppiksen pöytävaraukset ottaa vastaan vanhempaintoimikunnan jäsen Johanna
Wahlberg ja mainoksessa oli tarvittavat yhteystiedot ja lisätiedot. Pöytävuokra on 10
euroa ja maksu maksetaan käteisellä paikan päällä. Kertyvät varat tilitetään tapahtuman
jälkeen vanhempaintoimikunnan tilille ja käytetään koulun välituntivälineisiin. Lisäksi 92

luokkalaiset pyörittävät kirpputoritapahtumassa kahviota ja keräävät tätä kautta varoja
omaa leirikouluaan varten.
Sovittiin, että kirpputorille pystytetään myös pöytä, johon voi jättää kirjalahjoituksia
koulun kirjastolle. Eila Hyrkäs ja muut opettajat huolehtivat kirjalahjoituspöydästä
(kyltti pöydälle, lahjoituskirjojen tarkastus ja eteenpäin toimittaminen).
Kirppistyöryhmä toivoi, että vanhemmat tulisivat auttamaan kirppispöytien kantamisessa
paikoilleen

ennen

kirppiksen

alkamista

ja

tapahtuman

loputtua

paikan

loppusiivouksessa. Toimikunnan jäsen Sanna Goman lupautui tulemaan avuksi klo 15
lähtien. Kontaktihenkilönä kirppistapahtuman suhteen toimii vanhempaintoimikunnan
jäsen Johanna Wahlberg. Muita työryhmän jäseniä ovat Greta Hovi-Pietilä ja Kaija
Keränen.
7. Muut asiat
Energia-juomien kielto alle 16-vuotiailta
Sari

Turtiainen

kertoi,

että

hän

on

ollut

yhteydessä

Kaakkurin

koulun

vanhempaintoimikuntaan energiajuoma-asiassa. Kaakkurin vanhempaintoimikunnalla ei
ollut

tuolloin

virallista

kantaa

tai

päätöstä

asiasta,

mutta

Kaakkurin

vanhempaintoimikunnan puheenjohtajan mielestä energiajuomien myyntikiellon pitäisi
koskea kaikkia kauppaliikkeitä alueella. Sari Turtiainen kysyi kantaa myyntikieltoon
Kaakkurin Citymarketin kauppiaalta, joka vastasi sähköpostiviestissään, että voi
osallistua myyntikieltoon, mikä alueen kaikki muutkin kauppiaat siihen suostuvat.
Voidaan olettaa, että kukin kauppias vetoaa edelleen muihin kauppiaisiin ja jopa muiden
alueiden kauppiaisiin, eikä asia käytännössä etene kovin nopeasti. Järkevintä olisi ajaa
asiaa esim. koko kaupunkia koskien. Kukin vanhempi voi halutessaan ottaa osaa
Vanhempainliiton

kansalaisaloitteeseen

energiajuoma-asiassa,

joka

tähtää

valtakunnalliseen lakialoitteeseen.
Lisätietoa: http://www.vanhempainliitto.fi/vanhempaintoiminta/energiajuomat_k-16
A2-kielten ryhmien muodostumisen perusteet
Palattiin vielä viime kokouksen asioihin ja kerrattiin, että kaikista mahdollisista
3

kielivaihtoehdoista ei ole syntynyt omaa ryhmää koululle, koska minimivaatimus
kieliryhmän syntymiselle on 12 oppilasta. Tästä syystä osa kieliopetuksesta on tarjottu
Kaakkurin koululla, jonne ei koulun puolesta järjestetä esim. kuljetusta Metsokankaalta.
Oppilaat

ovat

kulkeneet

sinne

omin

neuvoin.

Jatkossa

ikäluokkien

kasvaessa

Metsokankaan koululla on rinnakkaisluokkia niin paljon, että on todennäköisempää, että
kieliryhmiä syntyy jo oman koulun oppilaista.
Todettiin, että A2-kielten valintamahdollisuuksista on tulossa infoa lähiaikoina ao.
vanhemmille eli nelosluokkalaisten vanhemmille Oulun kaupungin puolesta.
Kouluruokailu-uutisia
Kaleva uutisoi vasta, että Metsokankaan koululla on pystytty vähentämään biojätteen
määrää.

Asiaa

käsiteltiin

myös

viime

vanhempaintoimikunnan

kokouksessa.

Ruokalatoimikunta järjestää oppilaille luvatun palkintopäivän 26.2.2013.
Koulun juhlat
Vanhemmat halusivat tuoda esille kehittämisehdotuksia joulu- ja kevätjuhliin. Aiheesta
käytiin hyvin vilkasta keskustelua.
Osa vanhemmista on kokenut, että luokka-asteittain vuorovuosina esiintyminen on huono
käytäntö. Tällä hetkellä vain harvat ja halukkaat oppilaat pääsevät esiintymään ja lisäksi
vain vuorovuosina. Vanhemmat toivovat siis, että ohjelma suunniteltaisiin siten, että
aiempaa useampi oppilas tai jopa kaikki voisivat osallistua siihen. – Jotkut vanhemmista
olivat jopa sitä mieltä, että esiintymisen ei pitäisi olla vapaaehtoista, vaan lasten
esiintymistaitoja pitäisi vahvistaa ja rohkaista vaikka hieman pakottamallakin, eli ihan
kaikkien oppilaiden pitäisi esiintyä juhlissa jollain tavalla.
Osa vanhemmista on myös kokenut, että he eivät ole tervetulleita seuraamaan koulun
juhlia, mikäli oma lapsi ei ole esiintymässä. Samoin on koettu, että esim. pienemmät
sisarukset eivät ole tervetulleita juhlaan. Perheissä koetaan, että sekä esiintyjä- että
osallistujamäärää rajoitetaan jo liikaa. Vaikka koulun juhliin on nähty vaivaa ja ohjelma
on ollut sinänsä hienoa, vanhemmista tuntuu, että osallistujia poissulkeva käytäntö
vähentää yhteisöllisyyttä ja vie juhlilta arvokkuutta. Koulun juhlien toivotaan olevan
jatkossa tarkoitettu koko perheelle, jotta juhlaperinne ja -tavat siirtyvät sitä kautta
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uusille sukupolville.
Osa vanhemmista ehdotti, että juhla järjestettäisiin ”kahdessa sarjassa”, että kaikki
voivat osallistua, mikäli tilanahtaus on pääsyynä nykyjärjestelyihin. Ehdotettiin myös,
että rehtorin pitäisi myös nousta juhlissa lavalle, eikä puhua lattiatasolla. Koulun juhlien
videointiin oltiin tyytyväisiä, koska siten myös kauempana asuvat sukulaiset voivat
seurata tilaisuutta.
Lisäksi pidettiin huonona ajatusta, että ensi huhtikuulle suunnitellut koulufestarit
korvaisivat kokonaan koulun kevätjuhlan. Vanhemmat toivovat arvokasta yhteistä
kevätjuhlaa ”perinteiseen tapaan” ja erityisesti 9-luokkalaisten jättäessä koulun.
Vanhempaintoimikunta toivoo koulun opettajakunnalta ideoita ja ehdotuksia siitä, miten
koulun joulu- ja kevätjuhlien toteutustapaa voitaisiin kehittää entistä paremmiksi.
8. Seuraava kokous
Sovittiin, että seuraava kokous pidetään 20.3.2013 klo 18-20. Paikka sama.
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