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TERVA-TOPPILAN KOULUN VANHEMPAINTOIMIKUNTA VANTEEN KOKOUS
Paikka: Terva-Toppilan koulu, Ankkurin yksikkö
Aika: 15.10.2012 klo 18:00–19:25
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1. Järjestäytyminen
Vanteen puheenjohtajaksi kaudelle 2012-2013 valittiin Karin Laine ja sihteeriksi
Sanna Rekilä.

2. Opettajien terveiset
-

Koululla järjestetään kierrätystapahtuma perjantaina 19.10.

-

Opettajat toivoivat heijastinratsian järjestämistä viime vuosien tapaan. Koulussa
pidetään heijastin-aiheinen päivänavaus 16.11., joten heijastinratsiapäiväksi sovittiin
keskiviikko 21.11. Vanhempaintoimikunnan vanhemmat toimivat ratsaajina.
Yksityiskohdista sovitaan tarkemmin seuraavassa kokouksessa. Vanteen jäsenet
pyytävät yrityksiltä lahjoituksena heijastimia sekä karkkipalkintoja niille oppilaille, joilta
ratsiassa löytyy asianmukaisesti kiinnitetty heijastin. Keskusteltiin myös yhteydenotosta
paikalliseen mediaan heijastinratsian uutisoimiseksi.

-

Yläkoulussa on parhaillaan ensimmäisen jaksonvaihdoksen aika, ja myös
lukujärjestykset vaihtuvat. Opettajat kehottivat etenkin uusia seiskaluokkalaisia
tarkkuuteen uuden lukujärjestyksen kanssa.

-

Vanhempainvartit järjestetään ennen syyslomaa.

-

Opettaja Petri Salo kertoi JOPO-luokan (Joustava perusopetus) päässeen mukavasti
uuden lukuvuoden alkuun mm. ryhmäytymällä Koppanassa. Lähiaikoina on myös
luvassa itsepuolustuskurssi.

-

Opettaja Pasi Palola esitti piporatsian lisäämistä vanhempaintoimikunnan ohjelmaan.
Asia laitettiin harkintaan, ja ratsian sopiva ajankohta olisi helmikuu 2013.

3. Rehtorin terveiset
-

Koulussa on aloittanut täsmälleen sama määrä oppilaita kuin vuosi sitten, eli 332
oppilasta. Painopiste on muuttunut siten, että Ankkurin yksikössä oppilasmäärä on
hieman vähentynyt ja Merituulen yksikössä hieman lisääntynyt.

-

Ryhmäkoot ovat pääsääntöisesti alle 20 oppilasta. Poikkeuksena tästä luokat 8C ja 9A,
joissa on 24 oppilasta. Alkuopetusluokissa oppilaita on noin 17-18 per luokka, ja
uutuutena alakoulussa on tänä syksynä aloittanut 3.-6.:n luokka-asteen pienluokka.

-

Lukuvuosi aloitettiin olympialaishenkisesti juhlasalissa, johon kukin luokka marssi
kantaen oman luokan kylttiä. Olympiateemainen aloitus oli pidetty, ja se aiotaan ottaa
tavaksi jatkossakin.

-

Koulukuvaus on pidetty, ja nykyinen kilpailutus on voimassa kaksi vuotta.
Koulukuvauksen tulevaisuudesta on syytä keskustella jatkossa myös
vanhempaintoimikunnassa.

-

Vanhempainillat on pidetty.

-

4.12. koululla järjestetään joulumyyjäiset, jossa Vanteella on oma pöytä.

-

Itsenäisyyspäivän juhla pidetään Ankkurin yksikössä.

-

15.12. on koulun joulujuhla.

-

Nuorten Ystävät r.y. järjestää Terva-Toppilan koulun oppilaiden vanhemmille
vanhempainryhmiä. Parhaillaan on käynnissä seiskaluokkalaisten vanhempainryhmä,
seuraavaksi käynnistyy 1.-2. luokkien ryhmä, ja keväällä 3.-4. Ja 5.-6. luokkien
vanhempainryhmä.

-

Seitsemänsiltä B- ja C-luokilta ei saatu edustusta vanhempaintoimikuntaan. Vanteelta
pyydettiin toimia asian korjaamiseksi. Oltiin yksimielisiä siitä, miten tärkeätä on saada
edustus jokaisesta luokasta. Sovittiin, että sihteeri Sanna Rekilä laatii
markkinointikirjeen ko. luokkien vanhemmille, ja lähettää sen rehtorille, joka toimittaa
kirjeen eteenpäin.

-

Terva-Toppilan koululla ei ole tällä hetkellä koulupsykologia, mutta asia ollaan
hoitamassa kuntoon syyslukukauden aikana

4. Keskustelua
-

Keskusteltiin murrosikäisen lapsen kanssa toimimisesta. Saatiin hyviä vinkkejä sekä
opettajilta että vanhemmilta.

-

Keskusteltiin Helmi-reissuvihon käyttöönotosta myös alakoulun 1.-2. luokkalaisille.
Rehtori kertoi, että Helmi-järjestelmä on jäämässä pois, ja tilalle otetaan oppilaitosten
hallinto-ohjelman www-liittymä Wilma, joka toimii myös
reissuvihkona/viestintäkanavana kodin ja koulun välillä. 1.-2. Luokkalaiset ottavat
Wilman koekäyttöön syksyllä 2012, ja muun koulun käyttöön Wilma saadaan vuoden
2013 aikana.

-

Sovittiin, että seuraavassa kokouksessa suunnitellaan vanhempaintoimikunnan
toimintaa tarkemmin.

5. Seuraava kokous pidetään maanantaina 12.11.2012 klo 18.00
6. Jari Kestilä päätti kokouksen klo 19.25
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