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1.

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen:

Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunnan normaalin työjärjestyksen mukainen
kokous avattiin 20.11.2013 kello 18:04 Metsokankaan koulun henkilökunnan
kahviossa. Kokouksen avasi puheenjohtaja Susanna Järvinen.
Kokouksessa oli läsnä 19 vanhempaintoimikunnan jäsentä ja Metsokankaan koulun
oppilaan vanhempaa sekä vs. rehtori Markku Niskavaara ja vararehtori Anna-Kaarina
Jääskeläinen. Läsnäololuettelo Liite 1.
Tämän kokouksen muistiontarkastajiksi valittiin Minna-Mari Kemppainen ja Katarina
Rauhala.
Päiväkodin edustajat olivat paikalla kokouksen alkuosan ja osallistuivat keskusteluun
tulevien ekaluokkalaisten asioista.
2. Tulevan ekaluokkalaisen vanhemman terveiset
Puheenjohtaja Susanna Järvinen välitti saamansa ekaluokkalaisen vanhemman
kannanoton koskien koulun aloittamista ja oppilaaksioton perusteita. Liite 2.
3. Syksyn 2014 aloittavien ekaluokkalaisten järjestelyt
Vs. rehtori Markku Niskavaara esitti Metsokankaan alueen kartan, johon hän oli
merkinnyt uudet ilmoittautuneet ekaluokkalaiset, joita on yhteensä 162 oppilasta.
Hallintojärjestelmän tietojen perusteella 82 oppilaalla on sisaruksia Metsokankaan
koulussa. Tämä tieto lähtökohtana rehtori sijoitti kartalle uudet oppilaat tiekohtaisesti.
Opetuslautakunnan päätöksellä oppilaaksioton periaatteet ovat seuraavat:
1) terveydelliset seikat,
2) sisarusperiaate (= oppilaat, joilla on sisarus koulussa, päiväkoti ja
esikoulu eivät täytä tätä kriteeriä),
3) muita mahdollisia syitä mm. koulumatka.
Rehtorit käyvät kokouksessaan aluerehtorin kanssa läpi koulukohtaisia
oppilaaksiottomääriä, jolloin selviää kuinka monta oppilasta kukin koulu pystyy
vastaanottamaan. Metsokankaan koululle on hakenut 162, Kaakkuriin 80 ja
Oulunlahteen 65 oppilasta. Tämän tiedon valossa voidaan todeta että normaalit
oppilastilat loppuvat Metsokankaan koululta. Viimeviikkoisessa
tarveselvitystyöryhmän kanssa olleessa palaverissa on käyty läpi kuinka monta
oppilasta Metsokankaalle ja Kaakkuriin mahtuu. Tässä yhteydessä on todettu, että
koulun sisäisillä järjestelyillä Kaakkuriin voidaan sijoittaa Metsokankaalle hakeneista
lapsista 3-4 ryhmää, joissa on 20–23 oppilasta. Näistä oppilaista tulee Kaakkurin
koulun oppilaita koko opinpolun ajaksi. Loput oppilaista pyritään mahduttamaan
Metsokankaalle.

Nyt on mietinnässä, millä perusteella Kaakkuriin lähtevät oppilaat valitaan. Päätökset
tulevista ykkösluokkalaisista tekee aluerehtori tulevan viikon aikana sekä
opetuslautakunta riippuen mihin ratkaisuun päädytään.




Laitetaanko Kaakkuriin vain ykkösluokkalaisia huomioiden sisarusperuste?
Tämä tarkoittaisi sitä että lähes kaikki sisaruksettomat uudet ekaluokkalaiset
ohjattaisiin Kaakkuriin koko Metsokankaan alueelta.
Vai jätetäänkö sisarusperuste huomioimatta ja ohjataan myös sisaruksellisia
ekaluokkalaisia Kaakkuriin, jotka asuvat lähempänä Kaakkurin koulua?
Siirretäänkö Kaakkuriin joitain isompia oppilaita?

Valittava on huonoista ja vaikeista vaihtoehdoista joku. Rehtori toivoi avointa
keskustelua aiheesta.
Keskusteltiin mahdollisuudesta hyödyntää päiväkotitiloja opetuskäytössä jo ensi
vuonna (tarveselvitystyöryhmän toimenpide-ehdotuksen mukaan päiväkotitiloja
hyödynnetään syksystä 2015 alkaen). Rehtorin mukaan tätä mahdollisuutta on
selvitetty.
Oppilaaksioton perusteista käytiin vilkasta keskustelua ja erityisesti
sisarusperusteinen valinta herätti mielipiteitä puolesta ja vastaan. Rehtori tiedotti että
mahdollista sisarusten eri kouluissa kulkemista helpottaa se seikka että sekä
Kaakkurin että Metsokankaan kouluilla on käytössä sama rytmitys niin oppituntien,
kouluaikojen ja vapaapäivienkin suhteen. Keskusteluissa tuli myös ilmi, että tässä
vaiheessa vanhemmilla on vielä mahdollisuus pohtia tulevalle ekaluokkalaiselle
Kaakkurin koulua vaihtoehtona esim. tilanteessa jossa lapsen kaverit menevät
Kaakkuriin.
Keskusteluissa nousi esille myös ajatus jonkun tietyn/tiettyjen Metsokankaan
kyläalueiden uusien aloittavien oppilaiden kulkeminen Kaakkuriin. Näin koko alueen
aloittavat oppilaat kulkisivat Kaakkurin kouluun, eikä koko Metsokankaan alueelta
vain yksittäiset oppilaat sieltä täältä.
Huolta herätti myös aamu- ja iltapäiväkerhojen paikkojen jakaminen. Apulaisrehtorin
mukaan AP ja IP asiat käsitellään nuorisotoimessa kouluunohjaamisen jälkeen.
Yhteenvetona rehtori ja apulaisrehtori kertoivat että pyritään pysyvään opinpolkuun.
Mietinnässä on pikainen kysely nykyisten eskareiden vanhemmille. Rehtorin mukaan
pyritään tekemään kaikki, ettei esim. olemassa olevia luokkia tiivistetä eikä enää
kuormitettaisi nykyisiä opettajia tai oppilaita. Kouluvalinnoissa kaveritoiveita
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan, tavoitteena on, että läheltä kulkisi joku yhtä
aikaa tai tähän olisi edes mahdollisuus. Myös pedagogisia perusteita saattaa olla
päätösten rinnalla. Huomioitavaa on, että lapset joilla ei ole sisarusta nyt koulussa ja
jotka ohjattaisiin koulupolulle Kaakkuriin, niin sisarusperuste siirtyisi Kaakkuriin.
Rehtori esitti myös tilannetta havainnollistavan matkataulukon, jossa oli kouluun
hakeneiden oppilaiden välimatkavertailut Metsokankaan ja Kaakkurin kouluille.
Aikataulutus on todella tiukka ja päätökset pitää tehdä hyvin pian, niin että 25.2.
julkaistaan Wilmassa oppilaiden nimet. Alustavan arvion mukaan opetuslautakunta

joutuu ehkä jonkun roolin ottamaa. Tulevan syksyn yksityiskohtaisemmat suunnittelut
pitäisi päästä jo aloittamaan.
Vanhempaintoimikunta ei voi antaa yhtenäistä mielipidettä oppilaaksioton perusteista.
Erillisiä tapauksia on 162, joten mielipiteitä on vähintäänkin saman verran.
4. Liikkuva koulu ja piha-asiat
Kuulumiset: Metsokankaan Liikkuva koulu toimikunnan Johanna Wahlberg, Jarkko
Kaippio, Tiia Maikkula-Moilanen, Minna Pesonen ja Sirpa Korpela-Niskanen sekä
Liikkuva koulu -projektista vastaava opettaja Sari Koskenkari ovat ideoineet ”omin
voimin kouluun” kampanjan. Kokonaisuudessaan kampanja pitää sisällään erilaisia
tapahtumia ja kilpailuja eri luokka-asteille. Muun muassa yläluokkalaisille teemana
on video aiheesta ja pienemmille heijastinliivin duunauskilpailu. Teemaviikko
toteutetaan luokkakohtaisesti kuinka moni kulkee omatoimisesti kouluun. Opettaja
Sari Koskenkari toimii koulun puolelta yhteyshenkilönä. Slogan ”Ikkään en oo omin
jaloin kouluun tullu, olisko pitäny?” toistuu kaikessa tiedotuksessa.
Ajankohta: keskusteltiin tapahtuman toteutusajankohdan siirtämisestä marraskuulle,
jolloin pimeä kausi alkaa ja koulukuljetukset ovat vilkkaimmillaan. Yhteistyöryhmän
esityksen mukaan projektia varten haettua rahoitusta oltaisiin saamassa 923 €. VTK:n
tilille rahat ovat tietojemme mukaan tulossa maaliskuun aikana.
Tätä rahoitusta yhdistyksillä on mahdollisuus hakea vuosittain.
5. Opettajakontaktien määrä ala-asteella
Laura Lampinen on tehnyt kattavan raportin opettajakontaktien määrästä ala-asteella.
VTK:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja allekirjoittivat kannanoton ja se
luovutettiin rehtori Markku Niskavaaralle. Kannanotto liite 3.
6. Ilmoitusasiat
Seuraavan kerran Kaakkurin suuralueen asiat ovat esillä Oulu raadissa keskiviikkona
19.3.2014 kello 18–20 Kauppakeskus Kapteenissa Oulunsalossa. Vastaamassa
kysymyksiin ovat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen, sivistys- ja
kulttuurijohtaja Mika Penttilä, sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Matias
Ojalehto ym. päättäjiä ja virkamiehiä. Lastenhoito järjestetty.
Tervetuloa kaikki Metsokankaan vanhemmat paikalle vaikuttamaan!
Rehtori Markku Niskavaara toivoi seuraavan kokouksen esityslistalle lisättävän infon
koskien uuden perusopetuslain muutosta, joka on ollut opetustoimessa valmistelussa.
Meidän Metsokankaan messut järjestetään tänä vuonna torstaina 8.5.2014.
Vanhempaintoimikunnalla on mahdollisuus saada oma ständi messuille. Vararehtori
Anna-Kaarina Jääskeläinen otti ilmoittautumisen vastaan ja organisoi tämän.
Rehtori Markku Niskavaara välitti Metsokankaan koulun oppilashuoltoryhmän kutsun
osallistua OHR:n tapaamiseen kevään aikana. Tavoitteena kuulla vanhempien
näkemyksiä koulun oppilashuollosta, sekä vastata/vastaanottaa mahdollisia
kysymyksiä ja toiveita oppilashuoltoon liittyen. Vanhempaintoimikunnasta
halukkaiksi ilmoittautuivat Tuija Parkkisenniemi, Hanna-Leena Leinonen, MinnaMari Kemppainen, Laura Lampinen, Kaisa Kaitera ja Susanna Järvinen.

Tapaamiset järjestetään maanantaisin klo 8:15–9:15. Vaihtoehtoisia päiviä ovat 24.3.,
31.3., 7.4., 14.4., 28.4. tai 5.5. Tapaamisen ajankohta sovitaan etukäteen.
7. Muut esille tulevat asiat
Vanhempaintoimikunnan tilinsiirtoon liittyvien oikeuksien dokumentoinnin hoitaa
VTK:n sihteeri Anu Grekula.
8. Seuraava kokous
Seuraava vanhempaintoimikunnan kokous pidetään tiistaina 25.3. klo 18:00.
9. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi kello 19.24.
Kokouksen sihteeri:
Tarkastanut:

Anu Grekula

