METSOKANKAAN KOULUN VANHEMPAINTOIMIKUNNAN KOKOUS
Muistio
28.8.2013

Vs. rehtori Markku Niskavaara kertoi lyhyesti koulun tilanteesta ja ehdotti
järjestäytymistä.
Tällä hetkellä koulussa on yli 800 oppilasta, joista yli 50 % on 1-3 luokkalaisia.
Opettajia on 48. Päiväkodin puolella on 190 lasta ja työntekijöitä on 39.
Tälle kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Kaija Keränen ja sihteeriksi Anu Grekula.
Kokouksen avaaminen:
Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunnan normaalin työjärjestyksen mukainen
kokous avattiin 28.8.2013 kello 18:18 Metsokankaan koulun henkilökunnan
kahviossa. Kokouksen avasi puheenjohtaja Kaija Keränen.
Paikalla:
Andelin Kaisa
Eskola Reetta
Goman Sanna
Grekula Anu
Järvinen Susanna
Kaippio Jarkko
Kaitera Kaisa
Kangas Teija
Keränen Kaija
Korpela-Niskanen Sirpa
Koskenkorva Eeva-Maria
Lampinen Laura
Maikkula-Moilanen Tiia
Niskavaara Markku (rehtori)
Rajala Anu (koulun edustaja)
Rauhala Katarina
Sirviö Saara
Stenudd Tarja
Vainio-Kangas Minna (koulun edustaja)
Vaskivuo Saku
Wahlberg Johanna

1.

Järjestäytyminen

Vanhempaintoimikunnan puheenjohtajaksi kaudelle 2013–2014 valittiin Susanna
Järvinen, varapuheenjohtajaksi Jarkko Kaippio, sihteeriksi Anu Grekula ja
rahastonhoitajaksi Johanna Wahlberg.
Tämän kokouksen muistion tarkastajiksi valittiin Teija Kangas ja Tiia MaikkulaMoilanen.
2.

Esityslistan laatiminen

Esityslistalle nostettiin seuraavia asioita:
a. Vanhempaintoimikunnan järjestyssäännöt
b. Vanhempaintoimikunnan tehtävän merkitys suhteessa koulun
toimitilaongelmaan
c. Rehtorin tilannekatsaus
d. Opettajien sijaisten puuttuminen
e. Pikkumetson piha-alue / Liikkuva koulu -projekti
f. Cook & Chill -ruokailu
g. Kirpputori rahankeräystä varten.
3.

Käsiteltävät asiat

a. Metsokankaan vanhempaintoimikunnalla ei ole olemassa järjestyssääntöjä,
jonka vuoksi päätettiin luoda selkeät ja demokraattiset toimintatavat sekä
lisätä läpinäkyvyyttä.
Päätös: Reetta Eskola selvittää mm. vanhempainliitolta yleisiä vtk:n sääntöjä
koskien esim. äänestys-, puhe- ja läsnäolo-oikeuksia samoin kokouksen
päätösvaltaisuutta. Keskustelua herätti myös luokkien edustajien
tehtävä/toimenkuva, mutta tässä vaiheessa päätettiin ensin lisätä yhteydenpitoa
ja tiedottamista oman luokan opettajan välityksellä muille oman luokan
vanhemmille ennen ja jälkeen vtk:n kokouksen. Rehtori ilmoittaa Wilman
kautta aina seuraavasta vtk:n kokouksesta hyvissä ajoin samoin kuin koulun
nettisivuilla.
b. Keskustelua herätti myös vtk:n rooli kantaaottavana tahona vs. tapahtumia ja
yhteisöllisyyttä lisäävänä elimenä. Molemmat tehtävät nähtiin tärkeinä, mutta
erityisesti tässä tilanteessa vtk on erittäin tärkeässä roolissa juuri koulun tilaasioissa ja ainoa koulun oppilaiden vanhempien muodostama ns. virallinen
kanava edustamaan laajaa oppilasjoukkoa.
c. Rehtori kertoi lyhyesti tämän hetkisestä tilanteesta koulun tila-asian suhteen.
Kesän aikana ei ole tapahtunut muutoksia eikä tilatarveselvitystyöryhmää ole
koottu/nimetty.
Päätös: seuraavaan vtk:n kokoukseen kutsutaan Mika Penttilä (sivistys- ja
kulttuurijohtaja), Harri Kauppinen (aluerehtori) ja teknisen lautakunnan
edustajia kertomaan koulun tilanteesta. Työryhmään on tarkoitus saada myös
vanhempien edustus.
d. Opettajan ensimmäisenä sairauspäivänä sijaista ei ole mahdollista saada Oulun
kaupungin käytännön mukaisesti. Luokasta kantaa vastuun toinen opettaja
oman luokkansa ohella.

e. Pikku-Metson piha on erittäin pieni eikä siellä ole välituntivälineitä. Alun
perin koulun tontille on tehty tilavaraus elementtikoulua varten kyseiseen
paikkaan ja silloin on jo LVI-työt tehty. Kunnallistekniikkaa ei voida
laajentaa. Rehtori on selvittänyt Oulun kaupungin teknisen keskuksen katu- ja
viherpalvelut yksiköltä mahdollisuutta hyödyntää koulun piha-aluetta
ympäröiviä alueita välitunneilla. Tekninen keskus pyytää näistä alueista
vuokraa, jota koululla ei ole mahdollisuutta maksaa.
Päätös: toivottiin niiden vanhempien aktiivisuutta ja pikaista yhteydenottoa
vtk:aan, joilla on tietoa ja ymmärrystä viraston toimintatavoista. Liikkuva
koulu-projektin avustuksella saattaisi olla mahdollista saada rahoitusta
välituntivälineisiin. Tähän palataan seuraavassa kokouksessa.
f. Oulun Serviisi toimittaa Cook & Chill menetelmällä valmistettua ruokaa
Pikku-Metsoon. Cook & Chill ruoasta ei ole hyviä kokemuksia aiemmilta
vuosilta Iso-Metsosta, joten tilannetta seurataan tiiviisti.
Päätös: Vanhempia pyydetään olemaan aktiivisia ja laittamaan palautetta
suoraan Oulun kaupungin nettisivujen kautta http://www.ouka.fi/oulu/oulunserviisi/palaute. Palaute kannattaa laittaa tiedoksi myös rehtorille, joka seuraa
tehtyjä toimenpiteitä ja tiedottaa niistä vtk:a.
g. Kokouksessa esitettiin toive, että vtk ideoisi tapahtumia koulun puitteissa
esim. kirpputori.
4.

Muut esille tulleet asiat

Vanhempaintoimikunnan jäsenten esittelykierroksella esille nousi lastensuojelun
näkökulma. Vtk:ssa on tämän alan asiantuntijuutta ja aiheesta toivottiin lyhyttä
katsausta.
5.

Seuraavan kokoukseen valmisteltavat asiat

Järjestyssäännöt: Reetta Eskola selvittää.
Mahdollisuudet parantaa Pikku-Metson välituntiviihtyvyyttä Liikkuva koulu projektin avulla: Jarkko Kaippio tiedustelee Sari Koskenkarilta.
Lastensuojelun näkökulma: Saku Vaskivuo tiedottaa.
Rehtori Markku Niskavaara kutsuu seuraavaan kokoukseen Mika Penttilän ja Harri
Kauppisen. Reetta Eskola tai Kaisa Kaitera kutsuu teknisen lautakunnan edustajia.
Kokouksen päättäminen:
Kokouksen puheenjohtaja Kaija Keränen päätti kokouksen kello 19:55. Seuraava
kokous pidetään joko 19.9. tai 26.9. kello 17–19. Rehtori Markku Niskavaara
ilmoittaa kumpi ajankohta sopii kutsuttaville henkilöille.
Kokouksen sihteeri:
Tarkastanut:

Anu Grekula

