PÖYTÄKIRJA
Kotikoulutoimikunta
23.9.2015
KOTIKOULUTOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2015 - 2016
Aika : keskiviikko 23.9.2015 klo 17.30
Paikka : Sumppi
Osallistujat:
Pirjo Annala, puheenjohtaja / Satu Harjula
Kai Lotvonen, apulaisjohtaja
Luokkien edustaja:
Pieta Ipatti, Tiina Seppä, Arto Öljymäki, Taina Heikkilä, Mari Sääksilahti, Ulla-Maija Louhela, Vera Häkkilä, Anna-Mari Pesonen, Marika Rantala, Minna Uusitalo-Pelkonen, Sanna Nieminen, Jaana Utriainen,
Pirjo Annala, Nina Heikkinen, Päivi Vainionpää, Satu Harjula, Mari Al-Nazary

ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.40

2. Puheenjohtajan valinta
Uusi puheenjohtaja Satu Harjula
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3. Lukuvuoden 2015 – 2016 toiminnan suunnittelu
Esille nousevia asioita:
Yläkoululaisten valmentaminen tulevaisuuteen, esim. ammatinvalinta ja elämänhallinta
- ammattien esittelyilta
- kotikoulutoimikunnan hakeman määrärahan (900 euroa) käyttö on vielä auki, raha tulee käyttää
yritysvierailuun. Ajankohta marras- joulukuussa.

Monikulttuurisuus ja yhteiskunnallinen valveutuneisuus
- pakolaistilanne, faktatietoa

Monitoimitalo
- toimintalukkari, mitä talossa tapahtuu, milloin ja kenelle suunnattu (lapset/aikuiset)

Alueen yhteisöllisyys
- meidän yhteinen alue, kannustetaan vanhempia lähtemään lastensa mukaan
- Ulla-Maija pyytää Mervi Uusimäeltä tiedot alueen liikuntapuistoista/leikkipuistoista
- Tiedote puistoista
- alueen viihtyisyyteen puuttuminen / roskapoliisi (kannustin)
- kirpputori ja kierrätystapahtuma
- luokkien välinen siisteyskilpailu (siistijät arvioimassa)
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Toiminta kodin ja koulun välillä
- miten kotikoulutoimikunta voisi lisätä aktiivisuutta kodin ja koulun välillä
- vanhempien välinen yhteistyö – vertaistoiminta
- sosiaalinen media?
- peli-ilta (kotikoulutoimikunta, oppilaskunta)

Edellä mainituista valittiin ”Alueen yhteisöllisyys” tämän lukuvuoden ensimmäiseksi toimintakohteeksi.
Aloitetaan toiminta luokan vanhempainillassa (30.9)
Kotikoulutoimikunnan jäsenen puheenvuoro, jossa:
-

-

esittely
o kotikoulutoimikunnan jäsen esittelee itsensä ja kertoo, että on luokan edustaja kotikoulutoimikunnassa
o kotikoulutoimikunnasta voisi mainita, että se on kodin ja koulun yhteinen ryhmä, jossa
vanhemmat ja koulun edustaja/edustajat toimivat yhdessä paremman koulun puolesta
o kotikoulutoimikunnan jäseneen voi ottaa yhteyttä esim. silloin kun mieleen tulee toiminta-ajatuksia
ensimmäinen kokous on pidetty ja siinä päätettiin, että tämän syksyn ensimmäinen yhteinen
tavoite on alueen yhteisöllisyyden vahvistaminen
käytännön asioita:
o meidän yhteinen alue, kannustetaan vanhempia lähtemään lastensa mukaan leikki- ja
urheilupuistoihin, jotta alueen lapset/nuoret tulevat tutuksi
o yhteisöllisyyden lisääminen voisi lähteä luokasta, jossa pyritään saamaan avointa toimintaa vanhempien kesken (tutustutaan toisiin, ollaan rohkeasti yhteydessä, yhteystietolistan luominen?)
o Luokkahaaste: tavataan vanhempien ja oppilaiden kesken yhdessä esim. pelailun merkeissä, nyyttärit tms.
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4. Vanhempainilta
- yhteinen osio käsittelee OPS-asiaa
- lisäksi luokkakohtainen osio

5. Terveisiä alueellisesta vanhempainyhdistyksestä
- www-sivuihin tutustuminen (siirtyi seuraavaan kokoukseen)
- Oulun alueellisen vanhempainyhdistyksen asioista tiedotetaan Wilma-sivuilla

6. Muut asiat
Lea Tuovinen esitteli lyhyesti Opetussuunnitelmatilannetta

7. Seuraava kokous
Ilmoitetaan myöhemmin

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.51.
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