Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunta

Aika:

28.1.2015 klo 18:00 – 20:19

Paikka:

Metsokankaan koulu, opettajanhuone Luppo

KOKOUSMUISTIO

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja Kaisa Kaitera aloitti kokouksen kello 18:01.
2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Teija Kangas ja Jaana Piippo valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi.
Läsnäolijat Liitteessä 1.
Äänten laskijaksi valittiin Sirpa Korpela-Niskanen.
3. UUSIEN EKALUOKKALAISTEN OHJAUTUMINEN METSOKANKAAN JA KAAKKURIN KOULUJEN
VÄLILLÄ
Vuonna 2015 aloittavien ekaluokkalaisten oppilaaksiottoalueen määrittelyssä seurataan
samaa ohjenuoraa kuin viime vuonnakin: Savottatien ja Metsurinpolun (kevyen liikenteen
väylä) pohjoispuolen alueilta (Mäkimetsola, Kaukametsä) oppilaat tullaan ohjaamaan
Kaakkurin kouluun. Rajan eteläpuoliselta alueelta (Herrala, Pirttilä, Savotta, Neitsytkorpi,
Lähimetsä) puolestaan oppilaat tullaan ohjaamaan Metsokankaan kouluun. Mikäli sisarus
on jo Metsokankaan koulussa, ohjataan tuleva ekaluokkalainenkin Metsokankaan
kouluun.

Tämänhetkisen tiedon mukaan Metsokankaalle tulisi 170 ekaluokkalaista ensi syksynä eli
noin 7 luokkaa.
4. TIETOA PATAMÄEN TILANTEEN SUUNNITTELUSTA
Koulussa on tehty suunnitelmia Patamäkeen siirtymisestä ja sen valmistelusta.
Vanhemmille pyritään järjestämään tiedotustilaisuus huhtikuussa ja tutustumisilta
toukokuussa.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että mikäli Korpimetso valmistuu vuoden 2016 elokuussa,
yhden vuoden evakko pitäisi riittää.
Vanhemmat esittivät seuraavia toiveita Patamäen siirtojen suhteen:
-

Luokkia katsotaan kokonaisuutena, eikä yksittäisiä oppilaita siirretä luokasta toiseen
esimerkiksi terveydellisten syiden vuoksi,

-

Järjestely ei saa vaikuttaa negatiivisesti kieltenopiskelumahdollisuuksiin

-

Pyritään siihen että kyse vain yhdestä vuodesta yhden opiskelijan kohdalla

-

Toivotaan että lähtijät olisivat mieluiten sellaisia, joilla ei vielä koulutaipalella ole ollut
useita muutoksia. Viitattiin joihinkin nykyisiin 3-luokkalaisiin, joiden koulupolku on
muodostunut, ja voisi Patamäen reissun seurauksena muodostua, seuraavasti:
o

1lk Iso-Metso

o

2lk Pikku-Metso

o

3lk Iso-Metso

o

4 lk Patamäki

o

5 lk Korpi-Metso.

-

Kuljetukset tulee suunnitella huolellisesti ja siten etteivät pidennä koulupäivää
kohtuuttomasti

-

Bussilla tulee olla ennalta määrätty reitti esimerkiksi Savottatietä pitkin ja lapset
otetaan kyytiin sovituilta pysäkeiltä.

Opettaja Jari Fordell, joka on ollut Patamäen koulussa yli 30 vuotta opettajana ja jolla on
myös kokemusta evakossa olemisesta, piti puheenvuoron, jossa kuvaili koulua mm.
seuraavasti:
-

Patamäen koulussa ei koskaan ole kärsitty sisäilmaongelmista (30 vuoden kokemus).

-

lapset suhtautuvat todella avoimin mielin uusiin ympäristöihin

-

Patamäki on pieni maalaiskoulu mahtavalla jokimaisemalla.

-

Koulussa on hyvät ulkoliikuntamahdollisuudet: ladut pelloilla, Kolehmaisen kenttä,
jääkiekkokaukalot, yleisurheilualueet.

-

Koulussa on pieni liikuntasali, joten pyritään olemaan mahdollisimman paljon ulkona.
Piha on turvallinen ja aidattu.

-

Otetaan positiivinen kanta, voi olla todella mahtava vuosi lapsille.

”Vuosi 170 oppilaan koulussa maalaisympäristössä.”
5. OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN ESITTELY
Oppilashuoltosuunnitelma (OHS), joka liittyy oppilashuoltolain uudistamiseen, on kirjattu
Metsokankaan koulussa syksyllä 2014. Sisältää mm. koulukuraattorin, koulupsykologin,
kouluterveydenhuollon käytänteet, toimintamallit välitunneille, tapaturmiin yms.
Oppilashuoltosuunnitelma löytyy Wilmasta (Vuosisuunnitelma > Toimintasuunnitelma >
Oppilashuoltosuunnitelma). Vanhempia kehotetaan tutustumaan materiaaliin.

Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua oppilashuoltoryhmän kokoukseen helmimaaliskuussa.
Puheenjohtaja
Kaisa
Kaitera
laittaa
erillisen
sähköpostin
vanhempaintoimikunnalle
ja
sovitaan
sähköpostitse
mihin
kokoukseen
vanhempaintoimikunnan edustajat tulevat. Pääaiheena kokouksessa on, mitä ajatuksia
oppilashuoltosuunnitelma tuo ja keskustelua mitä haasteita kasvava koulu tuo mukanaan
ja miten niitä pitäisi ennaltaehkäistä.
6. KOULUN SISÄTILAT JA TULEVAT REMONTIT
Anna-Kaarina esitteli koulun tulevia remontteja. Asiasta tiedotetaan tarkemmin
vanhemmille rehtorin tiedotteella, joka ilmestynee parin päivän sisään.
7. SEURAAVAN LUKUVUODEN KOULUKUVAUKSEN JÄREJESTELYKORVAUS
Ensi lukuvuoden koulukuvaus otetaan Seppälän koulukuvilta, joka on sama, joka toteutti
koulukuvauksen kuluvana lukuvuonna. Tämä päätettiin edellisessä kokouksessa.
Seppälän koulukuvaamon maksama järjestelykorvaus lukuvuonna 2014-2015 on 1.080
euroa.
Keskusteltiin siitä, ohjataanko tulevan lukuvuoden koulukuvauksen järjestelykorvaus
kokonaan oppilaskunnalle, puolitetaanko raha oppilaskunnan ja vanhempaintoimikunnan
kesken, vai jääkö korvaus vanhempaintoimikunnan käyttöön.
Vanhempaintoimikunnan tilin tilanne 7.1.2015 (Liite 2):
7.1.2015

-1080€ 1794.28€

Päätös: Päätettiin että koulukuvauksen järjestelymaksu ohjataan
kokonaisuudessaan oppilaskunnan käyttöön kuten edellisinä vuosinakin.

edelleen

Liikkuva koulu projektin puitteissa järjestetty välituntivälinelainaamo aloittaa toimintansa
piakkoin. Kiitokset tästä järjestäville opettajille! 
8. MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Esitettiin toive, että koulu pystyisi järjestämään perinteisen joulujuhlan, jonne
vanhemmatkin voisivat päästä.
Wilma-sovellus toimii huonosti Androidilla. Vanhemmat voivat laittaa Starsoftille
palautetta sovelluksen toimivuudesta.
Keskusteltiin mahdollisuudesta odottaa vanhempaa sisätiloissa esimerkiksi läksyjä tehden.
Poikkeustapauksissa, ja opettajan kanssa etukäteen sovitusti, vanhempaa voi odottaa
esimerkiksi ruokalan tiloissa, mutta koululla ei toivota tästä yleistä käytäntöä, koska
resursseja valvontaan ei ole.
Sovittiin, että opettajille tiedotetaan odottamisasiasta.
9. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava vanhempaintoimikunnan kokous pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 18:00.
10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:19.
Muistion vakuudeksi:

Susanna Järvinen
Kokouksen sihteeri

Teija Kangas

Jaana Piippo

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Liite 1. Kokouksen osallistujat
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Jaana
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Kantojärvi
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Himanen
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Jääskeläinen
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