Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunta

Aika:

3.11.2014 klo 18:00 – 20:10

Paikka:

Metsokankaan koulu, opettajanhuone Luppo

KOKOUSMUISTIO

1. Kokouksen avaus
Anna-Kaarina Jääskeläinen avasi kokouksen klo 18:02. Anna-Kaarina ja päiväkodin johtaja
Sirpa Tenhu kertoivat lyhyesti koulun ja päiväkodin alkusyksyn toiminnasta.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen läsnäolijat löytyvät Liitteestä 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja on edelleen
työn alla.
Tämän kokouksen muistion tarkastajiksi valittiin Jari Salo ja Laura Lampinen. Muistion
tarkistajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3. Liikkuva koulu – tempaus
Minna Pesonen esitteli Liikkuva koulu –projektin tilannetta. Koulun tempauksen
esittelykalvot muistion liitteenä.
Kampanjassa on jokaiselle luokka-asteelle sopiva aktiviteetti, jolla osallistutaan
kilpailuun.
Päätettiin, että edetään esitellyn mukaisesti ja koulun puolella pyritään käymään läpi
ehdotukset jo 4.11.2014.
Sovittiin, että Susanna selvittää että voiko kaupungin myöntämiä rahoja käyttää kuten
ehdotuksessa on esitetty.
4. Vanhempaintoimikunnan kannanotto pyöräilykypärän ja heijastimen käytöstä
Vanhempaintoimikunta suosittelee voimakkaasti, että kaikki lapset käyttävät kypärää
pyöräillessään ja heijastinta aina pimeällä liikkuessaan. Vanhempien toivotaan näyttävän
asiassa hyvää esimerkkiä.
Sovittiin, että Anna-Kaarina lisää tämän asian seuraavaan rehtorin tiedotteeseen.
5. Lukudiplomikirjojen kartuttaminen
Koulun kirjastoihmiset ovat ehdottaneet, että vanhemmat voivat halutessaan kartuttaa
koulun kirjastoa hankkimalla lukudiplomikirjoja. Anna-Kaarina halusi tiedustella tähän
vanhempaintoimikunnan kantaa.
Päätös: Vanhempaintoimikunta kannattaa ehdotusta, ja ehdottaa että vanhemmat
voisivat uusien kirjojen lisäksi tuoda myös hyväkuntoisia käytettyjä kirjoja.
6. OPS2016 vanhempien kuuleminen
Anna-Kaarina alusti aiheen. Esitetty materiaali pöytäkirjan liitteissä 2 ja 3. Anna-Kaarina
lähettää linkin OPS esittelyvideoon.
Kaupungilla on OPS2016 ohjausryhmä, jossa mukana myös vanhempainliiton edustus.

Alustuksen jälkeen työskenneltiin pienryhmissä kahdeksan eri OPS2016:een liittyvän
teeman parissa. Koulussa tehdään pienryhmätyöskentelyn tuloksista koonti, ja se
toimitetaan myös kaupungin ohjausryhmään.
7. Muut mahdolliset asiat
Häiriöt Metsokankaan alueella. Viime päivinä on havaittu paljon turhia ovikellojen
pimputteluja, ja tästä on tullut viestejä rehtorillekin. Tämä ei kuitenkaan kuulu koulun
toimivalta-alueeseen, ellei asia tule keskusteluissa esille koulussa.
Oppilaiden vaatteiden ja varusteiden katoamiset koululla. Kehotetaan että jokainen
vanhempi käy lasten kanssa läpi, että toisten tavaroita ei saa ottaa eikä siirtää toiseen
paikkaan edes leikillään. Vanhempaintoimikunta muistuttaa hyvän käytöksen ja toisen
omaisuuden kunnioittamisen tärkeydestä.
Löytötavaroita. Löytötavaroita on koululla todella paljon, merkkivaatteita, koruja,
luistimia, suksia. Kadonneita tavaroita on hyvin hankala löytää. Tavarat täytyy
ehdottomasti nimikoida. Yleensä kaikille nimikoiduille löytötavaroille löytyy omistajat,
muille ei.
Välituntivälineiden kartoitus. Palautetta saatu yksittäisiltä luokilta: 1 lk ja pari 2 lk, 3 ja 4
lk. Henna Väkiparta on toimikunnassa. Lumilabyrinttiä suunnitellaan. Tarpeita on tullut
paljon esille: lumilapioita, lumikolia, sankkoja, koripalloja, sählymailoja, palloja, maaleja,
koripalloja, hyppiksiä, hulahula-vanne, katuliituja, kori välineille, jne. Myös lämmitettävää
tekonurmea toivottiin.
Päätös: Ostetaan lumilapioita ja ämpäreitä kolmella sadalla (300) eurolla.
Rahastonhoitaja Johanna Wahlberg valtuutetaan nostamaan rahat ja / tai maksamaan
esitetyt laskut.
Kiikkujen käyttö kielletty. Koulussa on kielletty kiikkujen käytöt sillä perusteella, että alla
oleva turva-alusta jäätyy. Kiikut ovat saaneet olla käytössä vain elokuun ja 2 syyskuun
ensimmäistä viikkoa, vaikka maa ei vieläkään ole jäässä. Vanhempaintoimikunta
suosittaa voimakkaasti että tässä asiassa voitaisiin käyttää maalaisjärkeä ja että koulu
saisi itse päättää milloin siellä saa ja on turvallista leikkiä.
Sovittiin, että Susanna ottaa yhteyttä asian tiimoilta Tarja Huuskoon (kiinteistömanageri,
tilakeskuksen puolella).
8. Seuraava kokous
Seuraava vanhempaintoimikunnan kokous pidetään tiistaina 2.12. klo 18:00. Pyritään
jatkossa pitämään kokoukset eri viikonpäivillä, jotta mahdollisimman moni pääsee
osallistumaan.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:10.

Susanna Järvinen
Kokouksen sihteeri
Laura Lampinen
Pöytäkirjan tarkistaja

Jari Salo
Pöytäkirjan tarkistaja

LIITE 1: OSALLISTUJALISTA VTK KOKOUS 3.11.2014
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