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KOTI- JA KOULUTOIMIKUNNAN KOKOUS 16.01.2014 klo 18
Madekosken koululla
1. Konttisentie
Rehtori Juha Heikkinen on toimittanut Madekosken koulun nimissä Oulun
kaupungille kannanoton Konttisentien huonoon kuntoon liittyen. Konttisentie ei ole
tällä hetkellä kaupungin virallinen tie ja siksi tien kunnossapito on olematonta. Kotija koulutoimikunnan puheenjohtaja Ari Salmi on aiheeseen liittyen avannut myös
nettiadressin, jossa on jo yli 140 nimeä. Nettiadressin voi allekirjoittaa osoitteessa:
http://www.adressit.com/madekosken_koulun_oppilaille_turvallinen_koulureitti_v
t22_hanke
Adressin voi allekirjoittaa myös siten, ettei nimi tule julki sivustolla.
2. Koulutekstiilit
Kaikki tilatut koulutekstiilit on jaettu ja maksettu. JO-HA Oy hoiti homman hyvin,
tavarantoimitus oli tilatun mukainen eikä puutteitakaan ollut. Tilaushintojen
pyöristämisestä johtuen JO-HAn laskun maksamisen jälkeen rahaa jäi yli n. 80 euroa,
joka päätettiin viimevuotiseen tapaan lahjoittaa oppilastoimikunnalle.
3. Luistelutapahtuma kevättalvella
Suunniteltiin Madekosken luistelukentällä torstaina 13.2.2014 klo 18-19:30
järjestettävää luistelutapahtumaa. Tapahtumassa toteutetaan Unicef-luistelu,
Mikko Saukkonen on luvannut vastata Unicef-yhteistyöstä, vaikka ei ollut
kokouksessa paikalla. Luistelukenttä tullaan jakamaan erillisiin alueisiin pelaamista
ja vapaata luistelua varten. Ohjelmassa on lisäksi luisteluviesti. Koululta saadaan

maalit, peliliivit, kartiot yms. tarvikkeet. Juha tarkistaa kentän varaustilanteen,
aurauksen ja pukukopin käyttömahdollisuuden. Oppilastoimikunta on luvannut
huolehtia mehun ja makkaran tms. myynnistä. Pysäköintitilat kentän lähistöllä ovat
hyvin rajalliset, joten kutsussa tullaan kehottamaan mahdollisuuksien mukaan
saapumaan jalan tai pyörällä tai jättämään auton kauemmaksi.
4. Koulun juhlakäytäntö
Keskusteltiin koulun juhlakäytännöstä, jota osa vanhemmista kritisoinut. On ollut
epätietoisuutta mm. siitä, saiko joulujuhlaan osallistua ja saiko oma lapsi tulla
mukaan mikäli tämän luokka ei ollut esiintymisvuorossa. Kaikki luokat eivät voi
esiintyä kaikissa juhlissa jo ajankäytön vuoksi, lisäksi Madekosken koulun saliin ei
mahdu kaikkien oppilaiden vanhempia yhtäaikaa. Juhlat on kuitenkin haluttu pitää
molempien koulujen yhteisenä mm. siitä syystä, että Heikkilänkankaan 1- ja
2-luokkalaisetkin tutustuvat pääkoulun ihmisiin ja tiloihin. Siksi parhaaksi katsottuna
käytäntönä on ollut, että puolet luokista esiintyy jouluna, puolet keväällä. Lapsia,
joilla ei ollut esiintymisvuoroa, ei velvoitettu eikä suositettu tulemaan joulujuhlaan,
koska lapset näkivät esitykset päivällä ja esiintyvien luokkien lasten vanhempien
toivottiin mahtuvan saliin. Luokkien esiintymisvuoroihin tulee mahdollisesti jatkossa
muutoksia mm. siten, että 1-luokkalaiset esiintyisivät aina jouluna. Koulu on myös
avoin ehdotuksille, miten juhlakäytäntöä voitaisiin tila- yms. rajoitteet huomioiden
kehittää.
5. Kokous päätettiin klo 19:30
Seuraava kokous maanantaina 03.02.2014 klo 18 Heikkilänkankaan koululla.

