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Kaakkurin koulun Kotikoulutoimikunnan kokous
tiistaina 27.3.2012 klo 18.00
Koulun kahvio
Paikalla
Jukka Alatalo
Saara Karppinen
Arja Anttila,
Sami Pekonmäki
Harri Hassi
Kirsi Kähkönen
Ulla Hietala
Marika Aho
Ulla-Mari Pyykkönen
Asialista
1.

Terveyskyselyn tuloksia
Kouluterveydenhoitaja Arja Anttila esitteli Kouluterveyskyselyn tuloksia. Kyselyyn osallistuivat Kaakkurin
koulun 8-9 luokan oppilaat.
Tulosten mukaan oppilaat kokivat terveytensä paremmaksi, kuin
keskimäärin Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Terveyden kokemisen tulos oli prosentuaalisesti parempi
kuin edellisinä vuosina.
Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan hampaiden harjaamiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota, sillä
melkein puolet harjasi hampaansa harvemmin kuin kahdesti päivässä. Huolestuttavia tuloksia oli
humalahakuisessa juomisessa. Se on lisääntymässä. Neljäsosa 8-9 luokan tytöistä juo itsensä tosi
humalaan vähintään kerran kuukaudessa. Poikien tosi humalaan juominen on selkeästi vähempää kuin
tyttöjen.
Kokouksessa keskustelua herätti oppilaiden kokemus siitä, että koulukiusaamiseen ei
koulun aikuisten toimesta riittävästi. Näin koki kolme neljäsosaa oppilaista. Luku on
vertailukohteissa Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tutkimukseen vastanneista puolet
seksuaalista häirintää ja viidesosa seksuaalista väkivaltaa. Kolmasosa tytöistä oli kokenut
väkivaltaa. Tulokset olivat suuremmat kuin Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

ole puututtu
suuri myös
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Linkki Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen sivustolle valtakunnallisiin ja alueellisiin kouluterveyskyselyn
tuloksiin: http://info.stakes.fi/kouluterveyskysely/FI/tulokset/index.htm
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Kevättapahtuman suunnittelu
Kokouksessa jatkettiin tapahtuman suunnittelua edellisen kokouksen pohjalta.
Tapahtuman ajaksi on ehdotettu tiistaita 15.5. klo 17.30. Perusajatuksena on, että koulun sisä- ja
ulkotiloissa on erilaisia toiminta- ja tapahtumapisteitä.
Kokouksessa esille nousseita ideoita olivat: Uusien vähemmän tunnettujen lajien esittelypisteitä, myös
perinteisiä lajeja ja pelejä (esim. jalkapallo, pesäpallo) sekä leikkejä ehdotettiin. Etenkin pienille oppilaille
on hyvä tarjota mahdollisuus tutustua peruslajeihin ja leikkeihin. Lisäksi esille nousivat myös poliisin ja
palokunnan edustajien mukaan kutsuminen. Myös terveyskyselyn tuloksien esille nostaminen koettiin
tärkeänä. Kevättapahtumaan ideoitiin myös myyntipisteen/myyntipisteiden laittamista.
Seuraavaa kokousta ja asian eteenpäin viemistä varten sovittiin seuraavia vastuualueita:
Terveyskyselyn tuloksia /Auditorio – Arja Anttila
Skeittipiste piha-alueella - Oppilaskunnan hallitus
Poliisin/Palokunnan edustajat– Jukka Alatalo kysyy heidän mahdollisuuttaan osallistua.
Erilaisten pisteiden järjestely, organisointi – Sami Pekonmäki ja Harri Hassi
Pelit ja leikit pienille oppilaille - Ulla-Mari Pyykkönen
Myyntipisteet – Ulla Hietala, Anu Uusitalo, Marika Aho, Kirsi Kähkönen
Seuraavassa kokouksessa, jatketaan kevättapahtuman käsittelyä ja ideointia.
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Muut asiat
Jukka Alatalo tiedotti nuorten parlamentista, johon koulumme kolme 9. luokan oppilasta osallistuivat.
Kaakkurin koulun 9.luokkalaiset saivat seurata suoraa lähetystä koulun auditoriossa.
Jukka Alatalo tiedotti koulun pihalle tulevasta skeittialueesta. Oppilaskunnan hallitus ja osa oppilaista,
jotka harrastavat skeittausta pääsevät suunnittelutyöhön mukaan.
Sami Pekonmäki tiedotti Päivi Mäen sähköpostiviestistä, joka koski tapahtumaa Virtaa ja virikkeitä
vanhempaintoimintaan. Sami välittää sähköpostiviestin kaikille koti-koulutoimikunnan jäsenille.
Lisäksi Sami tiedotti Vanhempien akatemian perheliikuntakurssista. Sami välittää tämänkin tiedoksi
jäsenille sähköpostilla.
Toukokuussa on Oulun kaupungin vanhempaintoimikunnan kokous. Sami Pekonmäki osallistuu
kokoukseen. Sovittiin, että Sami esittää Kaakkurin koulun koti-koulutoimikunnan hyväksymän ajatuksen
siitä, että energiajuomien myyntikielto alle 15-vuotiaille tulisi lähialueen kauppoihin.

Seuraava kokous 17.4.2012
Muistion kirjoitti Saara Karppinen

