Muistio kokoontumisesta 7.5.2015
Paikalla 7 vanhempaa sekä rehtori Seppo Pasanen
Tiedottaminen
Aluksi keskustelimme koulun ja kodin välisestä viestittämisestä, mitä nykyisin hoidetaan pääasiassa Wilmajärjestelmän kautta. Vanhempaintoimikunta on toivonut, että viestittämiskäytäntöjä yhtenäistettäisiin eri
luokkien välillä ja käytettäisiin myös enemmän sellaista viestitapaa, jossa viestin sisältö näkyy sähköpostissa
saakka. Varsinkin tällaisten viestien käyttämisessä on hyvin moninaisia käytäntöjä riippuen opettajasta.
Rehtori painotti myös, että vanhempien täytyy käydä hyväksymässä viestien lähetys omissa asetuksissaan,
jotta tällaiset viestit tulevat perille. Rehtorille vietiin terveisiä myös siitä, että vanhempaintoimikunnan
järjestämistä tapahtumista viestittäisiin kotiin saakka menevillä viesteillä. Lisäksi vanhempaintoimikunnassa
toivottiin, että opettajille vietäisiin viestiä siitä, että Wilmaan merkittäisiin negatiivisten asioiden lisäksi
enemmän myös positiivisia kommentteja. Näillä katsotaan olevan suuri psykologinen merkitys lasten
koulumyönteisyyden kasvattamisessa.

Harraste-ilta 19.5.2015
Pitkäkankaan koululla järjestetään jälleen 19.5.2015 klo 18 – 20 kaikille Oulunsalon alueen lapsille ja
vanhemmille suunnattu yhteinen harrasteilta, jossa on edellistä vuotta enemmän toimintaa.
Vanhempaintoimikunta järjestää kyseisessä tilaisuudessa kahvi- ja pillimehumyyntiä.
Tuotto menee vanhempaintoimikunnan kassaan.
Myyjäisten aikataulut:
1.ryhmä paikalle klo 17:15 (Saara, Eeva, Satu, Riitta-Liisa)
17:30 täytyy olla pöytä kannettuna sisäpihalle (yläkoululaisten välintuntipiha). Pöytää ei saa sijoittaa H tai K
oven läheisyyteen.
Pöytä haetaan kuvaamataidon luokasta (H tai J-ovesta)
Luokasta 1228 haettava toimipistenumero, joka kiinnitetään pöytään (toimipistenumero 7)
Jokainen tulija tuo kahvikannullisen mukanaan.
Satu tuo kahvin, teevesikannun, maidon sekä mukit, lusikat, sokerit, makeutuksen, servetit. Lisäksi Satu tuo
pohjakassan.
2.ryhmä paikalle klo 18:30 – 20:15 (Anita, Maarit, Kirsi)
Jokainen tulija tuo kahvikannullisen mukanaan.
Kirsi tuo lisäksi kuumaa teevettä kannullisen.
Anita tuo litran laktoositonta maitoa.
2. ryhmä vastaa Satun kanssa pöydän poisviennistä ja siivouksesta.

Facebookissa on tapahtumalle oma sivusto:
https://www.facebook.com/events/454943544674998/

Perusparannushanke
Rehtori kertoi, että Pitkäkankaan perusparannushanketta suunnitellaan parhaillaan. Koululla on käynyt
tarkastajia kiertämässä korjattavia kohteita. Tähän hankkeeseen on haettu Tekes-rahoitusta ja seuraava
palaveri liittyen asiaan on 20.5.2015. Hankkeesta tulee mittava, ja se tulee vaatimaan väistötilojen
hankkimista koulutoiminnan käyttöön. Koulua tullaan remontoimaan osissa, ja tällöin ainakin osia koulusta
tulee olemaan poissa käytöstä mahdollisesti jopa kolmen vuoden ajan. Väistötiloista ei tässä vaiheessa ole
vielä tehty päätöksiä.
Syksyn ensimmäinen kokoontuminen



Ensimmäinen kokoontuminen tiistaina 22.9.2015 klo 18 – 19 koulun opettajien taukotilassa
Asialistalla mm uuden puheenjohtajan valinta ja kauden kokoontumisajankohtien päättäminen

Oulunsalossa 7.5.2015
Satu Kontio
satu.kontio@hotmail.com
040-5313837

