Muistio kokoontumisesta 26.3.2014
Viimeisimmät kuulumiset koulun puolelta kertoi Anne Nivala.
Anne toi terveiset TOUHO-ryhmältä. Ryhmän vastuulla on aikatauluttaa koulun yhteiset tapahtumat, niin että
niitä ei suunnitella päälekkäisille päiville.
Lauantaina 29.3.2014 on koulupäivä klo 9 – 13. Vanhempaintoimikunnalta tuli tähän liittyen kommenttia, että
olisi ollut aiheen vielä viikkoa, paria aiemmin lähettää Wilma viesti kaikille vanhemmille lauantain
aikatauluista ja yleensäkin muistutuksena, että kyseinen lauantai on poikkeuksellisesti koulupäivä.
Viime viikolla oli liikuntapäivä. Osa lapsista oli laskettelemassa Rukalla ja Pikku-Syötteellä, osalle oli
järjestetty muuta liikunnallista ohjelmaa. Myös tästä olisi ollut hyvä saada tarkempaa tietoa Wilman kautta
etukäteen.
Järjestyshäiriöitä ei ole erityisemmin ollut, suhteellisen mukavasti on mennyt kevät.
Juteltiin lyhyesti myös ruokailusta: ruoka on ollut ajoittain kylmää. Pyydettiin Annea selvittämään, voisiko
vanhempaintoimikunta järjestää sähköisen kyselyn ruoan tasosta. Kyselyiden tekemiseen on ilmaisia
ohjelmia ja linkki kyselyyn voitaisiin lähettää kaikkien oppilaiden vanhemmille Wilman kautta. Anne kertoi,
että oppilaille ollaan järjestämässä koulun puolesta oppilaskyselyä, johon voisi myös yhdistää muutaman
kysymyksen ruokailusta. Tarkistetaan tilanne seuraavassa palaverissa.
Juteltiin myös tiedottamisesta yleensä. Syksyllä jokaiselta luokalta valitaan henkilöt
vanhempaintoimikuntaan, mutta kukaan ei järjestelmällisesti kerää yhteystietoja (lähinnä
sähköpostiosoitetta), jotta mukaan lupautuneet henkilöt saataisiin kutsuttua toimintaan ja palavereihin
mukaan. Anne lupasi seuraavaan kokoukseen mennessä selvittää, miten jatkossa parannettaisiin
tiedottamista vanhemmille. Voisiko esimerkiksi joku koulun puolelta kerätä listan vaikkapa exceliin ja
toimittaa sen toimikunnan puheenjohtajalle syksyllä heti kun vanhemmat on nimetty?

Tilien yhdistäminen
Anne Nivala on hoitanut entisen Pitkäkankaan yläkoulun vanhempaintoimikunnan ja nykyisen Pitkäkankaan
koulun vanhemapaintoimikunnan tilit. Yhdistetyllä tilillä on Viisaasti verkossa –tilaisuuden maksun jälkeen
noin 300 €.
Viisaasti verkossa-tilaisuus





Järjestettiin tiistaina 4.1.2014 klo 18-19 (1-6 lk) ja 19-20 (7 lk ja vanhemmat)
Osallistujia oli odotettua vähemmän
Alueellinen toimintaraha myönnetty, ei vielä maksettu.
Arpajaisten tuotoksi jäi noin 40 euroa

Toukokuisen tapahtuman järjestelyt
Oulunsalon OHOVI on päättänyt järjestää yhteisen tapahtuman koko Oulunsalon alueen lapsille ja
vanhemmille. Vanhempaintoimikunnat sekä urheilujärjestöt/harrasteseurat osallistuvat myös.

Pitkäkankaan vanhempaintoimikunta päätti osallistua tapahtumaan järjestämällä Popcorn/Pillimehu
myyjäiset. Lisäksi illan mittaan käydään lausumassa muutama sana vanhempaintoimikunnan puolesta,
lähinnä yritetään innostaa vanhempia mukaan toimintaan. Järjestelyistä sovitaan tarkemmin huhtikuun
palaverissa.
Kevään seuraavat kokoontumisajankohdat



Tiistai 29.4.2014 klo 18-19
Keskiviikko 21.5.2014 klo 18-19

