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1.

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen:

Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunnan kokous avattiin 25.3.2014 kello 18:03
Metsokankaan koulun henkilökunnan kahviossa. Kokouksen avasi puheenjohtaja
Susanna Järvinen. Puheenjohtaja totesi kokouksen koollekutsumisen olevan
järjestyssääntöjen vastainen, sillä esityslista annettiin tiedoksi liian myöhään.
Kokouksessa oli läsnä 11 vanhempaintoimikunnan jäsentä ja Metsokankaan koulun
oppilaan vanhempaa sekä vs. rehtori Markku Niskavaara, vararehtori Anna-Kaarina
Jääskeläinen sekä apulaisjohtaja Otto Leskinen. Läsnäololuettelo Liite 1.
Tämän kokouksen muistiontarkastajiksi valittiin Laura Lampinen ja Katarina Rauhala.
Päiväkodin edustajat olivat paikalla kokouksen alkuosan ja osallistuivat keskusteluun
tulevien ekaluokkalaisten asioista.
2. Syksyn 2014 aloittavien ekaluokkalaisten järjestelyt
Rehtori antoi tilannekatsauksen tulevien ekaluokkalaisten järjestelyistä, jonka mukaan
kaikki ekaluokkalaiset eivät mahdu Metsokankaan kouluun tulevana syksynä.
Kaakkuri tulee lähes täyteen omista ilmoittautuneista oppilaista, joten heidän
mahdollisuus vastaanottaa metsokankaalaisia lapsia on pienentynyt. OulunlahtiSarasuo-Kaakkuri alueella on tiettyä oppilasliikkumista Metsokankaan tilanteen
vuoksi.
Tilanne on elänyt viime päiviin saakka ja elää edelleen. Viime kerralla vtk:n
kokouksessa ilmoitettiin tulevaksi oppilasmääräksi 162, joista puolella oli
sisarusperuste. Tämä olisi ollut yksi mahdollisuus ratkaista asia, mutta pahimmillaan
pienillä oppilailla koulumatka olisi ollut 4 km. Koululla haettiin muita vähiten
hankalia perusteita ja asia vietiin opetuslautakuntaan, jonka päätöksen mukaan
sisarusperuste ei välttämättä ole ohjaava tekijä, jos tulee muita asiaan liittyviä
perusteita kuten esimerkiksi koulumatka. Lähikoulu voidaan osoittaa siten, että
oppilaat jakautuvat tasaisesti kouluun ottaen huomioon ryhmäkoot jne. Viime
perjantaina 21.3. tilannetta on perusteltu ja arvioitu opetuslautakunnassa. Kaikista
aiemmin olleista perusteista voi täten poiketa tilanteen mukaan.
Tällä hetkellä oppilaita ohjataan Tuomipellontieltä ja Metsänhoitajantieltä sekä
Ulkometsäntiehen ja Kaukametsäntiehen liittyviltä katualueilta Kaakkurin kouluun.
Näillä alueilla oli yhteensä 46 oppilasta, joissa ei huomioitu sisarusperustetta.
Oppilaat jatkavat myös tulevina vuosina Kaakkurin koulun oppilaina. Rehtorin
mukaan tämä on tämän kevään raja.
Tämän seurauksena Metsokankaalle jää/tulee 116 uutta ekaluokkalaista. Edelleen osa
oppilaista on ilman paikkaa, joten nyt suunnitelmissa on siirtää koulun nykyisiä

oppilaita Kaakkuriin. Nykyisten kakkosten eli tulevien kolmosten tilannetta tutkitaan
ja tietty määrä oppilaita tullaan siirtämään Kaakkuriin myös lopullisesti Kaakkurin
koulun oppilaiksi. Tulevan viikon aikana toteutetaan kysely nykyisten kakkosten
vanhemmille selvittääkseen ketkä haluavat vapaaehtoisesti siirtyä Kaakkuriin.
Hieman tätä tilannetta on osaltaan helpottanut nykyisten 6-luokkalaisten
hakeutuminen erikoisluokille. Tulevia siirrettäviä kolmosia on noin 20–40 oppilasta.
Kaakkuri ei voi vastaanottaa enempää kuin 40 oppilasta ja Metsokankaalle ei riitä 20
oppilaan siirto. Rehtori näkisi luontevana jos Metsokankaan oppilaista
muodostettaisiin oma luokka Kaakkuriin.
Nykyisistä luokista kaikki kolmosista aina kuutosluokkiin saakka on jo kertaalleen tai
jopa kahteenkin kertaa hajautettu. Nykyisiä kakkosia on tällä hetkellä 7 luokkaa, joista
tiivistetään viisi Metsokankaalle jäävää luokkaa ja noin 30 oppilasta siirrettäisiin
Kaakkuriin. Rehtorin arvion mukaan kolmen viikon sisällä pitäisi kaikki päätökset
olla selvillä. Koulu ei lähde osoittamaan yhtä siirrettävää luokkaa, sillä tuolloin
koulumatka pitenee osalla oppilaista tosi paljon.
Perusopetuslaki pykälä 6 antaa mahdollisuuden muuttaa Oulussa koulussa –
periaatetta, jonka mukaan koulun saa päättää samassa paikassa missä sen aloittaa.
Jokaisella perheellä on oikeus anoa koulupaikan vaihtoa.
Kokouksen osanottajilta nousi myös muutamia kysymyksiä ja kannanottoja
keskusteluun sekä toiveita lisäselvityksistä. Muutamia näistä alla.





Sivistys- ja kulttuurilautakunnan 20.3. pidetyn kokouksen pöytäkirjassa on
maininta, että vuonna 2017 Pikku-Metso on kokonaan koulun käytössä. Eikö
tätä tilaa saada jo aiemmin käyttöön?
Onko mahdollista hyödyntää ip/ap tiloja tai opettajien kahviota?
Iso-Metson päiväkotitilojen vapauttaminen koulun käyttöön?
Muiden mahdollisten tilojen käyttäminen mm. vapaat rivitalot?

Vanhempaintoimikunnan ehdoton kanta on ollut alusta saakka, ettei yksittäisiä
oppilaita ripotella Kaakkuriin.
Päätös: kontaktoidaan päättäjiä mahdollisimman laajasti mm. Mika Penttilä ja Arto
Lamberg sekä aktiivinen yhteistyö tiedotusvälineiden kanssa. Järjestetään
mahdollisimman pian asian tiimoilta toinen tapaaminen.
3. Perusopetuslain muutos
Rehtori kertoi lyhykäisesti koulurauhan lakiuudistuksesta, josta käytetään myös nimeä
”kännykkäkieltolaki”. Lakimuutos astui voimaan 1.1.2014. Rehtori antaa käytännön
läheisemmän soveltamisohjeen, kun koulut ovat saaneet opetushallitukselta tarkempaa
ohjeistusta tästä uudistuksesta. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131267

4. Vanhemmille Wilman kautta tullut asiakastiedote
Mika Penttilän ja Marjut Nurmivuoren allekirjoittamaan Wilman kautta 10.3.
tulleeseen asiakastiedotteeseen haluttiin tarkennuksia. Oulun kaupunki on viime

vuoden puolella päättänyt lomauttaa henkilöstöä. Tätä työnantajan tekemää
lomautuspäätöstä on haluttu lieventää siten, että työntekijällä on mahdollisuus hakea
viiden päivän säästövapaata, joista neljä on palkatonta. Mikäli työntekijä ei hae
säästövapaata, tulee automaattisesti lomautuksia.
Lähiesimies vastaa käytännön järjestelyistä koululla. Lomautuksien käytännön
toteuttamisesta ei ole tullut mitään ohjeita. Opettajan ollessa lomautettuna tai
säästövapailla, toinen opettaja tekee OTO:na (oman työn ohella) vapailla olevan
henkilön työt. Erityisen haastavaksi tilanteen tekee se jos ns. oma luokka on kaukana
tai ei näköetäisyyden päässä valvottavasta luokasta. Mikäli kahta luokkaa valvova
opettaja sairastuu, aiempien ohjeiden mukaisesti hänelle ei voi ottaa sijaista. Tällöin
ns. OTOna tehtävä työ kertaantuu useammalle opettajalle ja saa aikaan opettajasiirtoja
kesken päivän.
Haaste: vtk haastaa Sivistys- ja kulttuurilautakunnan ja oppilaiden vanhemmat
mukaan ”lomautuksiin” valvomalla oppilaita opettajan ollessa lomautettuna tai
säästövapailla. Sirpa Korpela-Niskanen selvittää mahdollisuutta kuntalaisvalitukseen
tästä valtuustonpäätöksestä.
5. Oppilashuoltoryhmä
Rehtori Markku Niskavaara välitti viime kokouksessa Metsokankaan koulun
oppilashuoltoryhmän kutsun osallistua OHR:n tapaamiseen kevään aikana.
Tavoitteena on kuulla vanhempien näkemyksiä koulun oppilashuollosta sekä
vastata/vastaanottaa mahdollisia kysymyksiä ja toiveita oppilashuoltoon liittyen.
Vanhempaintoimikunnasta halukkaiksi ilmoittautuivat Tuija Parkkisenniemi, HannaLeena Leinonen, Minna-Mari Kemppainen, Laura Lampinen, Kaisa Kaitera ja
Susanna Järvinen.
Tapaamiset järjestetään maanantaisin klo 8:15–9:30. Tapaamisen ajankohdaksi
sovittiin 31.3. Oppilashuoltotyössä painotusta pyritään siirtämään ennakoivaan
toimintaan, ei niinkään yksittäisen oppilaan ongelmien ratkomiseen. Katariina
Mäläskältä pyydetään materiaalia etukäteen.
6. Ensi syksyn valokuvaus
Apulaisjohtaja Otto Leskinen on koordinoinut ensi syksyn valokuvauksen
kilpailutusta. Tarjoukset on pyydetty kolmelta kuvausliikkeeltä: Kuvaverkko, Studio
J. Ollila ja Seppälän koulukuvat. Tarjoukset tulee toimittaa 20.4. mennessä rehtorille.
Vanhempaintoimikunta tekee valinnan koulukuvauksen järjestäjästä. Saadut
järjestelypalkkiot vtk luovuttaa stipendien muodossa koulun oppilaille.
7. Liikkuva koulu ja piha-asiat
Metsokankaan Liikkuva koulu toimikunnan Johanna Wahlberg, Jarkko Kaippio, Tiia
Maikkula-Moilanen, Minna Pesonen ja Sirpa Korpela-Niskanen sekä Liikkuva koulu projektista vastaava opettaja Sari Koskenkari ovat ideoineet ”omin voimin kouluun”
kampanjan. Kokonaisuudessaan kampanja pitää sisällään erilaisia tapahtumia ja
kilpailuja eri luokka-asteille. Muun muassa yläluokkalaisille teemana on video
aiheesta ja pienemmille heijastinliivin duunauskilpailu. Teemaviikko toteutetaan
luokkakohtaisesti ja silloin selviää kuinka moni kulkee omatoimisesti kouluun.

Opettaja Sari Koskenkari toimii koulun puolelta yhteyshenkilönä. Slogan ”Ikkään en
oo omin jaloin kouluun tullu, olisko pitäny?” toistuu kaikessa tiedotuksessa.
Varsinainen tapahtuma toteutetaan marraskuussa, jolloin pimeä kausi alkaa ja
koulukuljetukset ovat vilkkaimmillaan. Tällä hetkellä tapahtumasta kertova flyeri on
tekeillä ja sitä tullaan jakamaan jo tulevilla Metsokankaan messuilla 8.5. sekä
oppilaiden arviointikeskusteluissa tämän kevään aikana. Messuilla järjestetään vtk:n
ständillä tapahtumaan liittyvä ”hypinnaru”-kilpailu.
8. Metsokankaan messut 8.5.2014
Meidän Metsokankaan messut järjestetään tänä vuonna toista kertaa. Ajankohtana on
torstai 8.5.2014. klo 17–19. Vararehtori Anna-Kaarina Jääskeläinen organisoi
kokonaisuudessaan Meidän Metsokankaan messut -tapahtumaa. Messut toteutetaan
samalla formaatilla kuin aiemminkin; luokissa on töitä esillä, työpisteitä, saliin tulossa
esityksiä, aulassa kahvitusta jne. Ständejä on tulossa viime vuotta enemmän muun
muassa koulukuraattori ja psykologi, 4H yhdistys, Oulunsalon liikuntakoulu,
Oulunsalon taidekoulu ja nuorisopalvelu Nappi. Vanhempaintoimikunta osallistuu
messuille omalla ständillä. Ns. esittelyvuorot ja tarkempi messuideointi hoidetaan
sähköpostitse.
9. Ilmoitusasiat
Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunnan tilin käyttöoikeudet ovat olleet
edellisellä puheenjohtajalla. Tilinkäyttöoikeudet on tarkoituksenmukaista siirtää
nykyiselle rahastonhoitajalle Johanna Wahlbergille. Tilinsiirtoon liittyvä
dokumentointi hoidettu asianosaisten kanssa.
Vanhempaintoimikunnan tilin saldo 25.3.2014 on 2 993,18 €. Oulun kaupungilta
saatiin 21.3. toimintarahaa 923 €.
10. Muut esille tulevat asiat
Laura Lampinen muokkaa aiemmin tehtyä kannanottoa Opettajakontaktien määrästä
anonyymiin muotoon. Kannanotto oli 12.2. pidetyn kokouksen muistion liitteenä eikä
sitä julkaistu koulun kotisivuilla koulun julkaisupolitiikan perusteella. Liite 2.
11. Seuraava kokous
Seuraava vanhempaintoimikunnan kokous pidetään keskiviikko 23.4. klo 18:00.
HUOM. Lisätty jälkikäteen tieto, että pidetään ylimääräinen vanhempaintoimikunnan
kokous jo 7.4. klo 17:30 Oulunsalon kirjastolla.
12. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi kello 19.39.
Kokouksen sihteeri:
Tarkastanut:

Anu Grekula

