MUISTIO

Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunta

Aika: 2.5.2013 kello 18.00–19.55
Paikka: Metsokankaan koulu, henkilökunnan kahvio
Läsnä: Johanna Kastikainen, Merja Marjakangas, Marita Kiviniemi, Laura Lampinen, Kaisa Andelin,
Kaija Keränen, Sanna Goman, Kaisa Kaitera, Tiia Säntti, Anu Grekula, Janne Väisänen, Jari Sankala,
Ari-Pekka Polvela, Pekka Ansaranta, Pirjo Pukari, Sanna Tervo, Hanna Isometsä, Pia Jaako, Henna
Jauhiainen, Virpi Louhela-Ristelä, Tiina Haikola, Petri Korpi, Katariina Mäläskä, Katri Roppola, Anu
Rajala,

Mikko

Pietilä,

Johanna

Wahlgren,

Anna-Kaarina

Jääskeläinen,

Sari

Turtiainen

(puheenjohtaja, muistion laatija). Muu osallistuja: Jussi Lotvonen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.
2. Edellisen kokouksen muistio
Todettiin, että muistio on toimitettu jäsenille sähköpostitse ja se löytyy myös koulun kotisivuilta.
Puheenjohtaja kertoi, että 20.3.2013 pidetyn vanhempaintoimikunnan kokouksen jälkeen on
koulun tilaongelma levinnyt yleiseen tietoisuuteen. 9.4. asiasta on tehty aloite sivistys- ja
kulttuurilautakunnalle ja koululla pidettiin 18.4. Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmän kokous.
Tilaisuudessa käsiteltiin nimenomaan koulun tilaongelmaa ja siihen osallistui noin 300 henkeä.
Paikalla oli vanhempia, virkamiehiä sekä päättäjiä ja vanhemmat saivat esittää kysymyksiä ja
kommentteja tilanteeseen. Sen jälkeen koulun tilanteesta on ollut artikkeleita lehdissä ja
yhteydenpitoa päättäjiin on jatkettu. 2.5. aamupäivällä tavattiin rehtori Kalle Komulaisen kanssa
apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhonen sekä sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä.
Tapaamisessa keskusteltiin siitä, miten tilaongelma voidaan ratkaista ja miten asia etenee
aikataulullisesti. Kaupungin edustajat kertoivat, että kaupunki perustaa kesäkuussa työryhmän,
joka aloittaa toimintansa elokuussa ja käsittelee kaupungin kouluverkkoa eli Metsokankaan lisäksi
muidenkin alueiden peruskoulujen tilatarpeita. Metsokankaan lisäksi rakentamisinvestointeja ovat
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vailla ainakin Korvensuora, Ritaharju ja Hiukkavaara.
Puheenjohtaja kertoi, että kaupunginhallituksen esityslistalla oli 2.5. nähtävissä sivistys- ja
kulttuurilautakunnan lausunto Oulun palvelumalliin 2020. Katsottiin ote lausunnosta, jossa
esitettiin lisätilaa Metsokankaalle vuonna 2015 (liite 1). On todennäköistä, että ainakin sitä ennen
oppilaita joudutaan kuljettamaan muualle koulua käymään. Suunniteltu kohde on ollut Patamäen
koulu Maikkulassa. Patamäen koulu on alakoulu, jossa on nykyään noin 170 oppilasta, eikä
rakennuksessa ole yläkoululaisten tarvitsemia erikoistiloja, joten sinne kuljetettavat oppilaat
tulisivat olemaan 3.-6.-luokkalaisia, mutta ko. ikäryhmiä tai oppilasryhmiä ei ole vielä päätetty.
Tiedossa ei myöskään ole, milloin kuljetukset alkaisivat tai kuinka kauan niitä jatkettaisiin, koska
lisätilojen toteutumisesta ei ole varmuutta.
Parhaillaan pyritään myös selvittämään, onko lähikouluissa vapautuvia luokkatiloja, joita voitaisiin
hyödyntää väistötiloina lukuvuonna 2014–2015. Toistaiseksi tilanteesta on kuitenkin se käsitys, että
lähikouluissa ei olisi tilaa Metsokankaan oppilaille. Todettiin, että ylijäävien oppilaiden määrä
kasvaa jatkossa niin nopeasti, että mikäli lisätiloja ei järjestetä Metsokankaalle nopeasti, oppilaita
joudutaan kuljettamaan jatkossa todennäköisesti useisiin eri kouluihin, koska missään yksittäisessä
koulussa ei ole vaadittavaa määrää väistötiloja.
Käytiin keskustelua tilanteesta. Vanhemmat pohtivat, miten päättäjiin voitaisiin parhaiten vaikuttaa
ja mitkä lisätilaratkaisut voisivat olla jatkossa mahdollisia - tulisiko kaupunki investoimaan
lisäelementteihin vai uuteen kouluun. Todettiin, että varmuutta investoinneista ei tiukassa
taloustilanteessa ole ja mikäli bussikuljetukset alkavat, ne voivat jatkua pitkäänkin. Puheenjohtaja
kertoi, että Korvensuoralla oppilaiden kuljettaminen muualle on jatkunut jo 30 vuotta.
Todettiin, että vanhempaintoimikunta vastustaa suunniteltuja Metsokankaan oppilaiden
bussikuljetuksia. Esille tuotiin myös koululakon mahdollisuus, mikäli kuljetuksiin ollaan ryhtymässä.
Haluttiin olla yhteydessä ao. päättäjiin ja tietää heidän yhteystietonsa. Ne löytyvät näistä linkeistä:
http://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/kaupunginvaltuusto-kokoonpano
http://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/kaupunginhallitus-kokoonpano
http://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/sivistys-ja-kulttuurilautakunta-kokoonpano
http://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/sivistys-ja-kulttuuripalvelut
Anu Grekula esitti, että myös lapsiasiavaltuutettuun Maria Kaisa Aulaan otettaisiin yhteyttä
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tilanteen vuoksi ja sovittiin, että lapsiasiavaltuutettuun ollaan myös yhteydessä.
Tiia Säntti ehdotti, että vuoroluku voisi olla mahdollinen niissä perheissä, joissa toinen
vanhemmista on kotona. Toisaalta keskusteltiin, että vuoroluku ei sovi perheille, jotka käyvät
normaalisti klo 8-16 töissä. Vuoroluvussa olevien lasten harrastusmahdollisuudet kaventuisivat ja
arjen aikataulut olisivat käytännössä ongelmallisia suurimmalle osalle perheitä, mikäli lapset
pääsisivät koulusta illalla vasta klo 18 tai 19 jälkeen. Todettiin, että vuoroluvussa olevat pienet
koululaiset tarvitsisivat ohjattua ap- tai ip-toimintaa, mikä vaatii myös tiloja koulun yhteydestä, eikä
tilaongelma siten ratkeaisi.
Anu Grekula esitti, että päärakennuksessa olevia päiväkodin ja elementtikoulussa olevia
päiväkodille varattuja tiloja voitaisiin ottaa kouluoppilaiden käyttöön, koska päivähoitolapsia
kuljetetaan yleensä muutenkin jo autolla päiväkotiin. Todettiin, että oppilaiden laittaminen
bussikuljetusten varaan koettiin huonommaksi vaihtoehdoksi kuin se, että päiväkotilapsia
kuljetetaan muualle omien vanhempien toimesta. Todettiin myös, että vanhemmat eivät
valitettavasti kuitenkaan pysty itse valikoimaan päiväkotipaikkaa, jotta se sijaitsisi esim. työmatkan
varrella tai työpaikan lähettyvillä. Suurin osa päiväkoti-ikäisistä lapsista ei mahdu Metsokankaan
päiväkoteihin tälläkään hetkellä eli varsinkin kunnallisia päivähoitopaikkoja tarjotaan muista
kaupunginosista. Koulun lisäksi siis myös päiväkodit tarvitsisivat kipeästi lisätiloja Metsokankaan
alueella.

3. Lukuvuosi 2013–2014
Anna-Kaarina Jääskeläinen esitteli syksyllä valmistuvan elementtikoulun pohjapiirrosta, johon oli
merkitty elementtiin tulevat luokat (liite 2). Lisätiloihin tulee siis neljä 1.-luokkaa ja neljä 2.luokkaa. Tulevat 2.-luokat oli valittu sillä perusteella, ketkä opettajat olivat halukkaita siirtymään
elementtikouluun ja ko. luokat ovat 2A-D.

Jussi Lotvonen epäili, että elementin tilat ovat lainvastaiset. Anna-Kaarina Jääskeläinen kertoi, että
luokkahuoneet ovat suunnilleen samankokoisia, kuin päärakennuksenkin luokat, mutta
elementissä ei ole kookkaita aulatiloja, kuten päärakennuksessa. Luokat on suunniteltu niin, että
niihin mahtuu keskimäärin 25 oppilasta. Jääskeläinen kertoi lisäksi, että elementissä oleva
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kotitalousluokka voidaan ottaa luokkahuoneeksi käyttöön ainakin alkuvaiheessa, kun kahta
kotitalousluokkaa ei vielä tarvita.

Anna-Kaarina Jääskeläinen esitteli myös tulevan lukuvuoden ryhmäjaon ja uudet ryhmäkoot. Kun
kaikki opettajavalinnat ovat selvät, lista voidaan jakaa tiedoksi myös vanhempaintoimikunnalle.
Keskusteltiin ryhmäkokojen muutoksista. Jääskeläinen kertoi, että ryhmien maksimikoosta on
olemassa vain suosituksia, eikä asiaa säädellä lailla. Sovittiin, että tarkistetaan vielä keskimääräiset
ryhmäkoot rehtorilta. Opetusryhmien keskimääräiset koot Metsokankaan koulussa ovat:
 Luokat 1.-6. tänä lukuvuonna 22,7, tulevana lukuvuonna 25,1
 Luokat 1.-9. eli koko koulu tänä vuonna 22,0 ja tulevana vuonna 23,7

Kysyttiin, miten elementtiin tulevat 1.-luokkalaiset valitaan ja otetaanko lapset luokille alueittain
tms. perusteilla. Anna-Kaarina Jääskeläinen kertoi, että 1.-luokkien oppilasvalintaan vaikuttavat
monet asiat, kuten esikouluryhmä, lasten kaveritoiveet ja muut asiat. Pyritään myös huomioimaan,
että samalta alueelta olevat lapset voivat päästä samaan ryhmään. Se, ketkä 1.-luokkalaiset
pääsevät päärakennukseen ja ketkä elementtiin, ei ole vielä tiedossa, mutta luokkien opettajat on
jo valittu.

Jussi Lotvonen kertoi, että Metsokankaan vanhempien Facebook-ryhmässä on menossa kysely
tilanongelman ratkaisuvaihtoehdoista. Lotvonen kertoi, että noin 100 henkilöä on jo vastannut ko.
kyselyyn. Hän toivoi, että muutkin vastaavat, sillä 15.5. ryhmä järjestää Kaakkurin asukastuvalla
kaikille avoimen kokouksen, jossa kyselyn tulokset puretaan.

Johanna Wahlberg esitti, että vanhempaintoimikunta tekee oman ehdotuksensa tilaongelman
ratkaisuvaihtoehdoista. Sovittiin, että kokoonnutaan vielä uudelleen, jotta voidaan keskustella
vaihtoehdoista ja muodostaa yhteinen kanta tilanteeseen.
4. Metsokankaan messut

Keskusteltiin koululla pidetyistä Metsokankaan messuista eli tapahtumasta, joka korvasi koulun
kevätjuhlan. Messut oli koettu hyväksi tapahtumaksi, koska vanhemmat pääsivät tutustumaan
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koulun erilaisiin tiloihin ja näkemään oppilaiden töitä ja esityksiä. Väkeä oli paikalla paljon, joten
ruuhkan vuoksi oli ajoittain hieman vaikea liikkua tai löytää oikeaa paikkaa, jossa erilaisia esityksiä
järjestettiin. Tapahtuma koettiin kuitenkin kokonaisuutena oikein onnistuneeksi. Henkilökunnan
mukaan messuissa on kevätjuhlaan nähden se etu, että kaikki oppilaat pääsevät esiintymään, koska
kaikille oppilaille sovitaan joku rooli tapahtumassa. Todettiin, että messuilua jatketaan seuraavana
lukuvuonna. Yhdeksäsluokkalaisille järjestetään myös erillinen koulun päättäjäistilaisuus.

5. Muut asiat
Anu Grekula esitti, että vanhempaintoimikunnan jäsenille laadittaisiin erityinen toimenkuva, jonka
mukaan jäsen toimisi yhteydenpitäjänä oman luokkansa vanhempien ja toimikunnan välillä. Jäsen
voisi kerätä edustamansa luokan vanhempien yhteystiedot ja kerätä luokan vanhemmilta ideoita
vanhempaintoimikunnan käsittelyä varten. Todettiin, että tämä tapa voitaisiin käynnistää ensi
syksyn vanhempainillassa, joten asiaan palataan syksyllä. Vanhempaintoimikunnan muistiot ovat
nähtävissä koulun kotisivuilla ja vanhemmat ovat ottaneetkin yhteyttä puheenjohtajaan ja rehtoriin
aloitteidensa kanssa. Sovittiin myös, että tietoa kokouksista laitetaan jatkossa etukäteen myös
Wilman kautta kaikille, jotta vanhemmat tietävät, mitkä asiat ovat kulloinkin tulossa käsittelyyn
vanhempaintoimikunnassa.

Stipendit
Anna-Kaarina Jääskeläinen esitteli suunnitelmaa koulun stipendien jakoperusteista. Käytiin
keskustelua asiasta ja todettiin, että on hyvä, mikäli jakoperusteet hajauttavat stipendejä niin, että
samat oppilaat eivät saa stipendejä joka lukuvuosi. Stipendien päivitetyt jakoperusteet ovat ohessa
(liite 3).

6. Syksyn ensimmäisen tapaamisen ajankohta
Koska koulun tilaongelma on kriittinen ja vanhempaintoimikunta halusi kokoontua vielä ennen
kesää päättämään omista ratkaisuvaihtoehdoista tilanteessa, sovittiin, että pidetään uusi kokous.
Sovittiin alustavasti ajankohta, mikäli se sopii rehtorille. Kalenterien tarkistamisen jälkeen uusi
kokousajankohta on 16.5.2013 klo 17–19.
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Sovittiin alustavasti syksyn ensimmäiseksi kokousajankohdaksi 28.8.2013 klo 18–20.
7. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19.55.
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