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1.

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen:

Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunnan normaalin työjärjestyksen mukainen
kokous avattiin 23.4.2014 kello 18:04 Metsokankaan koulun neuvotteluhuoneessa.
Kokouksen avasi puheenjohtaja Susanna Järvinen.
Kokouksessa oli läsnä 9 vanhempaintoimikunnan jäsentä ja Metsokankaan koulun
oppilaan vanhempaa sekä vararehtori Anna-Kaarina Jääskeläinen ja apulaisjohtaja
Otto Leskinen. Läsnäololuettelo Liite 1.
Tämän kokouksen muistiontarkastajiksi valittiin Saara Sirviö ja Kaija Keränen.
Jälkikommentti: Susanna Järvinen toimi toisena tarkastajana Kaija Keräsen tilalla.
2. Rehtorin puheenvuoro
Vararehtori Anna-Kaarina Jääskeläinen kertoi koulun tämän hetkisistä kuulumisista.
Ensi lukuvuotta suunnitellaan kiivaasti sekä tilojen että työryhmäkokojen osalta.
Koulun johtoryhmässä tapahtuu muutoksia nykyisen vs. rehtori Markku Niskavaaran
jäädessä osa-aikaeläkkeelle, hänen tilalleen nousee vararehtori Anna-Kaarina
Jääskeläinen. Markku Niskavaara toimii jatkossa apulaisjohtajana, samoin kuin Otto
Leskinenkin. Myös koulun muut vastuutehtävät jaetaan osittain uudelleen, kun
muutamissa tiimeissä tiimivastaavan tehtävä on vaihtumassa. Opetussuunnitelmat
uudistuvat ja koulussa nimetään tähän oma tiimi tätä muutosta hoitamaan. Tämän
kevään aikana katsotaan ketkä opettajat jatkavat opetusta Metsokankaan koululla.
Opettajamäärä lisääntyy kokonaisuudessaan noin 4-5 henkilöllä. Yksi luokka tulee
olemaan kiertoluokka. Yleinen mielipide opettajien keskuudessa oppilassiirtojen
peruutuessa on helpottuneisuus, mutta toisaalta luokkien tiivistäminen ja
luokkakokojen kasvaminen ovat edessä syksyllä. Tulevien kolmosten luokkakoot
tulevat olemaan 25–27 oppilaan välillä.
Syyslukukausi alkaa 7.8.2014.
3. Kuulumiset oppilashuoltoryhmästä (Susanna, Kaisa, Tuija)
Vanhempaintoimikunnan edustajat Tuija Parkkisenniemi, Kaisa Kaitera ja Susanna
Järvinen vierailivat OHR:n tapaamisessa. Tavoitteena oli kuulla vanhempien
näkemyksiä koulun oppilashuollosta, sekä vastata/vastaanottaa mahdollisia
kysymyksiä ja toiveita oppilashuoltoon liittyen. Tapaamisessa kävi ilmi, ettei
OHR:ssä käydä pelkästään yksittäisten oppilaiden asioita, vaan koko koulun
oppilaiden hyvinvointia pyritään parantamaan. Suunnitelmissa on että ns.
kännykkäkieltolaki / koulurauhapaketti otettaisiin syksyllä esille
vanhempaintoimikunnassa. Uuden lain henki on sellainen, että varmuuden vuoksi ei
voi kerätä mobiililaitteita pois, mutta voi tarkistaa tietyin edellytyksin reppuja ja
tavaroita sekä laittaa oppilas siivoamaan tai korjaamaan aiheuttamansa vahingon.

Hyvinvointisuunnitelma esitellään vanhempaintoimikunnalle syksyllä. Erityisesti
tämä koetaan tärkeänä nyt kun luokkia rikotaan ja yhdistellään jotta ryhmäyttämiseen
kiinnitettäisiin heti alusta saakka tarpeeksi huomiota ja resursseja.

4. Ensi syksyn valokuvaus
Apulaisjohtaja Otto Leskinen esitteli koulukuvauksien tulleet tarjoukset. Tarjous
pyydettiin kolmelta toimittajalta, joista kaksi Seppälän Koulukuvat Oy ja Studio J.
Ollila toimittivat tarjoukset annettuun päivämäärään mennessä (20.4.).
Vanhempaintoimikunta on tehnyt valinnan koulukuvien toimittajasta asettamiensa
valintakriteerien (ekologisuus, kuvien hinta ja mallikuvat) perusteella ja on päätynyt
kokonaistaloudellisesti parhaimpaan ratkaisuun valiten Seppälän Koulukuvat Oy:n
palveluntarjoajaksi. Tarjouspyyntö ja valintakriteerit Liite 2.
5. Liikkuva koulu -projekti
Rahastonhoitaja Johanna Wahlberg kertoi Liikkuva koulu -projektilla olevan
saamansa avustus täysimääräisenä 923 € käytettävissään. Metsokankaan messuilla
liikuntasalissa järjestetään hypinnarukisa, jossa palkitaan hauskin, erikoisin jne.
hyppijä. Tavoitteena on saada näkyvyyttä Liikkuva koulu -projektille, joka toteutetaan
kokonaisuudessaan syksyllä 2014. Nyt teetetään juliste ns. ennakkoilmoittelua varten
tulevasta syystapahtumasta, jossa on luokkakohtaisia kilpailuja ja pisteenkeräystä eri
muodossa kaikille luokka-asteille.
Liikkuva koulu -tapahtuman slogan:
IKKÄÄN EN OO OMIN JALOIN KOULUUN TULLU, mutta oisko pitäny?
6. Metsokankaan messut
Meidän Metsokankaan messut järjestetään tänä vuonna torstaina 8.5.2014. klo 17-19.
Vanhempaintoimikunnalla on mahdollisuus saada oma ständi messuille. Vararehtori
Anna-Kaarina Jääskeläinen ja Sari Koskenkari organisoivat tapahtumaa ja
tilajärjestelyjä. Toimintaa on ympäri koulua, myös Pikku-Metsossa. Salissa on
esityksiä ja yhteistyökumppaneiden ständit. 5-luokat pitävät kahvilaa ruokalassa.
VTK:n pöydälle voi lahjoittaa ehjät ja kotona tarpeettomiksi käyneet pelit koulun
käyttöön.
7. VTK tilin saldo (Johanna)
Vanhempaintoimikunnan rahastonhoitaja ilmoitti vtk:n tilin saldon olevan 2 986 €.
Näistä 923 € on varattu alueellista toimintarahaa Liikkuva koulu -projektille.
Vararehtorin mukaan mahdollisesti Luokanopettajaliitolta on saatu 130 €
Kohinarahoja ja ehkä myös keväältä 2012 Teknologiateollisuuden stipendirahoja 40 €
on vielä hyödyntämättä. Rahastonhoitaja tarkistaa nämä tiedot ja summat. Johanna
Wahlberg valtuutetaan nostamaan 170 euroa oppilaiden stipendejä varten. Viime
vuonna vtk on lahjoittanut 440 € stipendeihin. Puheenjohtaja Susanna Järvinen
toimittaa viimekertaisen vtk:n kokouksen tilavuokralaskun Oulunsalon kirjaston
neuvottelutilasta rahastonhoitajalle, joka valtuutetaan maksamaan lasku. Laskun
summa on arviolta 39 €.

8. Kevään stipendit
Keväällä 2014 oppilaille jaetaan stipendejä suuruudeltaan 10–150 €. Koulun stipendit
ovat olleet 10–20 €. Mikäli koululta jää uupumaan rahaa stipendeistä,
rahastonhoitajalla on valtuudet nostaa maksimissaan 440 € vtk:n tililtä. Stipendien
jakoperusteet Liite 3.
9. Ilmoitusasiat
Esille ei noussut ilmoitusasioita.
10. Muut esille tulleet asiat
Keskusteluissa tuli esille vtk:n muistion liite opettajakontaktien määrästä, joka
puuttuu edelleen koulun nettisivuilta. Liitetä on muokattu anonyymimmäksi, mutta
edelleen sitä ei ole julkaistu. Puheenjohtaja Susanna Järvinen tiedustelee asiaa
Markku Niskavaaralta.
Syksyn 2015 tilanteesta tilajärjestelyjen ja kuljetuksien osalta tehdään
pohjasuunnittelua tulevan syksyn aikana. Käytännössä päätökset venyvät helmikuulle,
kun tammikuun lopussa ekaluokkalaisten ilmoittautumiset päättyvät, jonka jälkeen
vasta on tarkkoja lukuja tiedossa. Suunnitelmien mukaan kuljetukset toteutetaan
Patamäkeen, mutta mitä luokka-asteita se koskee, on vielä avoinna. Tietojen mukaan
Patamäkeen mahtuu 7-8 luokkatilaa eli noin 170 oppilasta. Kyyditykset porrastetaan
jo taloudellisistakin syistä, mutta myös koulualueen liikenneturvallisuutta ajatellen.
11. Seuraava kokous
Seuraava vanhempaintoimikunnan kokous pidetään torstaina 4.9. klo 18:00.
12. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi kello 19.41.
Kokouksen sihteeri:

Anu Grekula

Tarkastanut: Saara Sirviö ja Susanna Järvinen

