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1.

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen:

Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunnan normaalin työjärjestyksen mukainen
kokous avattiin 15.10.2013 kello 18:06 Metsokankaan koulun henkilökunnan
kahviossa. Kokouksen avasi puheenjohtaja Susanna Järvinen.
Kokouksessa oli läsnä 12 vanhempaintoimikunnan jäsentä ja Metsokankaan koulun
oppilaan vanhempaa sekä vs. rehtori Markku Niskavaara ja opettaja Sari Koskenkari.
Liite 1.
Pöytäkirjantarkastajat Juha Visuri ja Johanna Wahlberg.
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
2. Rehtorin puheenvuoro
Tässä vaiheessa rehtori Markku Niskavaaralla ei ollut tiedotettavaa.
3. Pikku-Metson ruoka-asia
Opettajilta ja oppilailta on tullut hyvin vaihtelevaa viestiä liittyen Pikku-Metson ruuan
laatuun ja määrään: välillä se loppuu kesken ja välillä sitä ei voi edes syödä. Susanna
Järvinen oli yhteydessä tästä ruoka-asiasta Oulun Serviisin johtaja Riitta
Lappalaiseen, palveluesimies Aila Braggeen ja Oulun kaupungin Konsernipalveluiden
strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvistiin. Pyydetään asiasta vastuulliset henkilöt
vtk:n kokoukseen kertomaan tilanteesta enemmän. Susanna kontaktoi nämä päättäjät.
Rehtori kertoi että ruuanlämmitysvaunuja on hankittu 5 kpl, joiden
yhteishankintahinta on 70 000 € nimenomaan Oulun Serviisin pyynnöstä (kulut
menivät opetusvälineistä!). Perusteluina tälle Cook & Chill
ruuanvalmistusmenetelmälle on ollut Kaakkurin koulun kapasiteetti valmistaa näin
suurta määrää ruokaa yhdellä kertaa. Ihmetystä herättää tieto, että Kaakkurin koululla
tehdään nykyisinkin tämä sama määrä ruokaa, mutta se vain tarjoillaan eri tavalla.
Kapasiteetista ei siis voi olla kyse. Susanna on tehnyt alustavan kirjelmän Cook &
Chill -menetelmällä valmistetusta ruoasta ja sen laadusta, jossa oppilaiden vanhempia
kehotetaan antamaan palautetta suoraan Oulun Serviisiin. Rehtori välittää Susannan
viestin Pikku-Metson oppilaiden vanhemmille.
Päätös: Susanna kutsuu asianosaiset tahot seuraavaan vtk:n kokoukseen.
4. Oppilaiden opettajakontaktien määrä ala-asteella
Nykytilanne: 4-luokkalaisilla on yhteensä 10 opetettavaa ainetta ja yhdellä
nelosluokalla näitä aineita opettaa jopa 9 eri opettajaa.

Rehtori Markku Niskavaara kertoi, että yhtenäisperuskoulussa on käytettävissä
luokanopettajia ja aineenopettajia sekä opettajia, joilla on molemmat edellä mainitut
pätevyydet ns. kaksoispätevyys. 1- ja 2-luokalla oma luokanopettaja opettaa 20
tunnista ainakin 19 tuntia. 3-luokalta alkaen aineenopettajien (kielet, käsityöt) määrä
lisääntyy. 4-luokalla on vaihtelevasti kahdesta kolmeen aineenopettajaa. Nyt tilanne
esimerkiksi 4A -luokalla on hälyttävä (opettajana apulaisjohtaja Otto Leskinen).
Oman luokanopettajan lisäksi luokalla on 3 aineenopettajaa, mutta koska opettaja on
samalla apulaisjohtaja, luokkaa opettaa lisäksi 5 muuta luokanopettajaa. Joskus on
päiviä, ettei oma luokanopettaja välttämättä kohtaa lainkaan omaa luokkaansa.
Tiedonkulku jopa yhdeksän eri opettajan kanssa on ollut haastavaa ja tiedonkulussa
on ollut selkeitä ongelmia. Tämän lisäksi luokka on jo aiemmin pilkottu ja yhdistetty
toisiin luokkiin. Ongelmia on ollut myös ryhmäytymisessä /ulkopuoliseksi
jättämisessä. Ongelma on yksi pahimmista, muttei ainoa. Myös eräällä 1-luokalla on
neljä luokanopettajaa (osa-aikavapaa myönnetty omalle luokanopettajalle). VTK
täytyy ottaa asiaan kantaa. Rehtorin mukaan syynä on resurssipula, ei ole ollut
mahdollista saada lisäopettajia. Rehtorin on mahdollista toimittaa lista opettajien
määrästä luokittain vtk:lle. Pääsääntöisesti esimerkiksi 1-luokkalaisten 20 tunnista
oma luokanopettaja opettaa 19 tuntia, poikkeuksena 2-3 luokkaa.
Päätös: Kohdistettu vanhempainilta 4A -luokalle tämän asian tiimoilta.
5. Liikkuva koulu ja piha-asiat
Metsokankaan koulu on päässyt mukaan valtakunnalliseen Liikkuva Koulu ohjelmaan. Koulun vastuuhenkilönä toimii luokanopettaja Sari Koskenkari, joka kävi
kokouksessa kertomassa asiasta. Viime keväänä Metsokankaalla on tehty
projektisuunnitelma, jossa pääpaino on välituntiliikunnan lisäämisessä ja koko
koulupäivän toiminnallistamisessa. Koulun projektisuunnitelmassa on mainittuna että
rakennusvaiheen rahatilanteen vuoksi iso osa vähennyksistä on tehty koulun pihaalueesta. Lukuvuodeksi 2013–2014 Liikkuva Koulu rahoitusta jaettiin
valtakunnallisesti keskimäärin 42 % anotusta rahasta, ainoastaan kolme koulua
Oulusta sai koko anotun määrän, Metsokankaan koulu on yksi näistä (7 200 €). Tällä
summalla pyritään lisäämään koulun välituntivälineistöä, pääsääntöisesti panostaen
pidempiaikaisiin väli- tai liikuntavälineistöön. Isompi yksittäinen hankinta tullee
olemaan kiipeilyseinäotteet. Suunnitelmissa on myös perustaa välituntilainaamo tms.
Oppilailta on kysytty toiveita tähän. Opettajille pyritään järjestämään koulutusta mm.
toiminnallisesta opetuksesta. Pohjois-Pohjanmaan Liikunta tulee kouluttamaan isoista
oppilaista (5-9 lk) välituntiliikuttajia, Välkkäreitä. Nämä koulutetut oppilaat toimivat
sitten välitunneilla innostajina, kannustajina ja ohjaajina erilaisissa liikunnallisissa
leikeissä, peleissä jne. Liikkuva Koulu -ohjelman tavoitteena on istuttaa kouluille
käytänteitä, joista tulee osa koulun arkipäivää ja ne voidaan säilyttää senkin jälkeen,
kun ulkopuolinen rahallinen avustus koululle päättyy.
Ely-keskukselta olisi mahdollisuus saada tukea lähiliikuntapaikkojen kohentamiseen,
mikäli kaupungin omarahoitusosuus toteutuisi, tällä hetkellä kaupunki ei myönnä tätä
osuutta, jonossa on useita lähiliikuntapaikkasuunnitelmia.
Huomio kaikille vanhemmille: liikuntaa jokaiselle lapselle vähintään 2 h jokaisena
päivänä ja ruutuaikaa max. 2 h päivässä! Muutamissa vanhempainilloissa vanhemmat
ovat antaneet opettajalle luvan kieltää kännykän käyttö. Asiasta on keskusteltu
vilkkaasti alkusyksystä. Oppitunneilla kännyköitä ei käytetä, muuta kuin

opetustarkoituksissa. Yleinen suositus on, ettei kännyköitä käytettäisi
välitunneillakaan.
Koulukuljetukset vanhempien toimesta ovat vähentyneet syksyn aikana.
Mopoparkin siirto varaston muurin viereen on helpottanut läpikulkuliikennettä.
Päätös: Johanna Wahlberg, Jarkko Kaippio, Tiia Maikkula-Moilanen, Minna Pesonen
ja Sirpa Korpela-Niskanen sekä Liikkuva koulu -projektista vastaava opettaja Sari
Koskenkari miettivät yhdessä Metsokankaan omaa Liikkuva Koulu -tapahtumaa.
6. Kirpputori
Siitä huolimatta että viime vuonna pidettyä kirpputoria kampanjoitiin aika laajasti,
yllättävän vähän myyjiä oli paikalla. Tuotto on ollut noin 150 €. Ongelmaksi
muodostui erityisesti kirpputorin ajankohta, arki-ilta. Keskustelussa tuli esille myös
luokkien osallistuttaminen tällaiseen toimintaan. Kirpputoritapahtuman voisi rakentaa
jonkin teeman ympärille esim. vappu tai keskittyen liikuntavälineiden myyntiin.
Ajatus sai kannatusta, mutta vapaaehtoisten puuttuessa, tapahtuma päätettiin siirtää
keväälle.
7. Värikuulasota Metsokankaalla
Siirretään käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa aikataulun ja aiheeseen
perehtyneiden osallistujien puuttuessa.
8. Metsokankaan koulun tilanne
Rehtori Markku Niskavaaran tilannekatsauksen mukaan koulun tilanne on
samanlainen kuin viime vtk:n kokouksessa tiedotettiin eikä toimikunta ole
kokoontunut vielä kertaakaan. Ensimmäinen tapaaminen heillä on 16.10.
Kaupungintalolla on asioita valmisteltu ja asiantuntijoita on ollut mukana
kokouksessa. Kaksi erillistä ratkaisua tavoitteena: lähiajan ratkaisu vuosiksi
2014–2015 sekä pidemmän aikavälin ratkaisu aina vuoteen 2030 saakka. Yhtään
ratkaisua ei ole tehty. Markku on keskustellut Ritaharjun koulun rehtorin kanssa
heidän vastaavasta tilanteestaan. Ritaharjussa on useita ns. lähikouluvaihtoehtoja ja
siitä huolimatta vanhemmille suunnatun nettikyselyn perusteella yli 60 % oli
kannattanut uudisrakentamista. Metsokankaalle on tarkoitus järjestää vastaavanlainen
nettikysely, jossa selvitetään miten vanhemmat näkevät tilanteen ja mihin
vaihtoehtoihin olisi parasta lähteä. Seuraava tarveselvitystyöryhmän kokous on 18.11.
Seuraava vtk:n kokous päätettiin pitää mahdollisimman pian tämän jälkeen, jossa
päätetään toimenpiteistä ja vaihtoehtojen äänestämisestä. Kokous on 20.11 klo 18:00.
9. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
10. Muut esille tulevat asiat
Kielitarjonta erityisesti A-2 kielen osalta haluttiin laajemmaksi. Keväällä 2014 tullaan
lähettämään 4-luokkalaisten koteihin valintalomake, jossa vaihtoehtoina ovat espanja,

ranska ja saksa. Valintaperuste toteutetaan, mikäli ryhmän osallistujamääräksi tulee
vähintään 12 oppilasta. Nykyisiä 4-luokkalaisia on yhteensä 70, joten on mahdollista
että voi syntyä jopa kaksi ryhmää kahteen eri kieleen. Yhteisryhmät esim. Kaakkurin
koulun kanssa eivät ole suotavia ja usein suositellaan jopa koulun vaihtoa, jos haluaa
opiskella kieltä jota ei oma koulu opeta. Nykyiset 5-luokkalaiset ovat juuri valinneet
espanjan, pienen kampanjan muodossa he saivat tarpeeksi osallistujia ryhmään.
Metsokankaalla on havaittu lasten leikkien yhteydessä lapsilla olevan puukkoja
käytössään. Pahimmillaan tämä on johtanut jopa toisten lasten vakavaan uhkailuun
siten, että puukko on ollut lapsen kurkulla. Julkisella paikalla puukon kantaminen on
rikos.
11. Seuraava kokous
Seuraava vanhempaintoimikunnan kokous pidetään keskiviikkona 20.11.2013 klo
18:00.
12. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi kello 20:05.
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