Muistio kokoontumisesta 30.9.2014
Paikalla 7 vanhempaa, Pia-Riitta Korvenheimo opettajien edustajana ja osan ajasta myös Seppo Pasanen
(rehtori)
Viimeisimmät kuulumiset koulun puolelta
Viimeiset kuulumiset toi Pia-Riitta Korvenheimo.
Syksy on lähtenyt käyntiin mukavasti. Koulussa on hyvä henki ja samat pelisäännöt kaikille. Opettajia on
koulussa tällä hetkellä noin 60 ja ohjaajia 16. Henkilökuntaa on viime aikoina vaihtunut mm. eläköitymisen
vuoksi ja joitain määräaikaisuuksia on lopetettu. Oppilaskunta työskentelee tiiviisti ja on mm. viime vuonna
hankkinut välitunneille palloja. Lisäksi oppilaskunta pitää ”hyvän mielen radiota” ja leikittää välitunneilla
nuorempia oppilaita.
Pia-Riitta kertoi myös uudesta opetussuunnitelmasta, joka tulee käyttöön vuoden 2016 aikana.
Suunnitelmissa on mm. että Englanti alkaisi jo toisella luokalla yhdellä viikkotunnilla ja Ruotsin kielen
opiskelu puolestaan viidenneltä luokalta. Lisäksi mahdollisesti valinnaisaineet vähenevät. Pitkäkankaan
koulultakin uuden opetussuunnitelman suunnittelussa on mukana muutama henkilö.
Yhtenä huolenaiheena Pia-Riitta toi esille uuden ilmiön oppilaiden keskuudessa. Aiemmin vain yläkoulun
puolella näkynyt ilmiö on levinnyt nyt myös alakoulun puolelle: oppilaat eivät syö kouluruokailun aikana juuri
mitään. Lisäksi saatetaan oppilaiden keskuudessa jopa ihmetellä ääneen sitä, että joku voi hakea ruokaa,
joka on niin pahaa. Keskustelimme siitä, miten kouluruokailuun saataisiin lisää houkuttelevuutta. Eräältä
vanhemmalta tuli tietoa siitä, miten toisessa koulussa on asiaan puututtu. Siellä oli järjestetty kysely
kouluruokailusta oppilaille ja samassa yhteydessä oppilaat olivat saaneet ehdottaa niitä asioita, joilla
kouluruokailua saataisiin houkuttelevammaksi. Tuossa koulussa oli esimerkiksi hankittu linjastolle mausteita.
Tällainen kysely tullaan järjestämään myös Pitkäkankaan koulussa syksyn aikana. Lisäksi asiaan
kiinnitetään huomiota myös terveydenhoitajien ja terveystiedon opettajien taholta.
Kävimme läpi Oulun kaupungin lomautuksia, jotka koskevat myös opettajia. Pitkäkankaan koululla suuri osa
opettajista on lomautettuna viikolla 42 tiistaista perjantaihin. Tuolle viikolle on suunniteltu erikoisohjelmaa,
mm teemapäiviä. Koulut loppuvat tuolla viikolla aikaisemmin. Yhdeksäsluokkalaisilla on tuolla viikolla TETjakso, ja tuolloin yhdeksänsien luokkien opettajat hoitavat alakoululaisten ohjausta. Tuolla viikolla ryhmäkoot
ovat suurempia kuin normaalisti. Viikosta tullaan tiedottamaan vielä tarkemmin myöhemmin.
Juttelimme myös koulun perusparannushankkeesta, joka on lykkääntynyt alkuperäisistä suunnitelmista. Yksi
syy tähän on siinä, että perusparannukselle on haettu Tekes-rahoitusta, josta ei ole vielä saatu päätöstä.
Ainakin vesikattoa täytyisi uusia, samoin kuin putkistoja. Myös sisäilmaongelmat alakoulun puolella
puhuttivat. Ilmeisesti aamuisin on ollut havaittavissa ilman tunkkaisuutta. Tästä ehdittiin jo kysyä palaverin
jälkeen lisätietoa Oulun kaupungilta. Vastauksen antoi Juha Merilä, kiinteistömanageri Liikelaitos Oulun
tilakeskukselta:

”Pitkäkankaan koululla ilmanvaihto pyörii yöllä puolella teholla ja aamulla 6.15 -7.15 välillä kaikki koneet
lähtevät täydelle teholle. Koneita on monta, niin koneet on porrastettu lähtemään peräkkäin täydelle
teholla jotta lämpö riittää pattereissa. Eli vastaus on että koneet pyörivät koko ajan jollain teholla.”

Toimintakysely
Lopuksi kävimme läpi lyhyesti vielä vanhempaintoimikunnan toimintakyselyn vastaukset. Vastauksia oli
saatu ennakkoon kahdeltatoista hengeltä. Niiden perusteella vanhempaintoimikunnan tärkeimmät tavoitteet
ovat:




Tukea opettajia pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimisympäristö
Edistää lasten vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa ja tiedonvälitystä
Tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua, opiskelua ja oppilaita koskevissa kysymyksissä

Vastauksena siihen, minkälaista toimintaa toimikunnan pitäisi järjestää, sai eniten ääniä ”Tietoiskuja
ajankohtaisista asioista vanhemmille” (42 %). Tämän lisäksi varainkeruu koululaisten välitunti/liikuntavälineitä
varten ja teemailtojen järjestäminen koululaisille saivat hyvin ääniä. Joku vanhemmista oli toivonut myös
Vanhempaintoimikunnan palavereille erilaisia teemoja. Esimerkkinä oli ”Miten Pitkäkankaan koulussa
toteutuu KiVa koulu hanke”. Tässä yhteydessä keskustelimme myös stipendirahastosta, jonne
vanhempaintoimikunta on pyrkinyt kassavarantojen salliessa myöntämään rahaa. Ilman varainhankintaa ei
keväällä ole enää antaa stipendikassaan rahaa. Varainhankinnasta keskusteltaessa puhuttiin myös koulun
valokuvauksesta, jonka avulla useissa kouluissa kerätään stipendikassaan rahaa. Vanhempaintoimikunnalla
ei ole tietoa siitä, onko esimerkiksi tämän syksyn kuvauksista saadut ylimääräiset varat ohjattu
stipendikassaan. Puheenjohtaja lupasi olla yhteyksissä rehtoriin tässä asiassa.
Tiedottamisessa eniten toiveita tuli sähköpostitse tiedottamiseen, myös Wilmaviestit ja Facebook saivat
ääniä. Jatkamme siis samaa käytäntöä, eli puheenjohtaja pitää yllä sähköpostilistaa ja tiedottaa sekä
sähköpostilistan kautta että Facebookissa. Facebookissa on suljettu ryhmä, jonne voi pyytää jäsenyyttä.
https://www.facebook.com/groups/vanhempaintoimikunta/
Facebookryhmän on tarkoitus olla epävirallisempi kanava, jossa voi kuka tahansa kommentoida ja sen
kautta voi myös tehdä aloitteita siitä, mitä vanhempaintoimikunnan palavereissa pitäisi käsitellä.
Kyselyssä 7 henkeä vastasi haluavansa kokoontua kerran kuussa, 5 vastasi 2 kertaa syys-lukukaudella ja 2
kertaa kevätlukukaudella. Tästä teimme kompromissin, eli syyslukukaudelle tulee kaksi kokoontumiskertaa,
kevätlukukaudelle kolme. Lisäksi mikäli järjestetään joitain tapahtumia, voidaan pitää niitä varten erillisiä
tapaamisia.
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keskiviikko 25.3.2014 klo 18
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