MUISTIO

Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunta

Aika: 20.3.2013 kello 18.05-19.25
Paikka: Metsokankaan koulu, henkilökunnan kahvio
Läsnä: Anu Grekula, Laura Lampinen, Sanna Goman, Kaisa Andelin, Pekka Ansaranta,
Kristian Juusola, Hanna Isometsä, Kaija Keränen, Johanna Wahlberg, Kaisa Kaitera, Tiina
Vuolteenaho, Leea Tapio, Kalle Komulainen, Sari Turtiainen (puheenjohtaja, muistion
laatija).
1. Toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Puheenjohtaja

avasi

kokouksen

klo

18.05.

On

ajankohtaista

valita

vanhempaintoimikunnalle uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Jäseniä pyydettiin
pohtimaan, ketkä voisivat asettua ehdolle ja viralliset valinnat tehdään seuraavassa
kokouksessa. Myös ko. kokouksesta poissolevia jäseniä voidaan asettaa ehdolle ja valita,
joten kokoukseen toivotaan aktiivista osanottoa.
2. Elementtikuulumiset
Rehtori Kalle Komulainen kertoi, että elementtikoulun pystytys alkaa viikolla 14 eli
tuolloin tontille tuodaan tilaelementtejä ja ne pystytetään paikoilleen, mikä aiheuttaa
raskaan kaluston liikennöintiä koulun alueella. Turvallisuusnäkökohdat on huomioitu ja
lapsia muistutettu pysymään ehdottomasti poissa rakennustyömaalta ja sen välittömästä
läheisyydestä.
Valitettavasti

rakennustyömaan

yhteydessä

sijaitseva

koulun

urheilukenttä

on

pienentynyt, koska maansiirtotyöt suoritettiin niin, että ylijäämämaita ja/tai lunta
siirrettiin osittain luistelukentän päälle, vaikka näin ei ollut tarkoitus. Myös koulun
henkilökunnan parkkipaikat ovat rakennustyömaan vuoksi vähentyneet, joten autoja
joudutaan parkkeeraamaan myös parkkipaikan ajoreitin varrelle.
Elementtikoulussa aloittaa ensi syksynä työskentelynsä kaksi esikouluryhmää ja kaksi
päiväkotiryhmää (ns. avoimet ryhmät eli perhe- ja taaperokerho). Elementtikoulussa
aloittaa syyslukukaudella opiskelun neljä 1-luokkaa ja kaksi 2-luokkaa. Ko. 2-luokkia ei
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ole vielä valittu – hehän ovat tällä hetkellä koulun 1-luokkalaisia. Elementtikouluun
tulee arviolta 200 oppilasta eli koko koulussa tulee olemaan yhteensä 800-820 oppilasta.
Jatkossa Metsokankaan koululla joudutaan kasvattamaan myös luokkien ryhmäkokoja,
koska alueen väestö ja koulun oppilasmäärä kasvaa edelleen voimakkaasti. Tällä hetkellä
luokkien keskimääräinen koko on 22,4 oppilasta/luokka ja jatkossa keskiarvo tulee
olemaan 25,6 oppilasta/luokka.
Näistäkin toimenpiteistä huolimatta jo vuonna 2014 tilanne on se, että Metsokankaan
alueen oppilaat eivät mahdu oman koulun eli päärakennuksen tai elementtikoulunkaan
tiloihin. Lisää uusia koulutiloja ei tulla myöskään rakentamaan Metsokankaan alueelle.
Vuodesta 2014 lähtien 2-4 ”ylijäävää” ryhmää joutuvat siis opiskelemaan väliaikaisesti
jossain

toisessa

koulussa.

Määränpääkoulu

ei

ole

toistaiseksi

tiedossa,

mutta

todennäköisesti se ei tule olemaan Kaakkurin tai Oulunlahden koulu, koska myös
lähikoulujen tilat ovat täynnä. Koulukyydit uudelle koululle siirtyville ryhmille
järjestetään todennäköisesti niin, että linja-auto kulkee Metsokankaan ympäri reittiä
Neitsytkorventie-Savottatie ja ottaa oppilaat aamulla kyytiin reitin varrella sijaitsevilta
pysäkeiltä. Koulupäivän päätyttyä oppilaat

kuljetetaan takaisin Metsokankaalle.

Oppilaiden mukana uuteen kouluun siirtyvät myös ”omat” opettajat ja hallinnollisesti
sekä oppilaat että opettajat ovat jatkossakin Metsokankaan koulun väkeä. Ihan pieniä tai
isoja koululaisia ei uuteen kouluun tulla kuljettamaan eli sinne siirtyvät oppilaat tulevat
olemaan todennäköisesti 3-, 4- tai 5-luokkalaisia. Siirtyviä ryhmiä ei ole kuitenkaan vielä
valittu.

Kaupunki tekee oppilaiden siirtoasiassa päätöksiä kevään kuluessa. Rehtori

lupasi tiedottaa kaikkia vanhempia asiasta heti, kun asiasta voi tarkemmin kertoa.
3. Tiedottaminen kodin ja koulun välillä
Keskusteltiin, miten tiedottaminen kodin ja koulun välillä toimii ja miten sitä voitaisiin
kehittää. Vanhempien mukaan Wilma ja sähköposti täydentävät hyvin toisiaan eli
nykykäytäntö on ihan hyvä. (Wilmaan ei voi liittää liitetiedostoja, joten osa vanhemmille
suunnatuista viesteistä lähetetään sähköpostilla Wilman sijaan.) Toki eri opettajat
viestivät koteihin erilaisella intensiteetillä eli osa on hyvin aktiivisia, osa viestii vain
harvakseltaan. Osa opettajista muistaa merkitä Wilmaan myös positiivisia terveisiä, mikä
koettiin

hyvin

myönteiseksi tavaksi. Arvointikeskustelut opettajan, oppilaan
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ja

vanhempien välillä kahdesti lukuvuodessa oli myös koettu hyväksi käytännöksi. Lisäksi 2luokkalaisille järjestettyä iltapäivätapahtumaa kehuttiin hyvin järjestetyksi.
Vanhemmat toivoivat vanhempainiltojen kehittämistä, koska syksyn alussa järjestettävän
lyhyen tilaisuuden perusteella ei vielä pääse kunnolla tutustumaan muihin vanhempiin.
Nimet eivät jää yhden kokoontumisen perusteella mieleen, eikä ole käytännössä keinoja
pitää muihin yhteyttä. Uskottiin, että tiiviimpi yhteisöllisyys olisi hyödyksi vanhemmille
ja käytännössä oman lapsen luokkakaverien vanhempien tavoittaminen olisi usein
tarpeen. Vanhempainiltojen kehittämiseen toivotaan ideoita sekä kodeista että koulusta.
4. Muut ajankohtaiset asiat
Metsokirppis toteutettiin koululla 7.2.2013 ja kirppistyöryhmä oli onnistunut saamaan
myyntipöytien

vuokrauksesta

tuloja

150

euroa.

Summa

on

jo

tilitetty

vanhempaintoimikunnan tilille. Tapahtuma oli onnistunut, vaikka kyseessä olikin arkiilta. Nyt pohditaan, voitaisiinko tapahtumasta tehdä jatkuva perinne Metsokankaalle.
Metsokirppis voitaisiin järjestää järjestää jonkun viikonlopun aikana kahdesti vuodessa
(esim. syksyllä 2013 ja alkutalvesta 2014). Asiaan palataan myöhemmin.
Ensi syyslukukauden aikana on tulossa kaksi lauantai-työpäivää ja niihin liittyen esitettiin
idea, että vanhemmat voisivat käydä silloin aidosti koulua oppilaiden kanssa tai jopa
heidän sijastaan. Kun vanhempi pääsee oppilaaksi ”ihan oikeille tunneille”, tulevat aidot
opetustilanteet, nykyaikainen koulunkäynti ja oman lapsen opettajatkin tutummiksi. Jos
käy koulua oman lapsen sijasta, voi olla mielenkiintoista kertoa jälkikäteen lapselleen,
mitä ko. tunneilla opittiin. Vanhempi voi myös itse oppia jotain ihan uutta. Tällainen
”varasijakäytäntö” on jo käytössä joillakin muilla kouluilla ja kokemukset ovat hyviä.
Ideaa viedään koululla eteenpäin.
Muistutettiin myös, että vanhemmat ovat milloin tahansa tervetulleita tutustumaan
kouluun. Oman lapsen koulupäivää voi siis tulla seuraamaan luokkaan, eikä sitä varten
tarvitse pyytää erikseen lupaa tai edes ilmoittaa asiasta etukäteen. Erillisiä avoimien
ovien päiviä ei täten järjestetä koululla. Vanhempien omaa aktiivisuutta asiassa
kannustetaan.
25.4. järjestettävät koulufestarit/Metsokankaan messut ovat myös yksi tapa tutustua
3

koulun toimintaan. Tapahtumasta tiedotetaan koteja lähempänä.
5. Seuraava kokous
Sovittiin, että seuraava kokous pidetään 2.5.2013 klo 18-20. Paikka on sama.
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