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Kokouksen aihe: Kotikoulutoimikunnan aloituskokous
Päivämäärä: 7.11.2012 klo 18.00 Vesalan koulu
Paikka: Henkilökunnan taukotila
Läsnä: Paula Piirainen, Hannu Tervo, Marketta Uusi-Illikainen, Inga Telkkälä, Sanna Lehto, Miia
Heilala, Sonja Vehkaoja, Riitta Palojärvi, Antti Wathén, Riitta Pohjola, Taina Mäntykenttä, Annika
Kaverinen, Maarit Hertteli, Tomi Kreus, Olavi Ala-aho, Perttu Hämäläinen, Elena Sirviö
Asiat:
 Esittäytyminen
o Jokainen kertoi itsestään ja sen, missä roolissa on ko. tilaisuudessa. Paikalle oli
kutsuttu joka luokalta sekä jäsen, että varajäsen.
o Poissa olivat Vesa Kaski, Juha Tiirola, Aino-Maria Koistinaho
 Kotikoulutoimikunnan rooli
o Reki-Vesalan Asukkaat ry järjestää erilaisia tapahtumia sekä ajaa kyläläisten etuja
ja asioita. Koulun kotikoulutoimikunta kuuluu em. yhdistyksen alaisuuteen.
o Kotikoulutoimikunnan rooli on olla keskusteluelimenä kodin ja koulun yhteistyössä.
Tällöin koulu pääsee keskustelemaan vanhempien edustuksen kanssa koulun
toiminnasta säännöllisesti. Roolina on myös suunnitella ja ideoida erilaisia kodin ja
koulun välisiä yhteistyömuotoja sekä kylän yhteisiä tapahtumia. Reki-Vesalan
Asukkaat ry vastaa suunniteltujen tapahtumien organisoinnista ja toteuttamisesta
ja virallisten hakemusten tekemisestä.
o Olavi Ala-aho jakoi tilaisuudessa koosteen Oulun kaupungin eri
kotikoulutoimikuntien toiminnan kuvauksista.
 Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan valinta 2012-2013 lukuvuodeksi
o Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Tervo ja varapuheenjohtajaksi Maarit Hertteli.
Sihteerinä toimii viranpuolesta Perttu ja esittelijänä (koululta nousevista asioista)
Olavi.
 Hyvät tavat 2013
o Olavi esitteli vanhempainillassa vanhempien ryhmissä esille nostetut asiat (liitteenä
lopussa) hyvät tavat –teemaan liittyen. Tämän jälkeen esiteltiin koulun
henkilökunnan ajatukset samasta teemasta. Jälkimmäisen pohjalta on alla
muutamia kokouksessa esille nostettuja asioita:
- vastuullisuus
 läksyt ja koulutarvikkeet, koulun omaisuuden ehyenä pitäminen
 ympäristö, esim. leikkipuistot, aurauskepit, koko kylän siisteys
- ystävällisyys
 erilaisten lasten huomioiminen, esimerkiksi ujot lapset (heiltä ei
voida edellyttää täysin samanlaista rohkeutta kohdata vierasta
aikuista)
 muistutus: aikuinen toimii isona esimerkkinä hyvässä käytöksessä
- rauhallisuus
 eri menetelmiä sen harjoitteluun – kotia erilaisia vinkkejä
 vanhemmat kokivat tärkeäksi, että koulu opettaa eri tilaisuuksissa
tapahtuvaa asiallista käyttäytymistä
 Seuraamuspolku ja jälki-istuntojen määräytyminen
o Olavi esitteli Vesalan koulun päivitetyn seuraamispolun sekä koulun rangaistuksen
määräytymisen periaatteet.
- Seuraamuspolku löytyy koulun kotisivuilta.
- Rangaistuksen määräytymisen periaatteet vahvistetaan tämän käsittelyn
jälkeen koululla sekä tiedotetaan sekä huoltajille että oppilaille.
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Rangaistuksen määräytymisen periaate on se, että on asioita, joista
seuraa suoraan rangaistus (jälki-istunto) ja asioita, jotka
toistuessaan kolme kertaa aiheuttaa jälki-istunnon.
o Kokouksessa olleet pitivät hyvänä sitä, että lapsilla on selvät rajat ja niistä
pidetään kiinni sekä sitä, että koulun on mahdollista pitää läksyparkkia.
Kevät 2013
o Lopuksi keskustelimme nopeasti siitä, minkälaista toimintaa ensi keväänä voisi olla.
Esille nousi seuraavia asioita
- siivoustalkoot (kylä puhtaaksi –päivä)
- mäenlaskutapahtuma
- rusettiluistelua, luistelukerho illalla
- erilaista kerhotoimintaa
 vanhempien tieto-taito mukaan kerhoihin, esim. käsityökerho
- iltatapahtuma
- toiminnallinennuotioilta
Muut asiat
o kouluruokailu ja eväsvälitunti (asia herätti paljon keskustelua ja sovimme että se
otetaan asialistalle seuraavaan kokoukseen)
- osa lapsista kokee, että ruoka on mautonta
- lapsilla nälkä kotiin tullessa ja se aiheuttaa pahantuulisuutta
- ruokaa ei saa aina riittävästi (tiukka säännöstely)
- muutama huoltaja tulee maistamaan kouluruokailua
- lapsia pyritään kannustamaan kouluruuan monipuoliseen syömiseen
 kuljetusoppilaiden huomiointi (luokanopettajat)
- pyöräteiden liukkaus
o seuraava kokous pidetään tammikuussa, kutsu lähetetään joulukuussa
- asioina mm.
 hyvät tavat, teema 1
 kouluruokailu
 kylän ja koulun tapahtumat
Kokouksen lopettaminen
o Kokous päättyi klo 19.30.








________________________________
Hannu Tervo
kotikoulutoimikunnan puheenjohtaja

________________________________
Maarit Hertteli
kotikoulutoimikunnan varapuheenjohtaja

AJATUKSIA HYVISTÄ TAVOISTA (syksyn monitoimitalon vanhempainillan koonti)
Keskustelussa esille nousseet asiat hyviin tapoihin liittyen
 aikuisten ja lähimmäisten kunnioittaminen

kiitos, anteeksi, tervehtiminen, pyytäminen, vuoron odottaminen
 yleisten tilojen ja alueiden järjestys ja siisteys
 työrauha
 hyvät pöytätavat
 Me aikuiset olemme lapsille esimerkkejä.
 Kiusaamisen nollatoleranssi.
 Erilaisuuden hyväksyminen, syrjiminen
 myönteisen palautteen antaminen
 pienempien auttaminen
 kielenkäyttö, keskustelukulttuurin opettaminen
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päiväkoti

Paula Piirainen

esikoulu
vj
1A
vj

Hannu Tervo
Aino-Maria Koistinaho
Marketta UusiIllikainen
Inga Telkkälä

1B
vj

Sanna Lehto
Miia Heilala

2 lk
vj

Juha Tiirola
Sonja Vehkaoja

3 lk
vj

Riitta Palojärvi
Antti Wathen

3-4 lk
vj

Riitta Inkala
Taina Mäntykenttä

5 lk
vj

Annika Kaverinen
Vesa Kaski

6 lk
vj

Maarit Hertteli
Tomi Kreus

PJ

VPJ

0408285191
0415439041
040-7040918
0405059436
040- 8475861
044.5582396
050-5242206
0407080186
045-1129550
0443546768
040-5738260
0405770698
044-5155776
0405468040
0400-978550
0503630335
040-5545312

päiväkodin
edustaja
Elena Sirviö

0444970755

koulun edustaja
Olavi Ala-aho
sihteeri

Perttu Hämäläinen

0447039749
0444970738

