Vanhempaintoimikunnan 15.1.2013 kokouksen muistio :
Aika: 5.11.2012
Paikka: Knuutilankankaan koulu
Läsnä: Johanna Matinmikko, Minna Jaara, Aila Sitomaniemi, Tiina Hiivala, Pauliina Sikkilä, Nina
Leskinen, Janika Kaski, Katriina Niinimäki ja Timo Äikäs.
Rehtori Katriina Niinimäki avasi kokouksen klo 17.30.
Keskusteltiin:
Alueen koulujen tulevaisuuden tilanne:
Tiedossa ei ole mitään muutoksia kouluihin, vaikka joitain huhja on liikkunut
Kastellin uuden koulun suunnitelmien vuoksi. Lämsäjärven- Knuutilan koulualueesta
tehtäneen myöhemmin oma selvitys.
Remonttiasia:
Knuutilankankaan koulun peruskorjaus alkaa noin vuoden kuluttua maalis-huhtikuulla
2014. Päiväkoti remontoidaan ensin, sen remontointi alkaa kesällä tai syksyllä 2013.
Koulutyön järjestetämisestä ei ole vielä tarkempia suunnitelmia, mutta on ideoitu
esimerkiksi että vain osa koulua remontoidaan kerraallan, jolloin osa koulusta olisi
käytössä. Maikkulan koulussa voisi olla tilaa joillekin luokille. Muistutetaan, että
kyseessä on tämän hetkinen tieto, asiasta tiedotetaan kun se etenee. Vaikka
remonttiasia mietityttää ja aiheuttaa ylimääräistä työtä niin ollaan positiivisella
mielellä siitä, että saadaan uusi koulu. Koulun henkilökunta on mukana uuden koulun
suunnittelussa.
Sovittiin:
Oppilashuoltoryhmään kutsutaan vanhempaintoimikunnan jäseniä. Kokous pidetään
Lämsänjärven koululla 13.3.2013. Minna Jaara ja vanhempaintoimikunnan
puheenjohtaja Timo Äikäs osallistuvat.
Koulun ruokalista laitetaan nettiin.
Tiedotettiin:
Koulun kentän huonosta kunnosta on oltu yhteydessä kaupunkiin. Jää on huonossa
kunnossa ja lumessa. Sieltä luvattiin olla yhteydessä urakoitsijaan. Kenttä näyttää
olevan lumessa myös viikonloppuisin.
YIT:n 100 tekoa -kampanjaan on tehty ehdotus, että koulun kentälle saataisiin penkit.
Facebookissa voi käydä tykkäämässä!
Ehdotettiin:

Ksylitolipastilleista: Useissa kouluissa ksylitolituotteiden tilaukset organisoidaan
yhteisesti. Voisiko tulla ksylitolipastilliautomaatti tai jotenkin organisoitu
ksylitolinsyönti koulun kautta? Asia jäi koulun mietittäväksi.
Voiko koululle saada lisää kerhoja iltapäiviksi?
Voiko koululla käydä pianonsoiton opettaja esim. yhtenä iltana viikossa, jos soittoopiskelijoita löytyisi? Tällä hetkellä koululla käy pianonsoiton opettaja.Voiko tästä
opettajasta tiedottaa tai voiko vanhempaintoimikunta itse koittaa etsiä toisen opettajan
opettajan, joka kävisi koululla? Soittotunnit maksettaisiin itse.
Aamupäiväkerhon loppuminen huolestutti. Voisiko vanhempaintoimikunnan 1. ja 2.
luokkien vastaavat kysellä luokista tarvetta, että ryhmä saadaan jatkossa pysymään?
Vanhempaintoimikunta ehdottaa ensi syksyn mahdolliseksi lauantaikoulupäiväksi
vihreää teemaa: vanhempaintoimikunta voisi järjestää kirpputorin, kuutosluokat
kahvitukset, kirjan- ja lelunvaihtoa…
Vanhempaintoimikunta keskusteli lauantaikoulupäivien mielekkyydestä. Eri
näkökulmia tuli, toiset pitivät teemallisia lauantaikoulupäiviä hyvänä
yhteistyömuotona, osan mielestä lauantait pitäisi pyhittää vapaiksi. Olisiko tarvetta
kysyä perheiden mielipidettä asiasta?

Liikunnallinen ilta. Eri urheilulajeihin tutustumista. Voisiko liikuntaprojektin vetäjät järjestää?
Perheitä yhteen, yhteistä tekemistä. Yhtenä vaihtoehtona ehdotettiin rusettiluistelutapahtuman
järjestämistä maaliskuussa. Tapahtumassa olisi tarjolla mehua ja makkaraa sekä perheiden
yhdessäoloa. Järjestäjinä toimisivat 6. luokkalaiset ja tuotto menisi suoraan leirikoulun kulujen
kattamiseen. Jos tapahtuma onnistuu, niin siitä voisi tulla jokavuotinen perinne.

