MUISTIO

Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunta

Aika: 15.11.2011 kello 18.10-19.45
Paikka: Metsokankaan koulu
Läsnä: Minna Kangas, Henna Väkiparta, Susanna Tanskanen, Jaana Hekkanen, Minna
Vainiokangas, Marita Kiviniemi, Kaisa Andelin, Marko Riekki, Ari-Pekka Polvela, Johanna
Kastikainen, Merja Marjakangas, Kaija Keränen, Greta Hovi-Pietilä, Johanna Wahlberg,
Anna-Kaarina Jääskeläinen, Sari Turtiainen (puheenjohtaja, muistion laatija).

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Sari Turtiainen avasi kokouksen klo 18.10.
2. Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistio on toimitettu jäsenille ja se löytyy myös koulun kotisivuilta.
3. Vihreä Lippu -toiminnan esittely, opettaja Minna Kangas
Minna Kangas kertoi, miten Metsokankaan koulu on mukana Vihreä Lippu -toiminnassa.
Vihreä Lippu -toiminnasta löytyy lisätietoa Internet-osoitteesta www.vihrealippu.fi.
Koulun ympäristöraati koostuu oppilaista ja he tekevät aloitteita kestävän kehityksen
edistämiseksi.
Koululla on tämän johdosta päätetty vähentää biojätteen määrää. Biojäteastiat on
poistettu ruokalasta ja jätteen määrä onkin vähentynyt huomattavasti seurantaviikolla.
Biojätettä saa edelleen viedä opettajan luvalla tiettyyn paikkaan ruokalassa eli
kenenkään ei ole edelleenkään pakko syödä lautasta tyhjäksi. Opettajat pyrkivät
kuitenkin ohjaamaan oppilaita ruokailutilanteessa siten, että oppilaat osaisivat itse
säännöstellä tarkemmin lautaselle ottamansa ruoan määrää, ettei sitä tarvitsisi heittää
turhaan pois.
Vihreä Lippu -toiminnassa on tavoitteena myös vähentää löytötavaroiden määrää
koululla. Naulakoita siivotaan oppilaiden toimesta luokittain, tavarat kerätään luokan
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omaan löytötavaralaatikkoon ja löytötavaroille etsitään aktiivisesti oikeaa omistajaa. Jos
omasta luokasta ei löydy tavaroidelle omistajaa, kysellään myös naapuriluokista ja vasta
sen jälkeen löytötavarat toimitetaan virastomestarille yleiseen löytötavarapisteeseen.
Henkilökunnan tavoitteena Vihreä Lippu -toiminnassa on vähentää kopiointia ja säästää
paperia.
4. Kirjastomaskotti Uljas Metsonen: esittely ja ideoita ”tuotteistamiseen”, opettajat
Jaana Hekkanen ja Päivi Luukkonen
Kuultiin, miten koulukirjaston materiaalihankintaa varten on suunniteltu kerättävän
varoja. Koululla on ideoitu, että oppilaille voitaisiin järjestää piirrustuskilpailu ja
voittaneista piirrustuksista voitaisiin painattaa joulukortteja myyntiin. Samoin on ideoitu
kankaista kirjakassia, johon painettaisiin mm. kirjaston maskotti Uljas Metsonen ja
kassia voitaisiin myös myydä. Käytiin keskustelua asiasta ja vanhempien mielestä ideat
olivat hyviä. Muistion liitteenä on lisätietoa asiasta.
5. Varainhankintamahdollisuus vanhempaintoimikunnalle harkintaan: Poolikortin
esittely
Tutustuttiin Poolikorttiin, jonka avulla voidaan kerätä rahaa vanhempaintoimikunnan
tilille ja kertyneet varat käytetään siis välituntivälineisiin ja stipendeihin. Poolikortista
löytyy lisätietoja osoitteesta http://www.poolikortti.fi. Päätettiin, että vanhemmat
voivat tilata halutessaan Poolikortteja. Sovitaan käytännön järjestelyistä (miten
hoidetaan tilaukset, maksut ja korttien toimitus) tarkemmin koulun edustajien kanssa.
Varainhankinnasta sovittiin myös, että koululla järjestetään kirpputoritapahtuma
7.2.2013 klo 18-20. Vanhemmat voivat myydä vaatteita tai tavaroita kirpputorilla ja
pöytävuokrat tulevat vanhempaintoimikunnan tilille eli käytetään stipendeihin ja
välituntivälineisiin. Oppilaat voivat myös halutessaan myydä kahvia ja pullaa tms.
kirpputoritapahtumassa.

Kirpputoritapahtuman

suunnittelua

ja

toteutusta

varten

asetettiin työryhmä, johon lupautuivat jäseniksi Kaija Keränen, Greta Hovi-pietilä ja
Johanna Wahlberg. He suunnittelevat tapahtumaa alustavasti ja yksityiskohdista sovitaan
koulun edustajien kanssa.
Tiedotus Poolikortista ja kirpputorista tapahtuu jäljemmin koulun kautta.
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6. Muut asiat
Energia-juomien kielto alle 16-vuotiailta
Keskusteltiin kansalaisaloitteesta, jolla halutaan kieltää energiajuomat alle 16vuotiailta.

Vanhemmat

voivat

halutessaan

kansalaisaloitteesta

ottaa

osaa

aloitteeseen.

löytyy

Lisätietoja
osoitteesta

http://www.vanhempainliitto.fi/vanhempaintoiminta/energiajuomat_k-16
Sovittiin,

että

em.

asiasta

tiedotetaan

vanhempia.

Sovittiin

myös,

että

vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja kysyy naapurikoulujen vanhempaintoimikuntien
puheenjohtajilta

heidän

toimikuntiensa

mielipidettä

aloitteeseen

ja

mietitään,

voitaisiinko tehdä yhdessä aloite Kaakkurin Citymarketille. Voisimme siis vedota yhdessä
K-kauppiaaseen, että kauppa ei myisi energiajuomia alle 16-vuotiaille lapsille.
Mahdollisuus ottaa vaihto-opppilas perheeseen
Koululle on tullut myös tietoa, miten perheet voivat ottaa halutessaan ulkomaalaisen
vaihto-opiskelijan asumaan perheeseen. Isäntäperheitä haetaan ensi lukuvuodelle.
Lisätietoa ja yhteystiedot muistion liitteessä. Tästäkin mahdollisuudesta tiedotetaan
vanhempia.
Koulukuvaus
Keskusteltiin kokemuksista koulukuvausten suhteen. Osa vanhemmista koki Internetissä
toimivan tilausjärjestelmän käytön vaikeaksi, osalla taas ei ollut ilmennyt ongelmia.
Kuvauksen laatu oli vanhempien mielestä vaihdellut suuresti - ilmeisesti koululla olikin
käynyt useampi kuin yksi kuvaaja kolmen kuvauspäivän aikana. Jatkossa vanhemmat
toivovat koulukuvauksilta tasaisempaa laatua.
Todettiin, että kilpailutuksissa oli pyritty huomioimaan paikalliset kuvaamot, kuvien hyvä
hinta-laatusuhde ja kestävä kehitys eli että valokuvapaketteja ei lähetetä ja palautella
turhaan, vaan vanhemmat voivat valita haluamansa kuvat etukäteen sähköisesti.
Jatkossa voi olla, että koulukuvaukset kilpailutetaan alueittain tai koko kaupunkia
koskevaksi sopimukseksi, jolloin kouluilla ei voida itse vaikuttaa kuvaamon tai
kuvapaketin valintaan. Asiaan palataan taas jatkossa.
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Kielivalinnat
Keskusteltiin siitä, että 4-luokkalaisten vanhemmat toivoisivat koululle enemmän
kielivalikoimaa. A2-kieleksi on voinut tähän mennessä ottaa käytännössä vain saksan ja
oppilailla olisi kiinnostusta myös muita kieliä kohtaan. Osa vanhemmista on kokenut,
että koululla ohjataan lukemaan nimenomaan saksaa ja muita kieliä ei edes mainosteta,
koska oletetaan, että ryhmää ei synny.
Ryhmäkoko kielissä pitää olla siis vähintään 12 oppilasta, joten tämä asettaa
käytännössä haasteen harvinaisemmille kielivalinnoille. Osa kielten lukijoista joutuu
kulkemaan Kaakkurin koululla opiskelemassa, koska omalle koululle ei ole saatu ryhmää
(esim. espanjan lukijat). Jatkossa vuosiluokat ovat isompia, joten Metsokankaallakin
kielivalikoima toivottavasti monipuolistuu.
8.

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 17.1.2013 klo 18.00-20.00. Paikka on sama.
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