METSOKANKAAN
KOULU PATAMÄESSÄ
Lukuvuosi 2018-19

Luokat ja henkilökunta
• 4A Jaana Hekkanen, 4B Antti Ranta, 4F Niina Siltari, 4H Petri

Korpi
• 3B Saku-open sijainen, 3C Susanna Hasiwar, 3D Annukka

Goman
• laaja-alainen erityisopettaja
• englannin opettaja Päivi Luukkonen
• vastaava apulaisjohtaja Anna-Kaarina Jääskeläinen
• koulunkäynninohjaaja

• kouluterveydenhoitaja yhden päivän viikossa
• Patamäen kiinteistönhoitaja, Serviisin työntekijät

Luokkatilat Patamäessä
• 2. eli ylin kerros: 3B ja 3D
• 1. kerros, vanha puoli: englannin luokka ja 4A ja 4H
• 1. kerros, uusi puoli: 3C ja musa, 4B, 4F ja erkan tila
• Teknisen työn tilat ovat kellarikerroksessa ja

tekstiilityön 2. kerroksessa uuden puolen yläkerrassa
• Ruokala ja sali sijaitsevat 1. kerroksessa.

Tilat ja pihat
• Patamäessä ei ole omaa koulukirjastoa. Kirjastoauto

käy koululla näillä näkymin joka toinen viikko.
• Patamäen koulun pihassa ei ole urheilukenttää,

mutta iso pelialue, johon mahtuu 2-3 peliä yhtä aikaa.
• Koulun lähellä muutaman minuutin kävelymatkan

päässä on Kolehmaisen urheilukenttä, jota
hyödynnetään paljon koululiikunnassa
• Liikuntatoimi on vetänyt hiihtokaudella ladut koulun

vieressä sijaitsevalle isolle pellolle.

Päivärytmi
• Päivärytmi tulee muuttumaan koko Metsokankaan koulussa ja

muutoksesta tiedotetaan tarkemmin kesän aikana ja koulun
alkaessa. Näillä näkymin koulupäivä alkaa tuttuun tapaan klo
8.15.
• Ruokailu on liukuva ruokailu klo 10-11 välillä. Ruoka tuodaan

Löökistä.
• Lukujärjestykset pyritään rakentamaan niin, ettei kuljetuksen

odotustunteja tule koulupäivän päättyessä.
• Useammat kuljetukset päivässä mahdollistavat tukiopetuksen

järjestämisen. Metsokankaan koululla järjestettäviin kerhoihin
osallistuminen voi olla haastavaa.

Metsokankaan toimintoja Patamäessä
• Liikkuva koulu: välkkälainaamon välineitä on

myös Patamäessä.
• KiVa-koulun toimintamallit ovat arkea myös
Patamäessä.
• Luokkien omat vanhempainillat järjestetään
Patamäessä.
• Viime vuonna suurin osa arviointi- ja
kehityskeskusteluista pidettiin Patamäessä, mutta
jonkin verran niitä oli myös Metsokankaalla
esimerkiksi luokkien retkipäivien yhteydessä.

Kuljetukset
• Patamäen kuljetukset ovat osa Sikun isoa koulukuljetus-

kokonaisuutta, jossa on meneillään kilpailutus.
• Liikennöitsijä varmistuu muutoksenhakuajan päätyttyä

kesäkuun lopulla.
• Elokuun alussa liikennöitsijän kanssa sovitaan kuljetuksen

käytännöt.
• Käytännöistä tiedotetaan perheitä elokuussa ennen

koulun alkua wilmassa ja kotisivuilla.

Alustavia suunnitelmia kuljetukseen,
suunnitelmat varmistuvat yhteistyössä
liikennöitsijän kanssa elokuun alussa
• Aamuisin 1-3 linja-autoa ajaa reitillä tuoden oppilaat.
• Linja-autot lähtevät todennäköisimmin koululta ja kiertävät sovittavan

lenkin Metsokankaan ympäri, esim. Metsänhoitajantie-SavottatieNeitsytkorventie-Ouluntullintie – Patamäki.
• Linja-autot lähtevät koululta noin 30 min ennen koulun alkua.
• Liikennöitsijän kanssa sovitaan pysäkit, joilta oppilaat voivat nousta

kyytiin.
• Autot etenevät pysäkiltä toiselle yllättävän nopeasti, joten viisain ohje

varsinkin alussa on se, että oppilas tulee omalle pysäkilleen (vaikka se
olisi viimeinen) silloin, kun auto lähtee ensimmäiseltä pysäkiltä.
• Linja-autoissa on oltava edessä tunniste oppilaita varten, esimerkiksi

PATAMÄKI-kyltti

Linja-autojen reitti lv. 2017-18. Ensi lukuvuoden
reitti varmistuu ennen koulun alkua.
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Alustavia suunnitelmia kuljetukseen,
suunnitelmat varmistuvat yhteistyössä
liikennöitsijän kanssa elokuun alussa
• Ensimmäisenä koulupäivänä kaikki kokoontuvat Metsokankaan

koululle, nousevat yhdessä linja-autoon ja bussi kiertää normaalin
reitin – lapset näkevät koko reitin ensimmäisenä koulupäivänä.
• Paluumatkalla oppilaat voivat jo jäädä bussista pois omilla

pysäkeillään.
• Oppilaille kanssa ohjeisiin tutustutaan jo toukokuun aikana ja

kerrataan koulun alkaessa.
• Ohjeissa on asioita mm. bussipysäkki-käytöksestä, bussiin

nousemisesta ja paikalle asettumisesta, käytöksestä matkan aikana,
muiden oppilaiden huomioimisesta, siirtymisestä Patamäessä
pysäkiltä koululle jne. Ohjeet tiedotetaan myös vanhemmille ja
toivomme, että tekin yhdessä lapsen kanssa käytte ne läpi.

Alustavia suunnitelmia kuljetukseen,
suunnitelmat varmistuvat yhteistyössä
liikennöitsijän kanssa elokuun alussa
• Patamäessä linja-autot jättävät ja noutavat oppilaat pysäkiltä, joka

samalla puolella tietä kuin koulu. Tienylityksiä ei tule.
• Koulupäivän päättyessä aikuinen saattaa luokan bussipysäkille ja

valvoo nousemisen linja-autoon.
• Linja-autot lasketaan siten, että jokaiselle oppilaalle on istumapaikka.

Luokittain nimettyjä busseja ei kuitenkaan ole.
• Lukuvuoden alkaessa koulun aikuiset kulkevat mukana bussissa

huolehtien, että kuljetukset alkavat toimia hyvin ja käytänteet tulevat
oppilaille tutuksi. Toivomme, että turvallisesta linja-autokäytöksestä
keskustellaan myös kotona!
• Jos kuulette, että matkalla on ollut jotain häiriötä, toivomme teidän

ottavan meihin yhteyttä pikaisesti!

Linja-autosta myöhästyminen
• Tieto vanhemmille ja mielellään myös opettajalle

mahdollisimman pikaisesti.
• Jos on mahdollista tulla Patamäkeen myöhemmällä bussilla,

käytetään mahdollisuus hyväksi.
• Jos linja-autoja ei enää kulje, oppilas tulee Metsokankaalle ja

järjestämme koulupäivän täällä.
• Lapsia voi ja kannattaa rauhoittaa: satunnainen

myöhästyminen ei ole katastrofi.
• Mahdollisesta poissaolosta toivomme opettajalle tietoa heti

aamusta. Silloin emme huolehdi siitä, että matkan aikana olisi
sattunut jotain.

Kouluterveydenhuolto ja sairastuminen
kesken päivän
• Patamäessä on tilat kouluterveydenhuollolle ja

kouluterveydenhoitaja on näillä näkymin paikalla päivän
viikossa.
• Sairastapauksissa otamme yhteyden huoltajiin ja sovitaan

käytänteistä tilanteen mukaan. Ensisijaisesti huoltajat ovat
vastuussa lapsen terveyteen liittyvistä asioista ja myös
niihin liittyvistä kuljetuksista.
• Huoltajat vastaavat kulkemisesta hammaslääkäriin.

Oppilashuolto Patamäessä
• Koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut ovat

käytössä myös Patamäessä. Tapaamisia oppilashuollon
henkilöstön kanssa voidaan sopia joko Patamäkeen tai
Metsokankaalle.

