Madekosken koulu KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Oulu 30.01.2015
Osallistujat:
Henri Teppo (1A)
Johanna Kesälahti (1B)
Ritva Näpänkangas (2A)
Ari Salmi (4A, puheenjohtaja)
Tuomo Halminen (5A) Outi Rikola (5B) Sirpa Lukka (6A)
Hannamari Pietilä (6A, sihteeri)
Ritva Raatikainen
Marjo Kurttila Juha Heikkinen
KOTI- JA KOULUTOIMIKUNNAN KOKOUS 29.01.2015 klo 18 Heikkilänkankaan
koululla
1. Koulukuvaajan valinta
Tarjoukset pyydettiin kolmelta kuvaamolta: Kuvaverkolta, Seppälän Koulukuvilta ja
Suomen Mallikuvilta. Tarjous saatiin kahdelta ensimmäiseltä. Kuvaajana on ollut parina
viime vuonna Suomen Mallikuvat ja kuviin ei kaikilta osin olla oltu tyytyväisiä, mutta
myöskään tarjousta ei saatu, joten sopimuksen jatkaminen ei ollut vaihtoehto. Päätettiin
valita Kuvaverkko syksyn 2015 koulukuvaajaksi. (Seppälän koulukuvien kuvapaketti
9,80 €, Kuvaverkon vastaava 8,60€)
2. Koti- ja koulutoimikunnan kevätlukukauden toiminnan suunnittelu
Kevätlukukaudella ei toistaiseksi päätetty järjestää mitään tapahtumaa, katsotaan
tarvittaessa myöhemmin. Tulevalla syyslukukaudella järjestetään pyöräilytapahtuma,
koska lauantaikoulupäiviä todennäköisesti tiedossa.
Seuraavaksi kokousajankohdaksi sovittiin maanantai 16.3.2015 klo 18 Madekosken
koululla. Muista mahdollisista kokouksista sovitaan myöhemmin, pidetään tarvittaessa
esim. OPS-suunnitelmien niin vaatiessa.
Juha jakaa pöytäkirjat Wilman kautta vanhemmille, ne löytyvät myös koulun nettisivulta
osoitteesta: http://www.ouka.fi/oulu/madekosken-koulu/kodin-ja-koulun-yhteistyo

3. Muuta
Juha oli esittänyt kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpuolelle lapsista varoittavan
liikennemerkin asettamista Heikkilänkankaan liikenneympyrään tulevien teiden varteen.
Merkkejä ei kuitenkaan saada, perusteluna se että vastaavanlaisella asuinalueella
autoilijoiden tulee muutoinkin olettaa liikkuvan lapsia ja ajaa varoen, joten erityistä
varoitusmerkkiä ei tarvita.
Keskusteltiin Heikkilänkankaan koulun huonosta parkkipaikkatilanteesta ja kunnostusta
kaipaavasta piha-alueesta. Koulun pihan perusparannussuunnitelma on ollut valmiina jo
pari vuotta, mutta toteutusta on lykätty kaupungin huonon taloustilanteen vuoksi.
Perusparannussuunnitelmaan sisältyy uusien leikkialueiden ja tekonurmikentän lisäksi
mm. lisää parkkipaikkoja. Aurausurakoitsijaa on pyydetty auraamaan Kyytipojantie
mahdollisimman leveäksi, jotta myös tien vartta voisi käyttää pysäköintiin lapsia
tuodessa / noutaessa.
Konttisentien kunnostuksen osalta ei edistystä, asia ei etene mm. Kainuuntien
leventämissuunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi. Konttisentie on edelleen yksityistie,
mutta kaupunki on päättänyt jatkaa yksityisteiden talvikunnossapitoa vuoden 2016
loppuun saakka.
Madekosken koulun läheisen niityn omistaja on antanut luvan tehdä niitylle hiihtolatuja.
Latukone tekee sinne ladun viikolla 6-7, kuten myös Madekosken koulun metsään ja
Heikkilänkankaan koulun läheiselle pellolle.
Alustavan arvion mukaan Madekosken koulun alueelta tulee ensi syksynä 2 luokallista
ekaluokkalaisia, molemmat luokat perustetaan Heikkilänkankaan koululle.
4. Kokous päätettiin klo 19:15.
Seuraava kokous maanantaina 16.3.2015 klo 18 Madekosken koululla.

