Madekosken koti-koulutoimikunnan kokous 23.1.2018 klo 18.00
Paikka: Madekosken yksikkö 5B-lk
Osallistujat (lihavoitu):
1-2A Liisa Piispanen, Satu Taavettila
1-2B Minna Korhonen, Kimmo Härkönen
1-2C Sirpa Lukka, Salla Savela, Meerit Härkönen
3A Ari Salmi (pj), Anna Halminen
3B Anu Koskenkorva, Heidi Petrov
4A Johanna Kesälahti, Henri Teppo
4B Anu Paloste-Pihlajaniemi, Satu Moilanen
5A Ritva Näpänkangas, Mari Hietanen
5B Anu Hamari, Henna Mikkonen
6A Tarja Alatalo, Sami Viljanmaa
6B Hannamari Pietilä
Hannu Haataja (reht. siht.)
KOKOUSMUISTIO
1.
-

-

Koulun pelisäännöt ja asian eteenpäin vieminen
visuaaliseen ilmeeseen hyvä panostaa, sarjakuvaformaatti?
mind map / ajatuspallero –tyyppinen ulkomuoto
ei liikaa asioita
kaikki kohdat myös lapsen kielelle kirjoitettuna
pelisääntöjen nimen tilalle hyvinvointisopimus, vuorovaikutussopimus
oppilaita osallistaessa voi kysyä heiltä: mitkä asiat tekevät tai lisäävät hyvinvointia?
hyvinvoinnillinen tasa-arvo?
”koulussamme kaikki ovat tasa-arvoisia hyvinvoinniltaan, olipa lapsi rikkaasta tai köyhästä kodista,
taustaltaan maahanmuuttaja, tyttö tai poika”
visuaalisen puolen suunnittelu oppilaille: powerpointilla, piirto-ohjelmalla, millä?
idea: opettajatiimit miettimään, miten vievät oppilaille pelisääntöasian työstämisen -> lapsille
täydennettäväksi ajatuskartta: mikä tekee koulusta mukavan ja turvallisen paikan, jossa on hyvä
olla”?
mikä tekee koulusta ”worthwhilen”? eli mitäpä se hyvejää tätä meidän koulua pittää? miksi täällä
kannattaa käydä? mikä on olemassaolomme peruste?
työajatuksena tehdä 10 kpl lauseita/teesejä/sopimuksia, joihin kaikkien olisi mahdollista sitoutua

2. Koulukuvaus
- rehtori tiedotti KKTMK:n jäseniä SIKUsta tulleesta päätöksestä, jonka mukaan lähivuosina tullaan
tekemään kuvaukset Seppälän koulukuvan kanssa
3. Koulun kevään aikataulut ja mahdolliset tapahtumat
- rehtorin mukaan koulussa suunnitteilla kevätkirkko ja kevätjuhla (juhlan mittakaava, ajankohta ym.
auki)
- KKTMK keskusteli mahdollisuuksista järjestää jotain yhteistä toimintaa keväälle 2018, ilmaan
heiteltiin ajatuksia rusettiluistelusta, muusta koulunpihatapahtumasta, pop up –
vohvelinpaistopäivästä/tuuttijäätelöt/popcpornkone jne. (tyyliin 50 koulupäivää takana ja KKTMK:n
iskuryhmä jalkautuisi koululle paistamaan vohveleita oppilaille)
- mietittiin jo syksyä 2018 ja mahdollisuutta, että haudattaisiin Halloween-tapahtuman
järjestäminen; entäpä kirpputorin järjestäminen; koko koulun polkupyörämarssi ympäri

-

poikkimaantiensillan; KKTMK:n viimeinen kevään kokous järjestettäisiinkin jossain illallisen
merkeissä (tai jätskinsyönti-ilta Koivurannan kahvilassa)
jatketaan pohdintaa tulevissa kokouksissa

4. Muita asioita
- keskusteltiin viestinnästä ja wilman käytöstä:
o toivomus opettajille, että wilmaviesteissä laitettaisiin rasti ruutuun myös kohtaan ”lähetä
myös sähköpostina” HANNU VIE ETEENPÄIN
o toiveiltiin myös rehtorin viikko- tai kuukausikatsausta koulun ajankohtaisista tapahtumista
ym ilmiöistä wilmaan (”valtakunnassa kaikki hyvin”)
o toivomus luokanopettajille, että voisivat tiedottaa yleisellä tasolla oman luokan vanhempia,
jos luokassa ollut joitain ilmiöitä (vaikka siis käsittely tai kuranssaus olisikin koskenut
ainoastaan joitakin lapsia) HANNU VIE ETEENPÄIN
- toive luokanopettajille: voisiko KU-töitä antaa lapsille kotiin vietäväksi pitkin syksyä ja kevättä, niin
että kotona voisi olla vaihtuva taidenäyttely pitkin vuotta? HANNU VIE ETEENPÄIN
- sovittiin, että seuraava KKTMK:n kokous pidetään koulun henkilökunnan kokouksen jälkeen eli
maaliskuun lopulla (jotta tiedetään, mitä on henkilökunnan toimesta pelisääntöasiassa puhuttu)

