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KOTI- JA KOULUTOIMIKUNNAN KOKOUS 15.9.2016 klo 18
Madekosken koululla
1. Järjestäytyminen; puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Koti- ja koulutoimikunnan lukuvuoden 2016-2017 puheenjohtajaksi valittiin Ari Salmi
ja sihteeriksi Hannamari Pietilä.
2. Koulukuvat & logovaatteet

Keskusteltiin tämän syksyn koulukuvista, joihin oltiin pääosin tyytyväisiä. Seuraavan
lukuvuoden 2017-2018 koulukuvaaja valitaan koti- ja koulutoimikunnan kokouksessa
tänä syyslukukautena.
Keskusteltiin koulun logolla varustettujen vaatteiden tilaamisesta. Todettiin, että jo
monta vuotta vaatteet toimittaneen Jo-Ha Oy:n tarjoamien Fruit of the Loomin
vaatteiden mallit eivät ole miellyttäneet tyttöjä, koska niin housut kuin puserotkin ovat
malliltaan leveitä. Koti- ja koulutoimikunnan jäseniä pyydetään tutustumaan Fruit of the
Loomin tarjontaan netissä ja keskustellaan valikoimamuutoksista seuraavassa
kokouksissa. Linkkiä vaatevalikoimaan pyydetty aikaisemmalta toimittajalta. Linkki
välitetään kotikoulutoimikunnalle.
3. Remontit
Suunnitellut seinärakenteisiin liittyvät korjaukset on tehty molemmissa kouluissa.
Sisäilman tilannetta seurataan ja mahdollisista sisäilmaan liittyvistä oire-epäilyistä
pyydetään ilmoittamaan Juha-rehtorille.
4. Koti- ja koulutoimikunnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2016 – 2017
Keskusteltiin mahdollisesti järjestettävistä tapahtumista tänä lukuvuonna. Päätettiin
järjestää Halloween-tapahtuma keskiviikkona 2.11.2016 klo 18 alkaen. Sateen sattuessa
mahdollisesti siirretään torstaille 3.11.2016. Halloween-tapahtuman järjestelyistä
pidetään erillinen suunnittelupalaveri maanantaina 3.10.2016 klo 18 Madekosken
koululla. Koti- ja koulutoimikunnan edustajia pyydetään miettimään valmiiksi ideoita
Halloween-tapahtumaa varten! Vitosluokkien oppilaiden ja vanhempien keskuudesta
tiedustellaan halukkuutta onnenpyörän ja kahvion ylläpitoon leirikoulurahaston
kartuttamiseksi. Vitosluokkien oppilaiden vanhempia toivotaan avuksi myös Halloweentapahtuman järjestelyihin.
5. Syyslukukauden kokousten ajankohdat
ma 3.10.2016 klo 18 Madekosken koulu; Halloween-suunnittelu
ke 16.11.2016 klo 18 Heikkilänkankaan koulu
Kevään kokousten ajankohdista sovitaan marraskuun kokouksessa.
6. OPS
Keskusteltiin lyhyesti uuden OPSin tuomista muutoksista, asiat käsitelty jo
vanhempainilloissa.
7. Muut ajankohtaiset asiat

Heräsi kysymys, että aurataanko pyörätie Heikkilänkankaalta Madekosken koululle
talvella riittävän aikaisin aamulla. Pyörätien osalta urakoitsija vaihtuu tulevana talvena,
seurataan tilannetta.
Konttisentien hoitoon on myös nyt virallinen tietoimikunta, joka tulee teettämään
parannuksia tiehen seuraavan kesän aikana. Myös tien hiekoitus talvella pitäisi nyt
toimia jatkossa paremmin.
Juha jakaa koti- ja koulutoimikunnan kokouspöytäkirjat edelleen Wilman kautta kaikille
vanhemmille, ne löytyvät myös koulun nettisivulta osoitteesta:
http://www.ouka.fi/oulu/madekosken-koulu/kodin-ja-koulun-yhteistyo
8. Kokous päätettiin klo 20:00.
Seuraava kokous keskiviikkona 16.11.2016 Heikkilänkankaan koululla klo 18.
Halloween-suunnittelu 3.10.2016 Madekosken koululla.

