VANHEMPAINTOIMIKUNNAN MUISTIO
Aika ja paikka:
Pitkäkankaan koulu 28.8.2017 klo 17.30-19.00
Läsnä:
Koulun edustajana rehtori Seppo Pasanen.
Vanhemmista: Aaltonen Marjo, Ahola Harri, Arbelius Jan, Arbelius Tytti, Peuraniemi Eeva, Savukoski Jutta,
Salonpää-Timonen Saila, Suominen Irina ja Vuoti Jaana.

1. Avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja Salonpää-Timonen Saila
Sihteeri Aaltonen Marjo
2. Alakoulun remontin valmistuminen
Kävimme kokouksen alussa tutustumassa alakoulun uusittuihin tiloihin. Muutos entisiin tiloihin on valtava:
uudet tilat ovat valoisat ja raikkaat, myös ilmastointi tuntuu toimivan hyvin. Uusissa tiloissa on jokaiselle
oppilaalle oma pulpetti sekä lokerikko omille tavaroille. Luokkatilat ovat hyvin yhdisteltävissä ja
luokkatilojen lisäksi koulusta löytyy muitakin pienempiä työskentelypisteitä. Kaikki alakoulun tilat
ovat ”kengättömiä” eli kengät ja ulkovaatteet riisutaan ulko-ovien vieressä oleviin naulakkotiloihin. Tiloissa
on kokolattiamatot ja lattialämmitys.
Vanhempaintoimikunta esitti kuitenkin rehtorille huolensa oppilaiden esille tuomasta melusta ja hälystä, jota
esiintyy erityisesti alakerran tiloissa. Melu ja häly vaikeuttaa opiskeluun keskittymistä.
Vanhempaintoimikunta toivoo, että nelosluokkien käytössä olevaan luokkatiloin rakennettaisiin kiinteä seinä,
jotta meluhaitta saataisiin poistettua. Yläkerran opetustilat vaikuttavat riittävän väljiltä, alakerran tiloissa
näyttäisi olevan enemmän ahtautta. Toki kalusteet etsivät vielä paikkaansa, sillä tiloissa ollaan työskennelty
vasta muutaman viikon ajan.
3. Yläkoulun väistötilat lukuvuonna 2017-18
Yläkoulun oppilaat opiskelevat koko lukuvuoden ajan kaksi päivää viikossa väistötiloissa Oulunsuun
koululla. Oulunsuussa opiskelee noin 250 oppilasta päivittäin. Uusi apulaisjohtaja Johanna Hankonen on
vastuuopettajana Oulunsuun koululla. Oppilaiden kuljetuksista vastaa Alamäki Oy ja toistaiseksi kuljetukset
ovat sujuneet hyvin, sillä bussista myöhästymisiä ei ole ollut kuin muutamia yksittäisiä tapauksia.
Salonpäässä asuvien oppilaiden bussiaikataulujen yhteensovittaminen Oulunsuuhun kulkevien linja-autojen
kanssa on ollut haastavaa ja Salonpäästä kulkeville oppilaille seuraa tästä ylimääräistä odotusaikaa. Koulu
selvittää parhaillaan, josko Oulunsuuhun kulkeviin linja-autoihin voitaisiin nousta kyytiin myös Oulunsalon
museon pysäkiltä. Rehtori toi esille, että ylimääräiset pysähdykset pidentävät kuitenkin kuljetuksiin kuluvaa
aikaa, joten ei ole varmuutta pystytäänkö niitä toteuttamaan.
Keskustelimme Oulunsuun koulun rakennuksen kunnosta. Koulun kellaritilat ovat käyttökiellossa, mutta
muuten rakennuksen pitäisi olla kunnossa. Alkuviikkojen aikana koulun oppilailla ei ole ollut oireilua.
Oulunsuun koulu on toiminut Pöllönkankaan koulun väistötiloina kahden lukuvuoden ajan. Rehtori on ollut

asian tiimoilta yhteydessä Pöllönkankaan koulun rehtoriin ja saadun tiedon mukaan Pöllönkankaan kaksi
lukuvuotta Oulunsuun koululla ovat sujuneet ongelmitta.
Suunnitelmien mukaan koulun remontti etenee seuraavaksi F-siipeen, sen jälkeen ruokalasiipeen ja lopuksi
liikuntasaliin ja auditorioon. Remontin pitäisi valmista loppuvuodesta 2019.
4. Koulun ajankohtaisia kuulumisia
Uusi lukuvuosi on tuonut tullessaan henkilövaihdoksia. Aineenopettajien keskuudessa on tapahtunut
vaihdoksia opetettavien aineiden suhteen ja tämän lisäksi koululle on tullut uusia opettajia sekä
koulunkäynninohjaaja. Elokuu on ollut kiireinen rekrytointien, lukujärjestysten laatimisen ja remontin
suhteen. Kiireestä huolimatta uusi lukuvuosi on lähtenyt hyvin käyntiin.
6. Maailman suurin vanhempainilta 8.11.2017
Pitkäkankaan koulu on mukana Maailman suurimmassa vanhempainillassa 8.11.2017 klo 18:00.
Vanhempainillan materiaali tulee suoraan järjestävältä taholta (mm. Opetus- ja kulttuuriministeriö, OAJ ja
Suomen Vanhempainliitto) ja koulu vastaa omasta ohjelmaosuudestaan. Lisätietoa tapahtumasta löytyy
osoitteesta www.maailmansuurinvanhempainilta.fi . Vanhempaintoimikunta suunnittelee pienen kahvilan
järjestämistä vanhempainillan yhteyteen.
Luokkakohtaisista vanhempainilloista tulee lisätietoa omilta opettajilta.
7. Vanhempaintoimikunnan syyskauden kokoukset
Vanhempaintoimikunta kokoontuu syksyllä:
-

tiistaina 26.9 klo 17:30
keskiviikkona 1.11 klo 17:30
maanantaina 4.12 klo 17:30

Kokoontuminen koulun sisäpihalle A-oven läheisyyteen (koulun auditoriota lähinnä oleva ulko-ovi).
8. Pop-up mokkapalakahvila oppilaille torstaina 12.10.2017
Vanhempaintoimikunta päätti järjestää syksyn piristykseksi koululle Pop-up mokkapalakahvilan torstaina
12.10.2017. Kahvilassa myydään mokkapaloja kaikille koulun oppilaille ja herkkuostoksille pääsee
ruokailun jälkeen. Alustavien suunnitelmien mukaan kahvila olisi avoinna klo 10:30-12:00. Osa koulun
oppilaista on kyseisenä päivänä Oulunsuun koululla, mutta suunnitelmissa on toteuttaa kahvila uudelleen
tammi-helmikuussa jonain toisena päivänä, jolloin nämäkin oppilaat pääsevät herkuttelemaan.
Kahvilan käytännön järjestelyistä sovitaan lisää syyskuun kokouksessa. Innokkaat leipurit voivat jo nyt
ilmoittautua mokkapalatalkoisiin! Kahvilaa pyörittämään löytyi jo useampi henkilö, joten myyntityö hoituu
hyvin, kunhan vain saamme riittävästi mokkapaloja myyntiin.
9. Muut asiat
Motoristit koulukiusaamista vastaan -tapahtumaa suunnitellaan edelleen ja todennäköisin ajankohta

motoristien vierailulle on alkusyksystä 2018. Lisätietoa motoristien toiminnasta https://mkkv.fi/ .
Vanhempaintoimikunta on saanut palautetta kouluruoasta Pitkäkankaan koulun osalta. Ruoka on ollut
palautteen mukaan ensimmäisten kouluviikkojen aikana usein kylmää. Rehtori välittää viestiä keittiölle.
Vanhempaintoimikunta toivoo, että tärkeistä ja kaikkia vanhempia koskevista asioista lähetettäisiin Wilmaviestejä Wilman tiedotteiden sijaan. Tiedotteet jäävät hyvin usein lukematta Wilmasta, mutta viestit tulevat
varmemmin luettua kaikilla vanhemmilla.
Vanhempaintoimikunta toivoo koululta tarkkuutta vanhempaintoimikunnan stipendien suhteen. Viime
keväänä ainakin yksi stipendi oli myönnetty vastoin vanhempaintoimikunnan ohjeistusta samalle oppilaalle
toista kertaa peräkkäin. Vanhempaintoimikunnan stipendien myöntämisperusteet on päivitetty ja käsitelty
kevään vanhempaintoimikunnan kokouksessa.
Keskusteltiin edullisen pankkikorttipäätteen mahdollisesta hankkimisesta vanhempaintoimikunnan
kahvilatoimintaa varten. Jan ja Tytti selvittelevät asiaa iZettlen ja Harri Mobilepayn osalta.

