SÄRKELÄN KOULU
VANHEMPAINNEUVOSTO

Paikka
Aika
Läsnä

Kutsutut

MUISTIO

Särkelän koulu, Lepistöntie 1
Maanantaina 1.10.2018 klo 18.00
Riikka Alajoutsijärvi, Laura Kiviniemi, Tiina Kaisanlahti, Timo Meriläinen,
Milka Kumpula, Mirva Föhr, Mia Kulojärvi, Sari Sulasalmi, Kirsti
Peltoniemi, Laura Rae, Sanna Kulmunki, Johanna Ristola ja Maarit Viitala,
opettajista Teija Varrio-Majava, varajohtaja Rauno Ala-Poikela sekä koulun
kehittämistyöryhmän jäsen Seija Pöyliö.
Asialistan 6. pykälän Toimintapäivien siirtoasian käsittelyssä olivat mukana
palvelualuejohtaja Juha Narkilahti, hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja
Jarkko Kotilaine, aikuisten psykososiaalisten palvelujen vs. päällikkö Tuula
Valkola ja Saura-säätiön toimitusjohtaja Pirjo Lehtola. Lisäksi paikalla olivat
niin ikään kutsuttuina Koillis-Lapin A-killan puheenjohtaja Pekka Välimäki
ja Toimintapäivien toiminnasta vastaava Jaana Soppela.
Ennen kahvi- ja teetarjoilua halukkaille järjestettiin tilaisuus tutustua
Toimintapäiville kaavailtuihin tiloihin Seminaarinkatu 10:ssä
(ruokalarakennus).

1 Kokouksen avaus
Kokouksen koollekutsuja Rauno Ala-Poikela avasi kokouksen ja
toivotti kaikki jäsenet tervetulleiksi.
2 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta lukuvuodeksi 2018 – 2019
Puheenjohtajaksi valittiin Johanna Ristola ja sihteeriksi Kirsti
Peltoniemi.
3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli
lähetetty 15.9.2018. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu koulun
Ajankohtaista-sivulla ja Wilman Tiedotteet-osiossa.

4 Vanhempainneuvoston kokoonpanon toteaminen
Vanhempainneuvostoon kuuluu jokaiselta luokka-asteelta 2
edustajaa. Kaikista ryhmistä/luokista on edustus.

5 Kokouksen työjärjestys
Käytiin läpi kokouksen työjärjestys ja se hyväksyttiin. Muihin asioihin
lisättiin kuvaussopimuksen tekeminen Studio Sarasteen kanssa.
6 Kannanotto Toimintapäivät-yksikön mahdollisesta siirrosta Seminaarinkatu
10:een.
Keskusteltiin pitkään suunnitellusta Toimintapäivät-yksikön muutosta
Seminaarinkatu 10:een.
Vanhempainneuvosto suhtautui siirtoon hyvin varauksellisesti ja toivoi,
että muuttoon löytyisi toinen ratkaisu. Siirtoa haluttiin vaikka lykätä
myöhemmäksi. Huolta herätti ennen kaikkea lasten turvallisuus.
Oppilaskunnan kanta oli se, ettei oppilaita haittaa, vaikka toiminta
siirtyisi ruokalarakennukseen, jos häiriöitä ei tule.

7 Rehtorin katsaus lukuvuoteen 2018 – 2019 / työsuunnitelma
Rehtori kävi läpi koulun työsuunnitelmasta koulun toiminta-ajatuksen
ja lukuvuoden keskeiset tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden
saavuttamiseksi. Myös koulun suunnittelemat tapahtumat tulivat esille.

8 Oppilaskunnan toiveet lukuvuodeksi 2018 – 2019
Oppilaskunnan toiveet esitti puheenjohtaja Oona Mård.
Toiveet
- välitunneille lisää hyppykeppejä (ovat suosittuja / pitää ostaa
painorajoituksin)
- joskus normaalia pidempiä välitunteja
- sisälle joskus vaihteluna temppurata (alakerrasta entisen leipomon
päädystä kolmanteen kerrokseen ja sieltä alas ja taas kierros ympäri;
oppilaat voisivat rakentaa)
- oppilaille oma tunti (jokainen keksii itselleen tekemistä tai haastaa
jonkun vaikka peliin)
- pari toripäivää koululle (voisi alkaa koulupäivänä ja jatkua iltaan;
oppilaat voisivat myydä tai vaihtaa omia juttuja)
- jonkinlainen disco

Muuta
Joissakin luokissa on levotonta. Levottomat pitää laittaa ojennukseen.
Muuten koulu on ok.

--Vanhempainneuvosto antoi luvan ostaa sen rahoilla
hyppykeppejä. Toripäivän voisi järjestää marraskuun puolessa
välissä. Ideaa pidettiin hyvänä. Muutoinkin oppilaskunnan
toiveisiin suhtauduttiin kunnioittavasti. Kuudes luokka voisi
järjestää discon keväällä.
9 Koulun työrauha
Vanhempainneuvosto vaatii, että perheissä otetaan puheeksi
koulun työrauhaongelmat. Kaikilla on velvollisuus olla
koulussa niin, että jokainen pystyy opiskelmaan ja kokemaan
olonsa turvalliseksi. Toisten oppimista ei saa häiritä omalla
asiattomalla käyttäytymisellään. Kukaan ei saa joutua
koulukiusaamisen kohteeksi. Kaikkia koskevat samat säännöt.
Vanhempainneuvosto tukee tiukkaa linjaa.
10 Muut (koulun kehittämiseen liittyvät) asiat
Kuvaussopimuksen tekeminen Studio Sarasteen kanssa
kolmeksi vuodeksi.
Vanhempainneuvosto hyväksyi tarjotusta sopimuksesta
ensimmäisen vaihtoehdon.
11 Seuraavan kokouksen pitoaika
Seuraava kokous on tammi-helmikuussa.
12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.
Vakuudeksi
Kirsti Peltoniemi,
muistion laatija

