VALKIAVUOREN KOULUN KODIN & KOULUN
YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS
18.9.2013
Kokouksen pöytäkirja
Kokouksen koollekutsujana Valkiavuoren koulun rehtori Harri Järvikangas

Läsnä 17 hlöä:
Rehtori Harri Järvikangas (myös puheenjohtajana tässä kokouksessa)
Vararehtori Marjo Haapaniemi
1A Piia Mörsky
1B Vesa Kantola
2A Anu Syrjälä
2B Marjo Pihlajaniemi
2C Eija Takala
3A Pauliina Pokela
3B Maria Jyllilä
3C Pasi Syrjälä
3D Marika Saari
4A Jari Jaskari
4B Helena Jääskö
4C Suvi Lakso (sihteerinä tässä kokouksessa)
Pkl 3-4 Leena Vedenjuoksu
5A Mari Penttilä
5B Maria Pyhälahti

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.

Kokouksen aluksi oppilaskunnan edustajat Heini Kukila (6A) ja Ville Musakka (4C) pitivät
hienon esityksen kertoen oppilaskunnan toiminnasta. Toiminnassa mukana olemista he
pitivät "jännänä & kivana", josta saa myös hyvää kokemusta.

Rehtori kävi jokaisen oppilaan kotiin toimitettua koulutiedotetta läpi. Esille nostetuista
asioista muutamia esimerkkejä:






Säästötoimet tuntuvat mm. lomautuksin ja säästövapain. Oppilaiden
turvallisuudesta ei kuitenkaan minään hetkenä tingitä ja opetussuunnitelman
tavoitteet pyritään saavuttamaan.
Edelleen säästöjen vuoksi on myös sijaiskielto muiden paitsi 1.-2. -luokkien
opettajien kohdalla. Pidempiin 3.-6. -luokkien opettajien poissaoloihin voi sijaisen
ottaa.
Myös koulukuljetuksiin säästötoimet tuntuvat vuoden 2014 alusta.










YO-pohjaisia työharjoitteluissa olleita kouluavustajia ei nyt ole.
Ohjaajien vajeesta on laitettu viestiä kaupungille.
Joulujuhlaa ei koululla tänä vuonna pidetä. Joulukuun 16. kuitenkin vietetään
joulupajapäivää erilaisten jouluisten asioitten & askartelujen parissa. Lisäksi
6.luokkalaiset pitävät Lucia-juhlan.
Syrjäytyminen on koko kaupungin teemana, ja siitä tullaan nostamaan esille 4 eri
pakettia.
Marraskuussa pidetään vanhempainilta.
Kouluterveydenhoitaja vaihtuu.
Koulutiedotteen sivulla 1 on koulun työajoissa virhe: helatorstain jälkeinen
perjantai 30.5. ei ole vapaa, vaan se on koulupäivä.

Kävimme läpi 3.-5. -luokkalaisille sekä opettajille viime keväänä tehdyn "Opetus ja
opetusjärjestelyt sekä käyttäytymis- ja vuorovaikutustaidot" -kyselyn tulokset. Niissä ei
ilmennyt mitään hälyttävää, mutta joitain ns.kipukohtia kylläkin, ja niitä tietenkin tullaan
miettimään.

Oppilasmäärä alakoulun puolella arviolta hieman vähenee, yläkoulun puolella nousee.
Kaupungin kehittämisohjeessa on myös, että lähivuosina mahdollisesti tulisi lisärakennus
sekä ylä- että alakoulun käyttöön. Törnävälle on tulossa uusi yläkoulu.

Koulumme kotisivuilta löytyy keväällä vanhempainillassa luokissa ryhmätöinä tehtyjen
kyselyjen tuotokset.

Vararehtori Marjo Haapaniemi kertoi juuri olleesta koulun piha-aluetta koskevasta
kokouksesta, jossa koulumme edustajien lisäksi oli ollut kaupungin puolesta asiaa
eteenpäin hoitavat ihmiset mm. liikunta- & urheilu- sekä tekniseltä puolelta. Alustavat
piirrustukset toimivammasta ja etenkin turvallisemmasta piha-alueesta olivat jo
kokouksessa nähtävillä. Hienoa siis, että asia on kaupungin puolesta otettu tosissaan ja
asia etenee. Tulevista muutoksista muutamia esimerkkejä:








Yläpihasta tulee yhtenäinen kaikkien oppilaiden välituntialue.
Yläpihalle tulee peliareena.
Opettajien autojen parkkipaikka siirtyy suurin piirtein nykyisen terveydenhoitajan
tilojen eteen.
Tie levenee ja liikenne tulee yksisuuntaiseksi.
Linja-autoille suunnitelmissa arviolta 4 pysäkkiä.
Alapihalle myös toiselle puolelle tietä kevyen liikenteen väylä.
Myös rajauksilla & aidoilla tullaan parantamaan turvallisuutta.

Puheenjohtaja lopetti kokouksen klo 19.45.

