Takajärven vanhempainyhdistys
Kokousmuistio 1.9.2016 klo 17.30-19.00
Läsnä: Susanna Kuula, Ritva Kaltiola, Heli Mäki, Johanna Päiväniemi, Piia
Hulkkonen, Katri Holopainen, Petra H, Sari Heikka, Tiina Luokkala, Katja
Manniala, ( Marko Kehusmaa nuoriskalta)
Puhuttiin Bussikuljetuksista:
Muutettu bussiaikataulu tuo lapset ajoissa tunneille ja tunnit päästään
aloittamaan oikeaan aikaan.
Osa bussipysäkeistä vielä turvattomia mm. Kittilänjärven pysäkiltä puutuu
edelleen pysäkki(tää huomio oli Katjan, mutta mä en ole käynyt
varmistamassa, että ei ole mitään katosta. Lapset olivat kumminkin levällään ja
osin tiellä.), jolla odottaa turvallisesti. Ilmeisesti oli muitakin pysäkkejä, mistä
oli tullut ilmoituksia vanhemmilta Piialle. Ja osalla bussipysäkeistä käytös
huonoa mm. Oklaholmankadun kierrätyskeskuksen pysäkillä leikitään kivisotaa.
Katri laitaa viestiä Grönvallin Mikalle pysäkeistä, mutta pitäisikö vielä laatia
vanhemmille Wilmaan viestiä turvallisesta käyttäytymisestä bussia odottaessa
ja bussissa olemisesta? Näköjän tyhmyys tiivistyy bussipysäkillä. Vai onko vika
missä? Onko nämä käyttäytymishäiriöt vain yksien ja samojen tyyppien
aiheuttamia? Vai pitääkö kaikkia vanhempia ohjeistaa?
Takajärven koulu ja sen purkamattomuus on vakava turvallisuus riski lapsille:
Koulun purku tai sen purkamattomuus puhutti. Keväällä /kesällä koulun piha
siistittiin ja ikkunat laudoitettiin, mutta nyt on taas merkkejä, että laudoituksia
on potkittu ja ovet ovat avoinna, joten sisälle pääsee. Ovessa/seinässä lukee
kyltti, jossa kielletään menemästä sisälle, koska siellä on aloitettu asbestipurku.
Lapset eivät selkeästi ymmärä altistuvansa suureen vaaraan sairastua
loppuelämäksi vakaviin tauteihin värkätessään asbestin kanssa.
Katri ottaa yhteyttä ja laittaa tilapalvelulle viestin, että pääsy vanhan koulun
sisään pitää estää.
Toimintaa ja kerhoja Takajärven koululaisille:
Nuoriskan Marko kertoi, mitä toimintaa ovat suunnitelleet Nuorisotoimessa alaasteikäisille Takajärven Nuoriskalle. Näitä ovat mm. tulossa 4H kerho vetämään
kerhoja Nuoriskalle, bändikylpykerho -työnimella kulkeva projekti voisi tuoda

ala-asteikäisille bändikerhotoimintaa Takajärven nuorisotilalle. Syyslomalla
pidetään 3pv päiväleiri alakouluikäisille.
Vanhempainyhdistyksen suunnitelmia tulevalle kaudelle ja toiveita koululta:
Päädyttiin oppilaskunnan tukemiseen, jotta se järjestää yhteistä yhdistävää
toimintaa koulupäivän aikana Hepolan ja Takajärvenkoulujen välillä. Ala-asteen
oppilaskunnat ovat yhdistetty yhteiseksi. Yhteisten tapahtumien järjestäminen
mm. koululle Hepolaan vanhempainyhdistyksen toimesta koettiin huonoksi,
koska välimatkat ovat pitkät. Takajärveläiset eivät lähde enää illalla Hepolaan
bussilla eivätkä Hepolasta lapset lähde viettämään aikaa takajärvelle
tapahtumiin. Siksi yhteinen tapahtumien järjestäminen koulupäivän aikana
koettiin mielekkäimmiksi vaihtoehdoksi.
Joulumyyjäiset? Pidetäänkö yhteiset myyjäiset koululla vai Takajärvellä. Piia
Hulkkonen kyselee koululla opettajien mielipiteitä ja sekä muuta henkilökuntaa
miten voidaan järjestää ko. Tapahtuma esim. koululla vai järjestetäänkö
tapahtuma edelleen Takajärvellä edellisvuoden tapaan.
Koulu panostaa arkiliikunnan lisäämiseen mm. tänä vuonna
Takajärvenkoululaisetkin saavat käyttää ”liikuntaneuvojaa”, jotta jokaiselle
lapselle löydettäisiin joku liikkumisen muoto. Oma opettaja ohjaa kodin kanssa
yhteistyössä liikunta-apua tarvitsevat neuvojalle. Välkkäritoiminta jatkuu ja
koululle on palkattu Tiina Koivupuu, joka osallistuu mm. välkkäritoiminaan sekä
hän lisää liikuntaa iltapäiväkerhoon eli Iltsuun.
Koulu on suunnitellut/keskustellut Toivolan Nuorten mahdollisuudesta kouluttaa
6lk kerhonvetäjiksi ilmeisesti kouluun kerhoon/välituntiohjaajiksi jne.
Koululle on suunnitelmissa rakentaa liikuntasaliin kiipeilyseinä. Tämän
suunnittelu vielä kesken, jotta seinästä saadaan turvallinen. Tämä toiminto
lisää myös arkiliikunnan/sisäliikunnan muotoja koulussa.
Koulun piha on jo melko täynnä leikkivälineistä ja pihaan on tulossa
kuivatus(salaojitus), mutta koululta puutuu mm. palloseinä, johon ajateltiin
hakea avustusta pohjantähtivakuutuksesta. (jakaa vanhempainyhdistyksille
4x2500 avustusta). Katja tekee pohjaa ja seuraavassa kokouksessa lyödään
hakemus läjään. Katja hoitaa. (30.9 mennessä)
Lisäksi haetaan kaupungilta avustusta johonkin. Viime vuonna haettiin koulujen
yhdistämiseen 500 e oppilaskunnille jaettavaksi tapahtumiin ja saimme 400e.
Haetaanko rahaa esim. välkkäritoimintaan? Seuraavassa kokouksessa
päätetään mitä ja paljonko haetaan ja Katja hakee. (30.9 mennessä)

Vanhan purettavan koulun leikkivälineiden jatkosijoitusta mietittiin. Piia esittää
puistopuolelle/tilapalvelulle (kuka näistä nyt on vastuussa), että niitä
sijoitettaisiin Takajärven rannalle tai jonnekin muualle takajärvelle.
Koulunpihalle, niistä eivät taida mihinkään mahtua.
”Fribeegolf -rata” voi jäädä paikoilleen vanhalle Takajärven koululle, mutta se
pitäisi suunnitella oikeasti radaksi. Nyt siellä on vain 2 koria, ilman mitään rataa
mistä aloitetaan ja miten edetään. Petra kysyy Virtasalon Matilta konsultaatio
apua suunnitteleman rataa oikeanlaiseksi.
Luistelukoppi ja koulun kentän jää oli koettu hyväksi ja sitä pyydetään myös
ensi vuodeksi. Sari on yhteydessä kaupunkiin. Auraajalle esitetään, että tekisi
enemmän tilaa autojen parkeeramiseen, koska viime vuonna autoilla ei
meinannut mahtua pihaan. Esitetään, että Nuorisotoimi (Takajärven Nuoriska),
jatkaisi edelleen luistelukopin avaimen säilytystä ja antamista.
Jaetaan oppilaille taas heijastimia. Katri kysyy kaupungilta (Anutiina ja Heli)
saadaanko heijastimia jaettavaksi. Sekä kysytään liikenneturvalta heijastimia.
Katri hoitaa.
Halloween -bileet Takitsulla päätettiin pitää torstaina 3.11.2016 yhteistyössä
Nuoriskan väen kanssa.
Takajärven vanhempainyhdistyksen syyskokous pidetään to 22.9.2016 klo
17.30- Takitsun nuoriskan keittiössä. Katja lupasi leipoa jotain tarjottavaa.

Muistion kirjaili Katja Katjan ja Katrin muistiinpanojen pohjalta.

