Takajärven vanhempainyhdistys ry/TKVY

MUISTIO
16.1.2018

Aika ja paikka: tiistai 16.1.2018 klo 17.30 Toimintakeskus Takitsu
Läsnä: Katri Holopainen, Kati Tervo, Orvokki Kuronen, Päivi Kräkin, Katja Manniala,
Heidi Määttä, Petra Hyvärinen, Heli Mäki, Pia Hulkkonen

KÄSITELLYT ASIAT
Puheenjohtaja Katri Holopainen avasi kokouksen klo 17.38. Aluksi esiteltiin
vanhempainyhdistyksen toimintaa uusille toimijoille ja keskusteltiin kuluneen vuoden
toiminnasta.

1. Tilannekatsaus viime vuoden toimintaan ja kuluvan toimintavuoden
suunnittelu
Toteutuneita asioita
Luistelukoppi on tuotu Takajärven kentälle ja kenttä on jäädytetty. Laitetaan viestiä
kopin aukiolosta ja avauksesta Wilman kautta vanhemmille. Kentän kunnossapidosta
voisi huomauttaa.
Palloseinä on pystytetty koululle urheilukentän päätyyn. Koripallotelineet on toimitettu
koululle, mutta ne pystytetään vasta sään salliessa keväämpänä. Sählykaukalo ei ollut
hyvässä kunnossa, joten sitä ei oteta käyttöön. Lisäksi ongelmana on säilytystilojen
puute. Suunnitelmissa olisi mahdollisesti kesällä välituntivälinevarasto koulun pihalle,
mikäli Tilapalvelulla on resursseja. Kaapelikelat ovat teknisen työn tiloissa, joista voisi
mahdollisesti tehdä istumapaikkoja keväämpänä, kun säät lämpenevät.
Kerhot
Koulun nuoriso-ohjaaja oli laittanut puheenjohtajalle viestiä, että Takitsulla alkaisi
mahdollisesti kerhotoimintaa. Tiedotetaan Wilman kautta kerhon alkamisesta heti kun
siitä tulee tarkempaa tietoa. Kysellään Kivalo-opiston resursseja, että olisiko
mahdollista järjestää jotain kerhoa toimintakeskus Takitsulla.
Keskusteltiin, että voisi olla esimerkiksi harrastekerho, jossa tutustuttaisiin eri lajeihin
ja/tai erilaisia toiminta-/teemakertoja. Ritva K. oli ollut yhteydessä Luotolan Nuoriin ja
sieltä on kerrottu, että kerhojen alkaminen on viivästynyt, koska ohjaajia ei ole ollut
tarpeeksi ja/tai ohjaajakoulutusta ei ole käyty loppuun.
Kevään toimintaa
Selvitetään vanhempainyhdistyksen taloudellisen tilanteen salliessa mahdollisuus
koululaisnäytökseen
Kemin
kaupunginteatteriin
Cityketun
seikkailut-

teatterinäytökseen. Koululla ei ole mahdollista laittaa rahaa ollenkaan. Kohderyhmänä
voisi olla esimerkiksi 5.-7.luokkalaiset.
Sarjis järjestää lasten ja nuorten valtakunnallinen sarjakuvakilpailun 2018, joka on
valtakunnallinen kilpailu, johon voitaisiin kannustaa oppilaita osallistumaan. Kilpailu ei
ole koulusidonnainen, mutta keskusteltiin, että koska sarjakuvien tekoa harjoitellaan
osalla kuvaamataidon tunneilla, niin voitaisiin kannustaa oppilaita osallistumaan
kilpailuun ja mahdollisesti sisällyttää oppituntiin.
Liikenneturvallisuus
Bussipysäkkien tolppiin on lisätty heijastavat tarrat ja bussipysäkkien auraus on
sujunut pääosin hyvin. Ritikan teollisuusalueen jälkeinen alue on ELY-keskuksen
ylläpitämää aluetta. ELY-keskukseen on oltu tien kunnossapidossa yhteydessä, mutta
toistaiseksi ei ole tuottanut tulosta.
Ouluntiellä ajavat isot autot lujaa. Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää tapahtuma,
jossa oppilaat voisivat tutustua isoihin ajoneuvoihin ja herätellä samalla oppilaita
heidän näkyvyydestä liikenteessä. Myös Liikenneturvaan voitaisiin olla yhteydessä,
että olisiko heillä valmista tapahtuma- ja/tai koulutusmateriaalia. Pia Hulkkonen kertoi,
että koulu ottaa kopin tästä asiasta.
Puhelimen ja viestintävälineiden käyttö
Keskusteltiin puhelimien käytöstä ja käyttäytymisestä sosiaalisessa mediassa ja
erilaisissa viestintävälineissä. Pia Hulkkonen kertoi, että viikolla 6 mediataitoviikko,
jossa koulun nuorisotyöntekijä järjestää pajatoimintaa. 5.-7.-luokkalaisille tulee
kertomaan asioista nettipoliisi ja tämä asia on teemana koko viikon.
Vanhempainyhdistys voi myös osaltansa muistuttaa esimerkiksi Wilma-viestillä
käyttäytymisestä. Keskusteltiin myös, että samasta aiheesta voisi olla tiedotusta ja
opastusta vanhemmille esimerkiksi vanhempainillassa ensi syksynä.
Koulun nuoriso-ohjaaja Noora Kutilainen oli laittanut viestiä puheenjohtajalle, että
hänellä olisi ryhmä 7. luokkalaisia tyttöjä, jotka haluaisivat kerätä rahaa ja olivat
tarjoutuneet avuksi vanhempainyhdistykselle esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen.
•

Päätettiin järjestää BFF-ulkotapahtuma
kentällä ke 14.2.2018 klo 17.30–19.00

(ystävänpäivä)

Takajärven

-Mainos (Katri)
-Puuhapakusta musiikki, liukurit (selvitetään)
-Kysytään 7.luokkalaisia avuksi esimerkiksi luistelupelejä pitämään
(Katri kysyy, korvaus heille 70 €)
-Makkaraa ja mehua (yhdistys tarjoaa, vapaaehtoinen maksu)
-Kysytään mukaan myös MLL
-Kenttä pitää olla aurattuna, jään kunnossa, koppi auki

-Paikalle klo 17.00 valmisteluja varten (paikalle pääsee ainakin Katri,
Orvokki, Päivi, Heidi, Katja)

•

Päätettiin järjestää keväällä VAPPUPIHIS-tapahtuma Hepolan koululla
3.5.2018. Kysytään tapahtumaan esimerkiksi Luotolan nuoret,
kalamiehet,
VKV,
karvakaverit,
keppihevosrata,
pakohuone,
ilmapalloja, onnenpyörä ja muita toimintoja.

2. Terveiset/terveisiä koululta
Kemin koulutoimi täyttää 140 vuotta tänä vuonna. Jokaiselta koululta tulee kaksi työtä
(ala- ja yläkoulut) Kemin sivistyspalvelukeskukseen (kaupungintalon 7. kerros) näyttely
toukokuussa. Kulttuurikasvatussuunnitelma sai kehuja ja se on otettu hyvin käytäntöön
osana koulupäiviä.
Vanhempainvartit pidetään koululla joka vuosi. Lisäksi
järjestetään laajat arviointikeskustelut 2, 4, 6. ja 7. luokilla.

uuden

OPSin

mukaan

Oppilaskuntien ja oppilaiden aktivoiminen esimerkiksi lumenveistokilpailua tms. Pia
Hulkkonen kertoi, että oppilaskunnat olisivat järjestämässä ystävänpäivälle ja
laskiaiselle ulkotapahtumaa. Lisäksi on tulossa Talent-show vappupippaloihin.
Takajärven koulun oppilaskunnan ohjaava opettaja on vaihtunut, kun Elina Henttinen
jäi pois, tilalle on tullut Sanni Arvola.

3. Seuraava kokous
Pidetään seuraava kokous ke 28.2.2018 klo 17.30 toimintakeskus Takitsulla.
Kokous päättyi klo 19.43.
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