
Mertalan koulun vanhempaintoimikunta teams-etäkokous 29.9.2021 MUISTIO

1. Kokous alkoi klo 18.06: Krista-Maria Puhjo toivotti Mertalan koulun vanhempaintoimikunnan puolesta kaikki tervetulleeksi
teams-etäkokoukseen. Tavoitteena pitää kokoukset avoimina ja keskustelutyyppisinä sekä toimikuntapohjaisina.

2. Osanottajien toteaminen: Todettiin, että kutsu vanhempaintoimikunnan kokouksesta on lähtenyt wilman kautta
ankkuriopettajan toimesta kaikille Mertalan koulun huoltajille. Vanhempaintoimikunnan kokoukseen osallistui koulun edustajina
rehtori Marketta Pellinen ja ankkkuriopettaja Maisa Riitala. Teams-linkistä vastasi kokouksessa, Soile Kosonen. Paikalla
vanhempijäseninä kokouksessa: 9kpl,  jokaiselta luokka-asteelta edustus.(1-9lk).

3. Kokouksen työjärjestys: Esityslista lähetetty w-upin kautta vanhempaintoimikunnan wuppirinkiin. Esityslista toimitettu sp:lla
ankkuriopettajalle ja rehtorille. Krista-Maria esitteli esityslistan asiat. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Vanhempaintoimikunnan järjestäytyminen: Puheenjohtajaksi valittiin Krista-Maria Puhjo ja sihteeriksi/varapuheenjohtajaksi
Terhi Ropponen. Tässä kokouksessa (29.9.21), Terhi Ropposen ollessa estynyt, sihteeriksi valittiin ankkuriopettaja Maisa R.

Huoltajien edustajaksi valittiin Mertalan koulun yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään Siiri Lievonen ja varalle Krista-Maria Puhjo.

5. Koulun ajankohtaiset kuulumiset (rehtori ja ankkuriopettaja)

Rehtori Marketta Pellinen kertoi koulun kuulumisia, koulun arkeen liittyviä asioita.

Lokakuussa starttaa Miun-harrastus-hanke, joka on vähän enemmän, kuin kerho. Hanke on koko lukuvuoden mittainen ja
huoltajien apua toivotaan harrastus-ideointiin sekä verkkojen heittämiseen vesille, toteuttajien/kerhon vetäjien suhteen. Koulu
on yhteydessä asian tiimoilta yhteistyökumppaneihin ja mm. urheiluseuroihin. Asiasta syntyi keskustelua.

Ankkuriopettaja Maisa Riitala esitteli Koti- ja koulu yhteistyöryhmän suunniteltua toimintaa lukuvuodelle 2021-2022. Suunnitellut
painopisteet ja teemat: Lukeminen ja vuorovaikutus saivat vanhempaintoimikunnassa kannatusta.

6. Vanhemmilta tulleet toiveet käsiteltäviksi asioiksi:

6.1. 1. ja 2.-luokkien 10- aamut: Toivottiin sopeutusta klo 10-alkaviin aamuihin 1-2luokkalaisten kohdalla. Asiasta keskusteltiin ja
asiaa selvitetään ja etsitään ratkaisua vanhempaintoimikunnan toimesta.

7. Muut esille tulevat asiat:

7.1. Kokousajat: 29.9.2021 klo 18:00., 17.11.2021 klo 18:00., 2.2.2021 klo 18:00., 6.4.2021 klo 18:00

7.2. Puheenjohtaja kutsuu kutsulinkillä vanhempaintoimikunnan TEAMS- kokoukseen. Ankkuriope lähettää kutsulinkin kaikille
Mertalan koulun oppilaiden huoltajille seuraaviin kokouksiin.

7.3. Tiedottaminen: Vanhempaintoimikunnan luokkakohtaisilla jäsenillä on wuppirinki, nopeiden asioiden tiedottamiseen.
Kokouskutsut ja muistiot koulun kotisivuille vanhempaintoimikunnan sivulle.

8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:07
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