
Mertalan koulun vanhempaintoimikunta   Pöytäkirja 

 

Teams-etäkokous 17.11.2021 

 

1. Kokouksen aloitus 

 

 Kokous alkoi klo 18:10 

 

2. Osanottajien toteaminen 

 Kutsuttu: vanhempaintoimikunta ja koulun edustajina rehtori Marketta Pellinen ja 

 ankkuriopettaja Maisa Riitala. Lisäksi Teams -linkki on lähtenyt Wilma -viestinä kaikille 

 Mertalan koulun huoltajille   

 

 Paikalla: Krista-Maria Puhjo, Maisa Riitala, Marketta Pellinen, Terhi Ropponen, Piia 

 Latonummi, Derya Bakir oli osan aikaa  

 

3. Kokouksen työjärjestys 

 

 Maisa esitti lisäkohtaa: lukuvuosisuunnitelmien läpikäynti ja vanhempaintoimikunnan kanta, 

 lisättiin kohdaksi 5. 

 

4. Koulun ajankohtaiset kuulumiset  

- Miun harrastus -hankkeen jatko/miten edetään 

- Seudullisen arvionnin tulosten esittely Mertalan osalta 

 

Marketta kertoi seuraavaa: 

 

Keväällä alkavassa Miun harrastus -hankkeessa on jo 6 harrastuksen pitäjää, 

vastuuopettaja + useita muita. Vaihtoehtoina kepparikerho, kotitalous, 

telinevoimistelua, voimistelu, temppuilu, parkour, salibandy, kuntosali, askartelu (Sanna 

Sairanen) – valokuvaus, elokuva/animaatio, robotiikka/koodaus→ pitäjiä puuttuu, sekä 

liikuntaharrastuksista. Pitäjille maksetaan korvaus työstä. Oppilas saa välipalan ja 

tarvittavat kuljetusjärjestelyt, mikäli jää koulun jälkeen harrastukseen. Joillakin kouluilla 

on 1–2-luokkalaisille kerhoja, joissa on viikoittain vaihtuva aihe. 

 

Maisa esitteli seudullisen arvioinnin (kevät 2021) tulokset asteikolla 1–4:  

 

 oppilaat henkilöstö huoltajat 

opetus 3,3 3,7 3,5 

oppimisympäristö 3,1 3,2 3,1 

opiskelun tuki 3,3 3,3 3,3 

oppimisen tukipalvelut  3,0  

tiedottaminen   3,4 

tieto- ja viestintätekniikka 2,9 3,2  

yhteistyö 3,0 3,3 3,3 



 

Seudullisessa arvioinnissa niin oppilaiden, huoltajien kuin koulun henkilöstönkin 

mielipidettä kysyttiin laajalti mm. koulun tiloihin, työympäristöön, käytäntöihin, ruokaan 

ja opetukseen liittyen. Keskimäärin kaikkien ryhmien vastaukset olivat arvosanan 3 

kieppeillä tai yli, mutta joitakin alituksiakin tuli. Työhyvinvoinnin lisääminen on toivottu 

kehityskohde kaikilla mittareilla. 

 

5. Lukuvuosisuunnitelmat 

  

 Maisa esitteli kaupungin luonnosesitykset A–D ensi lukuvuoden työ- ja loma-ajoista. 

 Syysloma vko 43, kevätloma vko 9. 

  

 Luonnos A: koulu alkaa 15.8., joululoma alkaa 21.12., kevätlukukausi 2.1., kesäloma 4.6.  

 Luonnos B: koulu alkaa 11.8., joululoma 21.12.–1.1. -maanantai 5.12. vapaa, samoin pe 19.5., 

 kesäloma alkaa 4.6. 

 Luonnos C: koulu alkaa 11.8., joululoma 17.12–2.1. todistukset tammikuun puolella! 

 kesäloma alkaa 4.6. 

 Luonnos D: koulu alkaa 10.8., joululoma alkaa 22.12. Kevätlukukausi alkaa 9.1. ja päättyy 3.6. 

 

 Vanhempaintoimikunnan kanta: päätettiin yksimielisesti puoltaa luonnosesitystä B. 

 

 

6. Muut esille tulevat asiat 

 

 Krista-Maria: puskaradion keskustelussa on tullut ilmi pitkät odotteluajat koulukyydin ja 

 koulun alkamisen välillä.  

 Marketta: Mertalan koululla toivotaan ilmoituksia, mikäli oppilas on jäämässä 

 pitkäksi aikaa ulos, jotta voidaan avata ovet aiemmin.  

 Piia: voiko ovien lukossa olemista vähentää? Marketta: ei ole toivottavaa, niin ei pääse 

 asiattomat kulkijat sisälle. Maisa: joku opettaja laskeekin oppilaita käytävälle odottamaan. 

 Kyytilistojen mukaan on muutenkin pyritty pitämään huolta, että aikaisin tulijat pääsevät 

 sisälle. Takseilla on pitkät reitit ja paljon oppilaita, ei voida järjestää niin, ettei kenellekään 

 tulisi odotusaikaa. Asiat pyritään kuitenkin järjestämään hyvin. 

 

7. Kokouksen päättäminen 

  

 Kokous päätettiin klo 19:04. 

 

 


