
Mertalan koulun vanhempaintoimikunta Pöytäkirja

Teams-etäkokous 2.1.2022

1. Kokouksen aloitus
Kokous aloitettiin klo 18:04

2. Osanottajien toteaminen
Kutsuttu: vanhempaintoimikunta ja koulun edustajina rehtori Marketta Pellinen ja

ankkkuriopettaja Maisa Riitala. Lisäksi Teams -linkki on lähtenyt Wilma -viestinä kaikille Mertalan
koulun huoltajille

Paikalla: koululta Maisa ja Marketta, toimikunnasta Krista-Maria, Siiri, Sonja, Elisa, Piia ja
Terhi, lisäksi Heidi Malkki. Krista poistui klo 18:07, pj:nä kokouksen loppuun jatkoi Terhi.

3. Kokouksen työjärjestys

Muutama lisäys tehtiin koulun kuulumisiin.

4. Koulun ajankohtaiset kuulumiset
- Miun harrastus -hankkeen aloitus ja toteutuminen: 6 kpl kerhoja alkoi, tuntuma että

kerhojen määrä on pienehkö, mutta oppilaita niihin osallistuu kuitenkin 80.
Liikunta-aiheisia useampi, muita aiheita mm. askartelu ja käsityö. Lautapelikerho, joka on
aamulla torstaisin, vähentää oppilaiden aamuista yksin kotona oloa. Miun harrastus
-kerho on enemmänkin kuin harrastus, koulukyydit on järjestelty kerhojen aikataulut
huomioiden ja osallistujat saavat välipalan. Alku on ollut hyvä, opettajia ja
liikunnanohjaaja pitäjinä. Lisääkin pitäjiä voisi olla.

- Kouluterveyskysely 4–5 ja 8–9 luokille tehty viime keväänä, nyt meneillään tulosten
tarkastelu. Tarkoituksena on että helmikuun 24. pvä klo 14:05 käsitellään
oppilashuoltoryhmässä tulokset, Siiriä toivotaan edustamaan. Psykologi Niina Finell
mukana.

- Kansalliset Move-tulokset tulivat, Mertalan koulu + muut koulut näkyvät, Mertalan tulos
hieman parempi kuin muualla. Opettajien kertomaa on kuitenkin, että ääripäät
korostuvat eli on hurjan hyviä, mutta myös hurjan huonoja liikkujia, samaa näkyvissä
muissakin aineissa, kuten matematiikassa. Oppilaiden vointi ja jaksaminen on
huonompaa kuin aiemmin.

- SoMe sammuu: tieto viikosta lähtee Wilma-viestillä vanhemmille, herätellään
kokonaisvaltaisesti oppilaiden hyvinvointia eli klo 21 sammuisi some, kiinnitettäisiin
huomiota, kuinka paljon ja miten oppilas käyttää somea. Samassa yhteydessä tehtävän
kyselyn täyttäneiden kesken arvotaan palkintoja, lisäksi prosentuaalisesti eniten
osallistunut luokka saisi välipalaliput ja mahdollisesti toinenkin luokka saisi välipalakeksit.
Palkintoja voisi vanhempaintoimikuntalaisetkin mahdollisesti hankkia lahjoituksina!

- LC Linnattaret ja LC Sln-Sääminki tarjoaa Kipenet-nettikiusaamisaiheeseen liittyvää
vanhempainiltaohjelmaa, kun kokoontumiset sallittuja, vaihtoehtoisesti Teams-versiona.
Liittyvä aineisto/esite tulossa mahdollisesti Move-viestin ohessa pdf-tiedostona.



5. Muut esille tulevat asiat

Seuraava kokous pidetään 6.4. klo 18.

6. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 18:29


