
Mertalan koulun vanhempaintoimikunta   Pöytäkirja  

    

 

Teams-etäkokous ke 6.4.2022 

 

1. Kokouksen aloitus 

Puheenjohtaja aloitti kokouksen klo 18:05 

 

2. Osanottajien toteaminen 

 

Kutsuttu: vanhempaintoimikunta + Wilman kautta kaikki huoltajat sekä koulun edustajana Maisa 

Riitala ja Marketta Pellinen 

 

Paikalla: Krista-Maria, Maisa, Terhi, Piia, Siiri klo 18:13 (huono yhteys) ja Elisa klo 18:20 alkaen 

(Marketta estynyt) 

 

3. Kokouksen työjärjestys 

 

Hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

4. Koulun ajankohtaiset kuulumiset:  

 - Rehtorin asioita: kouluterveyskysely ja tulokset 

 

Maisa: esitteli kouluterveyskyselyn (tehty 2 vuotta sitten 4–5 sekä 8–9-luokkalaisille) tulokset 

 - tyytyväisyys elämään heikentynyt, enemmän tytöillä 

 - mielialaongelmat moninkertaistuneet, tytöillä enemmän 

 - 45 % 8–9 luokkalaisista ei syö aamupalaa 

 - tupakointi ja nuuska vähentynyt, mutta alkoholin ja huumekokeiluiden määrä lisääntynyt 

 - 4–5 lk innostuu koulutyöstä, mutta työrauha on huonontunut 

 - opettajat kohtelevat oppilaita oikeudenmukaisesti ja välittävät oppilaista 

 - nuoremmilla hyvä keskusteluyhteys vanhempien kanssa, 8–9 lk vaikeudet lisääntyneet 

 - valtaosa ei ole kokenut kiusaamista, mutta häirintää on ilmennyt  

 

Kyselyyn liittyen: Kuraattori toimii koululla niin käytävätapaamisissa, kahdenkeskisissä 

keskusteluissa kuin pitämillään päihdekasvatustunneillakin. Tukiopetusta tarjotaan mm. 

matematiikan, äidinkielen ja kielten opiskeluun. Myös kouluterveydenhoitaja toimii koululla.  

 

 - Maisan asioita: löytötavarat, LI-välineet, SoMe sammuu tulokset 

 

Some sammuu: viestiä ei tullut kaikille luokille, jokin valitettava sekaannus. n. 100 oppilasta 

osallistui, kyselyyn 74 vastausta. Vastausten perusteella perheissä nukuttiin ja ulkoiltiin/vietettiin 

aikaa yhdessä enemmän. Palautetta: hyvä ja helppo juttu, tarpeellinenkin. Lapsilta hieman 

jakautuneita mielipiteitä. Palkinnot jaettu. Vanhempaintoimikunnalta palautetta: kyselyyn ei 

päässytkään vastaamaan heti kun viesti saapui, ja myöhemmin se sitten unohtui. Osallistuminen ei 

ollut kaikilla luokilla mahdollista, koska viestiä ei tullut. Koulu tsemppaa asiassa ja jäljittää 



ongelmaa, ettei se toistuisi. 

 

Koululla on paljon löytötavaroita vahtimestarin toimiston ulkopuolella naulakossa. Kannustetaan 

katsomaan sieltä omat tavarat mukaan. Jos kk sisällä ei ole noudettu, niin ne lahjoitetaan 

tarvitseville, esim. Ukrainan pakolaisille.  

 

Liikuntavälineistä: alakoulun puolella talviliikuntavälineitä on niukalti. Toivotaan vinkkejä, miten 

tilannetta voisi ensi kaudelle kohentaa, jotta varusteet riittäisivät kaikille. HatTU:lta luvattu lainata 

koululle vuodeksi kamppeita. Kodeista toivotaan myös osallistumista esim. pieneksi jääneillä 

varusteilla. Voisiko asian esittää Wilma-viestillä? Kommenttia vanhempaintoimikunnalta: voidaan 

mielellään lahjoittaa pieneksi jääneitä kamppeita ja Wilma-viesti tarvittavin kokotiedoin voisi olla 

hyvä nyt keväällä, kun välineitä varastoidaan. Suksi- ja monosettejä: 140–170 senttisiä ja monot 

35–43 (37–42 enemmän), sauvoja, kaikenkokoisia luistimia, etenkin hokkareita toivotaan. Tuonti 

huhtikuun lopulla tiettynä aikana pääoven luo/opettajalle. Viestiä tulee Wilmassa lähempänä. 

 

 

5. Muut esille tulevat asiat 

 

Terhi osallistui aiemmin järjestettyyn nuorisotoimen ja vanhempainyhdistysten Teams-

tapaamiseen, kuulumisina sieltä että kaupungissa on useita aktiivisia toimijoita nuorten asialla, 

mutta vapaaehtoiset olisivat tervetulleita osallistumaan toimintaan. 

 

6. Kokouksen päättäminen 

 

Kokous päätettiin klo 18:46. 


