SUMIAISTEN KOULUN JOHTOKUNTA

PÖYTÄKIRJA
15.3.2016

Osallistujat:
Jukka Huuskonen (pj.)
Markus Norontaus
Meeri Kortelainen
Mari Suuronen
Sanna Boman
Tiina Hutri-Manninen
Hannele Vainio
Satu Säkkinen

1§ Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu (esityslista) lähetetty asianosaisille postitse viikkoa ennen kokousta. Kokous todettiin lailliseksi
ja päätösvaltaiseksi.

3§ Pöytäkirjantarkastajien ja sihteerin valinta
Mari Suuronen ja Tiina Hutri-Manninen valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. Kokouksen sihteeriksi
valittiin Satu Säkkinen.

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ilman muutoksia.

5§ Koulun tiliasiat
Hannele-rehtori esitteli koulun tilitapahtumat. Tilitapahtumiin ei tullut huomautuksia.

6§ Ilkivalta koulun piha-alueella ja rakennuksissa
Kuluneen lukuvuoden aikana koulun piha-alueella ja rakennusten sisä- ja ulkotiloissa on tapahtunut iltaisin
ilkivaltaa. Koulun seiniä on sotkettu ja lamppua rikottu. Tapahtuneesta on oltu koulun toimesta yhteydessä
poliisiin ja poliisi on käynyt paikan päällä kiertämässä yhdessä rehtorin kanssa ilkivaltakohteet.
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Liikuntasalin ja punttisalin lukot uusitaan kevään 2016 aikana. Johtokunnassa ehdotettiin
keskustelutilaisuutta nuorisotila Sumppuun, jossa olisi paikalla nuoria, heidän vanhempiaan ja mahdollisesti
myös poliisi. Jukka Huuskonen lupasi olla asiasta yhteydessä Mika Inkeroiseen.

7§ Kevään näkymiä ja tuleva lukuvuosi
Lukuvuonna 2016-2017 Sumiaisten koulussa on yksi yhdysluokka (1.-2.lk). Opettajina jatkavat Soile
Tourunen (4.lk), Satu Säkkinen (1.-2.lk), Johanna Häyrinen (5.lk) ja Sanna-Mari Nyholm (6.lk). Vs. rehtorina
ja erityisopettajana jatkaa Hannele Vainio. Sumiaisten kouluun tullaan avaamaan yksi määräaikainen,
luokanopettajan virka.
Sumiaisten koulun oppilasennusteet ovat laskevia, mikä aiheutti huolta johtokunnassa. Sumiaisten koulua
ehdotettiin Jurvon alueen oppilaiden lähikouluksi. Satu Säkkinen lupasi käydä Sumiaisten kirkonkylän
kyläyhdistyksen seuraavassa kokouksessa puhumassa koulun oppilastilanteesta.

8§ Muut asiat
1. Unicef-hiihtoon tulevaisuudessa suksien voitelija paikalle.
2. Vanhempien taholta toivottiin liikuntasuunnitelmaa kotiin, jotta tiedettäisiin varustaa lapset
liikuntatunneille oikein
3. Koulun liikuntavälineet herättivät keskustelua. Ilkivallan kohteeksi olivat joutuneet myös koulun
liikuntavälineet salissa. Keskusteltiin välineiden käytön yhteisistä pelisäännöistä ja
korvausvelvollisuudesta eri yhteistyötahojen (Kunto, MLL, 4H) kanssa. Jukka Huuskonen lupasi
viedä asiaa Kunnon kokoukseen keskusteltavaksi.
4. Koulukuljetukset ovat olleet nyt toimivia, eikä vanhemmilla ollut enää huomautettavaa.
Koivurannan bussin sanottiin haisevan moottoriöljylle, mutta muutoin asia kunnossa.
5. Päiväkodin ja iltapäivätoiminnan yhteistyötä toivottiin koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoon
liittyen.

7§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.42.

____________________________________

_______________________________________

Jukka Huuskonen (pj.)

Satu Säkkinen (sihteeri)

_____________________________________

_______________________________________

Tiina Hutri-Manninen (pöytäkirjantarkastaja)

Mari Suuronen (Pöytäkirjantarkastaja)
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