SUMIAISTEN KOULUN JOHTOKUNTA

PÖYTÄKIRJA
26.5.2016

Osallistujat:
Jukka Huuskonen (pj.)
Markus Norontaus
Miia Yliskoski
Mari Suuronen
Elina Monthan
Antero Lamminniemi-Puumalainen
Tiina Hutri-Manninen
Hannele Vainio
Satu Säkkinen

1§ Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.

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

3§ Pöytäkirjantarkastajien ja sihteerin valinta
Elina Monthan ja Tiina Markus Norontaus valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. Kokouksen
sihteeriksi valittiin Satu Säkkinen.

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

5§ Sumiaisten koulun lukuvuosi 20162017
Tulevana lukuvuonna Sumiaisten koulussa on viisi luokanopettajaa ja yksi koulunkäynninohjaaja ja yksi
henkilökohtainen avustaja. Vs. rehtorina jatkaa Hannele Vainio, joka hoitaa myös samalla koulun
erityisopettajan tointa. Johanna Häyrinen opettaa 1.-2. yhdysluokkaa, Satu Säkkinen opettaa 3. luokkaa ja
jatkaa koulun vararehtorina. Soile Tourunen opettaa 4. luokkaa ja Sanna-Mari Nyholm 6. luokkaa. Timo
Huhtala palaa takaisin Asemakadun koululta Sumiaisiin opettamaan 5. luokkaa.
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6§ Kodin ja koulun yhteistyö sekä OPS 2016
Sumiaisten koulussa suoritettiin 24.5. Sinikka Rissasen johdolla terveystarkastus. Tarkastuksessa todettiin
koulun ilmastoinnissa olevan ongelmia tuloilman suhteen. Lisäksi todettiin koulun tiloissa olevan liian vähän
säilytystilaa sekä liian paljon turhaa tavaraa. Liikuntasalin lattia tullaan kesän aikana kunnostamaan ja koko
liikuntasali sekä ruokalarakennus on peruskorjauslistalla odottamassa vuoroaan.
Liikuntasalin ja voimailusalin avainten vaihto on sujunut pääosin hyvin. Avainten vaihdoin aikana todettiin
ongelma siinä, että voimailijat tarvitsevat myös suihku-ja wc-tiloja, joihin he eivät nyt uusien lukko-ja
avainjärjestelmien vuoksi enää pääse.
Sumiaisten koulussa uuden opetussuunnitelman myötä alkaa 6. luokalla ruotsinkieli, jota opettaa 6. luokan
luokanopettaja. Ruotsinkieltä on 2 oppituntia viikossa. Lisäksi historian opetus alkaa jo 4. luokalla, jonka
opetuksesta vastaa luokanopettaja. Uuteen opetussuunnitelmaan liittyy myös kaksi valinnaista taito-ja
taideainetta, ”hybridi”-tuntia 4. ja 5. luokille.
Vanhempien joukossa oli herännyt keskustelua ”laiskanläksyistä”. Kysymys oli noussut opettajan Wilmaan
tekemistä ”Läksyt tekemättä”-merkinnästä. Keskusteltiin, että tulisiko koulun tarjota oppilaalle
unohtuneiden läksyjen tekemistä koulupäivän jälkeen tai välitunnilla. Koulun jälkeen läksyjen tekeminen
todettiin ongelmalliseksi kuljetusoppilaiden kohdalla. Läksyjen tekeminen välitunnin aikana todettiin myös
hankalaksi, koska oppilas on sitten väsynyt seuraavalla tunnilla. Keskustelussa todettiin myös, että läksyjen
perimmäinen merkitys on, että oppilas itse oppisi huolehtimaan omista asioistaan eli merkitsemään itse
läksynsä ja huolehtimaan, että ne tulee tehdyksi. Vanhemman rooli on toki olla tässä mukana.

7§ Muut asiat
1. Suomi 100 vuotta ja Sumiaisten koulun tuleva projekti. Suomen juhlavuoden kunniaksi Sumiaisten
koulussa toteutetaan jälleen suurempi projekti. Elina Monthan lupasi tähän liittyen yhdessä Jukka
Huuskosen ja Antero Lamminniemi-Puumalaisen kanssa puuhata koulun pihaan suomenlipun
muotoisen kukkapenkin sinisistä ja valkoisista kukista. Kukkien istuttaminen tapahtuisi ensi syksynä.
2. Vanhemmat olivat edelleen huolissaan Leikkisän välineistä. Leikkisän leikkivälineiden kunto on
tarkistettu viime syksynä ja nyt keväällä uudemman kerran.
3. Sumiaisten koulun rannan kunto. Jukka Huuskonen lupasi selvitellä rannan kaislikon
raivausmahdollisuuksia.

7§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.11.

____________________________________

_______________________________________

Jukka Huuskonen (pj.)

Satu Säkkinen (sihteeri)

_____________________________________

_______________________________________

Elina Monthan (pöytäkirjantarkastaja)

Markus Norontaus (Pöytäkirjantarkastaja)
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