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Koulutuslautakunnan jäsenten nimikkokoulut
88/41.410/2013
KOULTK § 17
Sivistysjohtaja Matti Hursti:

Koulutuslautakunnan jäsenten osallistuminen koulujen toiminnan
seuraamiseen on toteutettu 31.12.2012 asti siten, että lautakunnan
jäsenet ovat olleet edustettuina koulujen johtokunnissa. Vaikka
johtokuntien toiminta päättyi 1.1.2013 lukien, ei koulutuslautakunnan
jäsenten osallisuutta koulujen toiminnan seuraamiseen ole syytä
päättää. Jatkossakin on tärkeää, että päättäjät ovat suorassa
yhteydessä kouluyhteisöihin myös ns. järjestäytyneessä muodossa.
Toiminta tulee kuitenkin organisoida uudelleen. Prosessi voisi edetä
seuraavalla tavalla:
1. Jokaiselle koulutuslautakunnan jäsenelle nimetään koulu (kouluja), jonka kanssa yhteistyötä toteutetaan.
2. Päätetään yhteistyön tavoitteista, sisällöistä ja laatukriteereistä.
3. Päätetään yhteistyön muodoista.
Pohjana yhteistyön tavoitteille ja sisällöille voivat olla ainakin osittain
samat asiat, joita johtokunnat käsittelivät:
- kodin ja koulun yhteistyöasiat
- osallistuminen koulun toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.
Tärkeä tavoite kouluyhteistyölle erityisesti päätöksenteon näkökulmasta olisi se, että koulutuslautakunnan jäsenille muodostuisi
yhteistyön kautta realistinen kuva koulujemme arjesta iloineen ja
murheineen.
Yhteistyötapojen toteuttaminen vaatii rohkeaa ajattelua. Perinteisen
kokoustamisen tilalle on luotava uusia toimintatapoja. Näitä voisivat
olla esim.:
- säännöllliset tapaamiset rehtorin ja henkilökunnan kanssa
- osallistuminen työyhteisön kokouksiin
- osallistuminen eri tavoin koulutyöhön myös käytännössä.
Laatukriteereissä on mietittävä ainakin sitä, mitä minimitavoitteita
yhteistyölle asetetaan. Mitkä yhteistyömuodot ovat realistisia
toteuttaa ja mihin aika riittää?
Toiminnan organisointia käytännössä on tarkoitus pohtia koulutus-

lautakunnan ja rehtoreiden tulevassa iltakoulussa huhtikuussa.
Lisätiedot

Matti Hursti, p. 050 68067, matti.hursti@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta päättää nimetä koulutuslautakunnan jäsenille ns.
nimikkokoulut, joiden kanssa selosteosassa kuvattua yhteistyötä
ryhdytään toteuttamaan.
Päätös

Koulutuslautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun
seuraavaa kokousta varten.
-----

KOULTK § 33
Sivistysjohtaja Matti Hursti:

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta päättää
1. nimetä koulutuslautakunnan jäsenille nimikkokoulut kaudelle
2013-2016 seuraavasti
Keihäslahti ja Viljakkala
Ylöjärven Yhtenäiskoulu
Siivikkala, Vuorentausta ja
Soppeenharju
Metsäkylä
Mutala, Veittijärvi ja
Moisio
Vahanta
Lukio
Vanha koulu
Takamaa ja Kaihari

Koivisto Heidi, Lammi Tiina
Paldanius Jere, Savela Panu
Koivisto Heidi, Röppänen Seppo
Lehtonen Merja
Törmälä Leena, Ukonmäki Virpi
Hirvonen Marko
Ojares Juho
Lammi Tiina
puheenjohtaja

2. ja toteaa, että koulun nimikkojäsenen tehtäviä työstetään
lautakunnan ja koulujen rehtorien yhteistyönä kevään 2013
iltakoulussa.
Päätös

Hyväksyttiin.
-----

KOULTK § 33
Sivistysjohtaja Matti Hursti:

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta päättää
1. nimetä koulutuslautakunnan jäsenille nimikkokoulut kaudelle
2013-2016 seuraavasti

Keihäslahti ja Viljakkala
Ylöjärven Yhtenäiskoulu
Siivikkala, Vuorentausta ja
Soppeenharju
Metsäkylä
Mutala, Veittijärvi ja
Moisio
Vahanta
Lukio
Vanha koulu
Takamaa ja Kaihari

Koivisto Heidi, Lammi Tiina
Paldanius Jere, Savela Panu
Koivisto Heidi, Röppänen Seppo
Lehtonen Merja
Törmälä Leena, Ukonmäki Virpi
Hirvonen Marko
Ojares Juho
Lammi Tiina
puheenjohtaja

2. ja toteaa, että koulun nimikkojäsenen tehtäviä työstetään
lautakunnan ja koulujen rehtorien yhteistyönä kevään 2013
iltakoulussa.
Päätös

Hyväksyttiin.
-----

KOULTK § 62
Sivistysjohtaja Matti Hursti:

Koulutuslautakunta ja koulujen rehtorit käsittelivät yhteistyöhön
sopivia muotoja iltakoulussa 3.4.2013.
Toimintamuotojen osalta yhteenveto muodostui seuraavaksi:
1.
2.
3.

Lautakunnan jäsenet voivat toimia työpareina, jolloin vierailut
kouluille voivat olla mielekkäämpiä kuin yksin toteutettuna.
Olennaista on saavuttaa yhteistä ymmärrystä koulujen toiminnasta ja kehittää tiedonkulkua.
Suositeltavat yhteistyömuodot:
- tapaamiset rehtorin kanssa, esim. yhteiset aamukahvit
- koulun arkeen tutustuminen esim. oppitunteja seuraamalla
- yhteydenpitoa opettajiin (Wilman käyttöoikeus)
- osallistuminen kerran vuodessa henkilöstökokoukseen
- osallistuminen kerran vuodessa oppilaskunnan hallituksen
kokoukseen
- osallistuminen kerran vuodessa vanhempainyhdistyksen
kokoukseen
- esiintyminen vanhempainillassa ja/tai tapahtumassa
- lautakunnan jäsenen yhteystiedot ao. koulun kotisivulla.

Em. osallistumismuotoja voi tarvittaessa niputtaa esim. niin, että
rehtorin, opettajakunnan ja oppilaskunnan hallituksen tapaamiset
järjestetään yhden päivän aikana.
Lisäksi yhteydenpitoa on mahdollista hoitaa koulun suuntaan
sähköisesti mm. koulutuslautakunnan kokousasioiden valmistelun ja

käsittelyn yhteydessä.
Edellä selosteosassa kuvatut yhteistyömuodot kannattaa ehkä tässä
vaiheessa asettaa suosituksiksi, koska lautakunnan jäsenten
henkilökohtaiset aikataulut saattavat asettaa rajoituksia yhteistyön
toteuttamiseen. Yhteistyömuotojen toimivuuden ja toteutumisen
arviointiin voidaan palata lukuvuoden 2013-14 päättyessä.
Lisätiedot

Matti Hursti, p. 050 68067, matti.hursti@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta päättää

Päätös

1.

hyväksyä edellä selosteosassa kuvatut toimintamuodotkoulutuslautakunnan jäsenten ja koulujen yhteistyön toteuttamiseen ja

2.

täydentää nimikkokoulujen listausta siten, että Tuomo Kamisen
nimikkokouluja ovat Kaiharin koulu ja Takamaan koulu.

Koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen
kohdan 1 ja
kohdan 2. osalta nimesi koulutuslautakunnan jäsenten nimikkokoulut
kaudelle 2013-2016 seuraavasti
Keihäslahti
Viljakkala
Ylöjärven Yhtenäiskoulu
Siivikkala ja Soppeenharju
Vuorentausta
Metsäkylä
Mutala, Veittijärvi ja Moisio
Vahanta
Lukio
Vanha koulu
Takamaa ja Kaihari

Lammi Tiina
Meiseri Susanna
Paldanius Jere, Savela Panu
Koivisto Heidi, Röppänen Seppo
Koivisto Heidi
Lehtonen Merja
Törmälä Leena, Ukonmäki Virpi
Hirvonen Marko
Ojares Juho
Lammi Tiina
Kaminen Tuomo.

