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VANHEMPAINRYHMÄN KOKOONTUMINEN 
 
Aika: 13.3.2014 klo 18.00 –  
Paikka: D-talo, taukotupa 
 
Läsnä: Kati Alatalo, Kirsi Kinnula, Leena Lassila, Anne Martinkauppi, Mia-Carita Mäkäräinen, Sanna Sipola-
Petäjäkangas, Anne Lehtosaari, Mia Tahkola ja 5. luokalta Tarja Kuukasjärvi ja Eero Siika-aho sekä Jukka Ojala 
 
Asiat: 

1. Tervetuloa  
- Eero Siika-aho toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.  

 
2. Peijaiset ja kotien koulupäivän ajatuksia 
- Vaikutelmia tapahtuneista: 

o Hieno ja vahva yhteispanostus esiintyjien osalta, osa oppitunneista käytetty juhlien valmisteluun 
o valtava projekti, nähty paljon vaivaa 
o juhlan taltiointia ei ole vielä saatu – mietimme yhdessä, miten sitä voidaan käyttää ja hyödyntää 

sekä ehkä myydäkin eteenpäin 
o Taltiointi voidaan katsoa koululla oppilaiden kanssa 
o Yhdisti talon väkeä ja eri-ikäisten lasten toimintaa 

- Nykykuulumisia: 5. luokat käyvät koulua juhlatapahtumien jälkeen 
- Ensimmäinen tapaaminen Ketolanperän, Santamäen ja Kirkonkylän väen kanssa 

o koteihin on lähtenyt kysely ensi vuoden asioista 
o keskusteltiin ryhmäyttämisen aloittamisesta jo neljännen keväällä 

- Kun resurssi on laadittu, voimme aloittaa uuden lukuvuoden suunnittelun toden teolla. 
 

3. ”Koko kylä kasvaa ja kannustaa”-hankkeesta  
- Yhteisiä sopimuksia, periaatteita, toimintamalleja,… 

a. Hyväksyvä asenne  
b. Positiivinen huomioiminen  
c. Avoin suhtautuminen 
d. Aito kohtaaminen 
e. Turvallisuuden kokeminen  
f. Välittäminen 
g. Aktiivinen yhteisöllisyys 
h. Lupa myös erehtyä ja epäonnistua 
i. Inhimillisyys 
j. Yhdessä oppiminen  
k. Vastuuseen kasvaminen 

 
- Santamäen tilaisuuden purkua – muistio ja power point 

”Kiven pudottaminen veteen – efekti” 
o yhteistilaisuus pohtia arvopohjaa ja periaatteita osaksi arjen toimintaa 

 luokan vanhempainilta – yhdessä tekemistä ja pohtimista 
 yhteinen iltatapahtuma voisi olla toimiva 

 seuraavassa kokoontumisessa mietitään toiminnallisia tapoja 

 samaan aikaan mahdollista rakennella myös pelialueelle laitoja, yms. 

 Keskusteltiin myös ison koulun tilanteesta, kohtaamisista koulussa, 
arvostamisesta, yhteistoiminnan kehittämisestä (mm.kummiluokkatoiminnan 
laajentamisesta edelleen,… 

 yhteisten periaatteiden käsittelyä luokissa – tietoa koteihin ennen 
yhteistapaamista (läksy?) 
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4. Kouluterveyskysely 2013 

- Avaimia hyvinvointiin – yhteisilta vanhemmille Ylikylällä 27.3.2014 klo 18:00 alkaen. 
- Keskustelua tuloksista ja osallistumisesta 
 

5. Tulevia asioita ja luokka-asteiden kuulumisia 
- Valmistaudutaan talviliikuntapäivään – erityinen talvi ollut ulkoliikunnan suhteen 
- Angelit konsertoivat juuri tällä viikolla (to-pe) 
- Koulun resurssi ratkeaa 25.3.2014, jolloin suunnittelu vauhdittuu 

 
6. Seuraava kokoontuminen 

- 23.4. klo 18.00 alkaen D-talon taukotuvalla 
 

7. Palaverin päättäminen 
- Päätettiin palaveri klo 20.05 
 
Muistion laati  
Jukka Ojala 


