
Kirkonkylän yhtenäiskoulu   VANHEMPAINRYHMÄ 

Aika: 19.9.2012 klo 18:00 – 20.40 
Paikka: D-talo, taukotupa 
 
Läsnä: Eija Martinkauppi, Anne Martinkauppi, Kirsi Kinnula, Anne Lunki, Kristiina Thessler-Ollila, Kati Alatalo, Sari 
Kamula, Merja Määttä sekä Outi Tuomivaara (ympäristöpalvelut) ja koulun edustajina Merja Puranen, Eero Siika-aho 
sekä Jukka Ojala 
 
Asiat: 

1. Tervetuloa 
Eero Siika-aho toivotti vanhemmat tervetulleiksi. 

2. Esittäytyminen 
Esittäytymiskierros ja uusiin www-sivuihin tutustuminen. 

3. Pihahanke 
Outi Tuomivaara kertoi aluksi toimialueestaan sekä Kirkonkylän yhtenäiskoulun pihasuunnitelmasta ja 
kaavamuutosasiasta. 
Kokonaisinvestointihanketta on syksyllä edelleen suunniteltu. Hanke vaiheistetaan tässä vaiheessa ainakin 
kahdelle vuodelle. Ensimmäiseen vaiheeseen pyritään saamaan ala- ja yläpihojen suunnitelmat sekä 
parkkipaikkojen siirtäminen. Vihiluodontien järjestelyt ja välipihan alueen / lähiliikuntapaikan rakentaminen 
toteutettaneen myöhäisemmässä vaiheessa.  
Samassa yhteydessä keskusteltiin välituntiliikunnan aktivoimisesta (Kaleva 13.9.). Välituntiaikoja on alkavalle 
lukuvuodelle pidennetty. Pienillä oppilailla on kolme 20 min. välituntia, isommilla yksi 20 min. ja yksi 15 min. 
Välkkärikoulutus tulossa viikolla 39 4.-6. ja 7.-8. luokille. 
Käytiin keskustelua vanhempien tuen ja aktiivisuuden tarpeellisuudesta hankkeen eteenpäin viemisessä esim. 
aloitteiden ja yhteydenpidon avulla päättäjiin. Suunnitelmissa olevat hankkeet (mm. lähiliikuntapaikkahanke) 
edesauttavat koko alueen väestöä, heidän mahdollisuuksiaan liikunnallisiin aktiviteetteihin. Lähiliikunta-
hankkeelle haetaan myös ulkopuolista rahoitusta. 

4. Ajatuksia uuden koulun alusta 
Välipala: Klo 14.05 alkavalla välitunnilla on vain 5 min aikaa nauttia välipala. Välituntia voidaan jatkaa 10 min. 
mittaiseksi. Tämä ei aiheuta hankaluuksia koulukuljetuksien järjestämiselle. 
6 luokat D-talossa: keskusteltiin millaisia vaikutuksia on huomioitu kodeissa. 
Pyöräilykypäräasia: huoli siitä, että isommat oppilaat eivät enää käytä kypärää (mm. 6.lk). 
Valistamista tarvitaan. Koulupoliisilta pyydetään asiaan tukea.  
Koulukuljetuksista: aikataulu ja odottaminen, Koskilinjojen reitti – auto täynnä aamuisin. 

5. Toiveita työskentelylle 
Yhteisiä toiminnallisia tapahtumia, jossa oppilaat olisivat mukana toteuttamassa.  
- disco?/ kansainvälisyysryhmä kysyy – mieluummin jotakin muuta, ehkä osana muuta tapahtumaa. 
Kuukauden teemat? 
Koulun asioihin vaikuttamista konkreettisesti. 

6. Lukuvuosisuunnitelma 2012-2013 
Käytiin läpi suunnitelman tämän hetkistä tilannetta. Vanhemmat voivat antaa kommentteja wilman kautta, 
lukuvuosisuunnitelmaluonnos kotisivuille. 

7. Muut asiat 
Seuraava kokoontuminen 15.11.2012 klo 18.00 /  
Kirkonkylän koulun paitoja lunastamatta vielä. Mitä tehtäisiin? Wilmaan viesti. Kaikilla mahdollisuus ostaa 
pois jäljelle jääneet: t-paita keltainen 130 cm, musta college 142/152, college vetoketjulla musta L (miesten 
malli?), college punainen 142/152, sininen college S (malli?) 
Kysytään oppilailta mitä pihavälineitä he haluaisivat. Vanhempainryhmä ostaa välineet. 
 
 
 

Muistion pitäjä, 
   Jukka Ojala 


