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VANHEMPAINRYHMÄN KOKOONTUMINEN 
 
Aika: 23.4.2014 klo 18.00 –  
Paikka: D-talo, taukotupa 
 
Läsnä: Heli Härkönen (pj), Kati Alatalo, Leena Lassila, Anne Martinkauppi, Sanna Sipola-Petäjäkangas, Kristiina 
Thessler-Ollila, Raimo Sarkkinen, Mia Tahkola, Minna Hintsala 
ja 6. luokalta Armi Karsikas, Henna Huttu, oppilaskunnan ohjaava opettaja Hannu Koivula ja Eero Siika-aho sekä Jukka 
Ojala 
 
Asiat: 

1. Tervetuloa ja edellisen kokouksen muistio 
- Eero Siika-aho toivotti vanhemmat tervetulleiksi 

 
2. Oppilaaksi ottamisen periaatteet Kempeleessä 
- Käytiin keskustelua asiasta. Todettiin, että kyseessä on yleinen käytäntö, joka noudattelee muiden kuntien 

linjauksia. Todettiin, että oppilaiden turvallisuus on huomioitu (esim.koulumatkakulkeminen). 
 

3. ”Koko kylä kasvaa ja kannustaa” 
Koulun yhteinen työskentelyilta 14.5.  

- Koulun tunnin suunnittelu yhdessä: 
o esim. edellisen vuoden keskeisten asioiden arviointi – onko asioille tapahtunut mitä? 
o Arvokeskustelu: 

 Luokan tunti –  

 oppilaat käyvät läpi heille tärkeitä asioita, periaatteita 

 OPS uudistuksen tavoitteet / koko kylä kasvaa ja kannustaa periaatteet 
tarkastelussa 

 Tuotos läksynä koteihin – sama lähestymistapa mikä luokassa ollut, josta keskustellaan 
kotona (tuotos koteihin kysymysten muodossa?) 

 läksyyn palautuspäivä 
 Yhteenveto käytettävissä 14.5. illassa – asiaa käydään läpi lapsen ryhmän ja opettajan 

kanssa 

 Käsittelytapaehdotus luokassa esim. väitepeli:  
 Ajatuksia tulevan syksyn yhteistyöstä (alueen yhteistyö) ja vanhempainillasta käytiin läpi 

o Lähetetään kutsu 14.5. iltaan Wilmalla 
 Illan tuotos:  

 kirjataan luokittain muutama tärkeimmäksi noussut asia ja ehdotus miten asiaa 
viedään eteenpäin. 

o Pelialueen rakentaminen: vanhempia mukaan rakentamaan yhdessä kouluväen kanssa välipihan 
alueelle pelikaukaloita (2 kpl), puujalkoja, footbagi-pelivälineitä (?) 

o vanhempainryhmän rahat edelleen ”jemmassa” – voitaisiin käyttää esim. pihavälineisiin. 
 suunnittelu la 26.4. vesopäivän yhteydessä (Linnakangastalo) 
 tekijöitä rakennustalkoisiin 14.5. iltaan tarvitaan (kutsu Wilmaan) 
 Lahti: selvitetään myynnissä oleva vanerikaukalo (Hannu) 

 
 

4. Tulevia asioita ja luokka-asteiden kuulumisia 
- Nuukuusviikko menossa 
- 5. ja 7. luokkien asiat työn alla: seiskalle ilta 7.5. ja viitoselle ilta 21.5. 
- uuden lukuvuoden suunnittelu käynnissä 
- Ruutiset vappuviikolla yhteinen asia 
- Retkiä tulossa luokilla 
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- Yrittäjyysluokan tempaus tuottanut hyvää tulosta: lastenjuhla kolmen parhaan tapahtuman joukossa 
valtakunnallisesti 

-  
5. Muut asiat 

- Keskusteltiin kokeiden näkemisestä kotona 
- Käytiin keskustelua myös oppimateriaalista 
- Keskusteltiin 2.lk 3.lk siirtymisestä – ajatus vanhempainillasta 2.lk keväällä tai informaatiota 3. luokalle 

siirtymiseen  viestiä Wilmalla 2.lk vanhemmille 
- D- talon salin remontista keskusteltiin – ilmoitetaan mitä kunnanhallitus on päättänyt 

- Muistiot kotisivulle! 

6. Seuraava kokoontuminen 
- ma 19.5.2014 klo 18.00 D-talon taukotupa 

 
7. Palaverin päättäminen 

- Päätettiin palaveri klo 19.55 
 
Muistion laati  
Jukka Ojala 


