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VANHEMPAINRYHMÄN KOKOONTUMINEN 
Aika: 26.4.2016 klo 17.30 –  

Paikka: A-talo, taukotupa 
Läsnä:  Irina Luukkonen, Miia Länsitie, Anne Martinkauppi, Kirsi Kinnula, Petri Vähänen, Leena 

Lassila, Heli Härkönen, Sirkku Mustonen, Eero Siika-aho ja Jukka Ojala  
Asiat: 
 

1. Tervetuloa ja edellisen kokouksen pääasiat 
-  

 
2. Ajankohtaista 

- Virkatehtävät 
- OPS 

o Esiopetuksen opsiin muutoksia tulee mm. osallisuuden lisääntymiseen, arviointiin, 
toiminnallisuuden lisääntymiseen, laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet,… 

o Perusopetuksessa painottuvat taitojen oppiminen, yksilöllisyyden korostuminen kasvun 
ja oppimisen asioissa. Isoja muutoksia tulee arviointiin, jatkossa arvioidaan oppimisen 
taitoja ja arviointi on kokoaikaista. 

o Opetussuunnitelmaa uudistetaan lukuvuosittain 
- Lukuvuosi 2016-2017 

o Aikaa toiminnalle ja suunnittelulle enemmän ops-vuoden jälkeen 
o Oppilaskunnalle: talon tapaamisia? Oppilaiden mahdollisuuksia omiin asioihin ja 

ideoiden esittämiseen. 
o 60 min oppitunnit jatkuvat 

 
3. Keväällä tulossa 

 Luokilla kevätretkiä 

 KiVa -kysely toukokuun aikana 

 2.5. 1. lk tiedonsiirto klo 13.15 -> 

 5.5. helatorstai, vapaapäivä 

 6.5. vapaapäivä 

 10.5. kuutoset tutustuvat klo 13-14 ja seiskalle ilta klo 18, päivä voi vaihtua! 

 11.5. ½ VESO klo 13.30 – 16.30 

 11-12.5. Ääni- ja valokoulutus D-talon salissa 

 12.5. Nick Hennesseyn vierailu  

 13.5. esikoululaisten ja ekaluokkalaisten kouluun tutustumispäivä klo 8.00 – 10.00 

 16.5.-20.5.  8.lk TET, Ulkoalueiden siivous 

 vko 20  9F opintomatkalla 

 17.5. 2. ja 6. luokkien ped.selvitysten käsittely oppilashuollossa. Neloset tutustuvat klo 12-14 ja 

viitoselle ilta klo 18 

 18.5. tiimit 

 20.5. 9. lk teatteriretkipäivä 

 23.5. arvioinnit 9-10 lk klo 9 mennessä  

 25.5. Kevätjuhla 
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 27.5. arvioinnit 1-2.lk klo 8.00 mennessä 

 30.5. arvioinnit 3.-8.lk klo 8.00 mennessä 

 31.5. Hyvä liikkuu Kempeleessä-päivä, 3. luokkien jalkapalloturnaus, 9. lk gaala D-talon 

ruokasalissa klo 13.15 

 1.-6. lk tunnit luokanopettajan johdolla 31.5. => ja 7.-9. lk ryhmäohjaajan johdolla 02.06.=>  

 01.06. Mahdolliset haasteottelut klo 9 Sarkkirannan keinonurmella.  

 02.06. klo 9 7-9 lk stipendienjakotilaisuus D –talon salissa. Klo 10.15 ysien päättäjäisharjoitukset. 

Henkilökunnan kevätkahvit klo 13.30  

 03.06. Kevätkirkot klo 9.10(1,3,5,7) ja klo 10 (eskarit,2,4,6,8) 

 04.06. Lukuvuoden päätös koululla alkaa yhteisellä lipunnostolla alapihalla klo 8.10, 9. luokkien 

päättäjäiset klo 9.00. 

 ma 25.05.2015  Koulua lukujärjestysten mukaan. 

 ti 31.05.2016      Oppilailla koulua klo 9.00-13.00 

 ke 01.06.2016 Oppilailla koulua klo 9.00-13.00 

 to 02.06.2016 Oppilailla koulua klo 9.00-13.00 

 pe 03.06.2016  Oppilailla koulua klo 9.00-12.00 

 la 04.06.2015   Oppilailla koulua klo 8.15-9.00 (1-8 ja 10 luokat) 

 Oppilailla koulua klo 9.00-10.00 (9 luokat) 
 

4. Muut asiat 
- Nuorisotoimen ja seurakunnan kesätoimintaesitteet vko 18 
- Nuorisotoimen ja seurakunnan välituntiviikot 18-19 
- Keskustelua Ilmiöviikon ja oppilaan tukemisesta luokassa tilanteen tarvitessa ja 

talviliikuntapäivän tiedottamisesta, oppilaiden osallistamisesta, valinnaisuudesta yläluokilla, 
ryhmäyttämisestä ja ikäluokkien tarpeesta uusien asioiden tutustuttamiseen, jne.  

- Vanhemman mukaan koululle jäävien oppilaiden tiedon kulussa on ollut vaihtelua koulusta 
koteihin päin. 

-  
 

5. Seuraava kokoontuminen 
- tiistai 20.9.2016 klo 17.30 alkaen 

 
Muistion laati, 
 
Jukka Ojala 
 


