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VANHEMPAINRYHMÄN KOKOONTUMINEN 
 
Aika: 29.1.2014 klo 18.00 –  
Paikka: D-talo, taukotupa 
 
Läsnä: Kati Alatalo, Kirsi Kinnula, Paula Koponen, Leena Lassila, Irina Luukkonen, Anne Martinkauppi, Mia-Carita 
Mäkäräinen, Sanna Sipola-Petäjäkangas,  Sanna Suistio sekä 
eskareista Sirkku Mustonen ja 1-2. luokalta Kati Leimurautio, Salla Ojala, Kaisa Sillanpää ja Eero Siika-aho sekä Jukka 
Ojala 
 
Asiat: 
 

1. Tervetuloa  
- Eero Siika-aho toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Samalla käytiin keskustelua lukukauden alkamiseen liittyvästä 

ja joululoman pituudesta. 
 

2. Peijaiset ja kotien koulupäivä 
- Käytiin läpi tapahtuman tilannetta ja kotien koulupäivää. Juhlaan osallistuvat käytännössä kaikki koulun 

oppilaat, osallisuutta ja toiminnallisuutta painottaen. 
- Juhlaa koulun lisäksi ovat tekemässä Kempeleen kunnan kulttuuritoimi ja Kempele-seura. 

 
3. ”Koko kylä kasvaa ja kannustaa”-hankkeesta 12.12.: 
- 14.11. pidettiin Kirkonkylän koululla yhteinen palaveri, johon osallistui Kirkonkylän ja Santamäkitalon 

koulujen vanhempia ja kouluväkeä. Lisäksi paikalla oli Sarkkirannan päiväkodin ja perhepäivähoidon edustajat 
ja OAMK:sta Kaisa Koivisto. 

- Keskusteltiin ajatuksista laatia yhteinen kasvun tukemisen suunnitelma Kirkonkylän ja Santamäen alueille. 
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 

 
Keskustelua ja kehittelyä: 
- Seuraava yhteinen kokoontuminen helmikuulla Santamäkitalolla, torstaina 27.2.2014 klo 18:00 alkaen. 

o kutsutaan mukaan mm. seurakunnan, nuorisotoimen, Kirkkotien päiväkodin ja Viksuvekaran 
väkeä 

- Todettiin, että asia on erityisen tärkeä. Yhteinen asenne, periaatteet ja tavoitteet viitoittavat toimintaa 
(hyvinvoiva koulu, kasvua ja kehitystä tukevat kasvuyhteisöt). OAMK:n hankkeella on mahdollista tukea 
asiaa vahvasti. 

- Mahdollisuus pohjata asiaa myös tulevalle opetussuunnitelmatyölle.  
Mietittiin, miten vanhemmat voisivat osallistua opsin laatimisprosessiin. Voisiko käyttää esim. somea 
(esim.facebook)? Voisiko foorumi olla sekä aikuisten että lasten/ nuorten yhteinen? 

- Käytiin keskustelua siitä, miten rakennamme koulun keskeiset arvot ja periaatteet. Tavoitteena 
kasvuyhteisö, joka tukee jokaisen lapsen kasvua ja kehitystä. 

- Suunnan määrittäminen yhteisesti. 
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4. Kouluterveyskysely 2013 

- Käytiin läpi 2013 tulokset sekä keskusteltiin tilanteesta. Esille keskustelussa nousi kohtaamisen tärkeys, 
aika ja paikka tiedon välittämisessä oppilaille (tapahtumat, teemaviikot, osallisuus,…) 

 
5. Muut asiat 

- Pihainvestointiin on varattu 100 000,- ja lähiliikuntapaikkahakemus on vetämässä ely-keskuksessa. 
- Keskusteltiin liikunnan tunteihin liittyvistä haasteista, tilakysymyksistä, tiedottamisesta,… 
- Pohdittiin viitoselle ja seiskalle siirtymisen tilanteita. 
- Eskariterveiset: yhteistyötä 1.luokkien kanssa paljon (kurkkaustoimintaa), yhteistyötä myös viskarien 

(lähettävien päiväkotien ryhmien) kanssa. Kouluyhteisö on rikas ja monipuolinen ympäristö eskareille 
toimia. 

- 1-2.lk terveiset: Aktiivista arkea, koululaisen taitoja opiskellaan, aapisen palkkiryhmät toimivat, 2.luokat 
harjoittelevat Kalevala-juhlaa, opiskelu innostaa (avaruusaihe ajankohtainen), yhteistyö opettajien välillä 
tiivistä, ohjaajat myös mukana. Jonna Pienihäkkinen on jäänyt lomalle ja Salla Ojala aloitti tammikuulla. 

- Eskariin ja kouluun ilmoittautuminen: 7.-21.2.2014. Tutustumispäivä 16.5.2014 klo 8-10. 
 

6. Seuraava kokoontuminen 
- Santamäessä 27.2.2014 klo 18.00  
- Koulun vanhempainryhmän seuraava on kokoontuminen torstai 13.3.2014 klo 18.00 D-talon 

taukotuvalla. 
 

7. Palaverin päättäminen 
- Päätettiin  palaveri klo 20:16. 
 
Muistion laati  
Jukka Ojala 


