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VANHEMPAINRYHMÄN KOKOONTUMINEN 
Aika: 03.11.2015 klo 17.30 – 19.30 
Paikka: A-talo, taukotupa 
Läsnä: Leena Lassila, Pauliina Meyer, Johanna Raatikainen, Raimo Sarkkinen, Petri Vähänen, Heli Härkönen, Anne 
Martinkauppi, Irina Luukkonen, Kirsi Kinnula, Miia Länsitie, Mia Tahkola, Maria Mikkola, Lasse Kälkäinen, Sirkku 
Mustonen, Päivi Näyhä-Laakko, Kaisa Sillanpää, Eero Siika-aho ja Jukka Ojala  
Asiat: 

1. Tervetuloa ja edellisen kokouksen pääasiat 
- Käytiin läpi ensimmäisen palaverin muistion asiat 

2. Ajankohtaista 
- Rauha kasvaa-teemaviikko / Unesco-koulun teema 
- Arviointikeskustelut 1- ja 4. luokilla 
- oppimissuunnitelmat, HOJKS, hyvinvointikyselyt ja tuentarvekartoitukset 
- Remonntiasiat: D-talon Sali valmistuu tammikuun aikana (toisella tai kolmannella viikolla), A-talon Salin 

ilmastointiremontti valmistuu viikolla 45 
- Opetussuunnitelmia tehdään (esioepetus ja perusopetus) 
- Alaluokkien uintiviikot (44-46) 
- Eskarissa nenä-viikko  
- Lapin sotilassoittokunnan vierailu, yläluokkalaisten Gospel-konsertit PKK:n kirkossa 
- 9.luokkalaiset tutustuvat toisen asteen oppilaitoksiin 
- Oppilaskunnan tempaukset: Pipo Alls Stars- ja Loistavin Luokka- tapahtumat 
- 9.lk itsenäisyysjuhla Pirilä-salissa 4.12. 

3. Ops 2016 / vanhempien ajatuksia arvoista ja toimintakulttuurista 
- Liite 

4. Joulun ajan juhla-asiaa 
- Ohjelma suunnitteilla, juhlapäivä 15.12. klo 17-18. Juhlan toteuttajina 2.,3.,6. ja 8.luokat 

o Joulujuhlapäivänä glögitilaisuus D-talon ruokasalissa. Perheillä ja vanhemmilla mahdollisuus 
osallistua Sibelius-aiheisiin ohjelmiin. Opettajat ovat kyselleet kodeista halukkuutta osallistua 
musisointiin. 

o Varsinainen joulujuhla pidetään A-talon salissa15.12 klo 18 alkaen. 
o Jouluruoka 16.12., jolloin oppilaiden musiikkiesityksiä samalla 
o 18.12. joulukirkot 

5. Liikennekasvatusasiat 
- Heli Härkönen on hankkinut heijastimia koululle, joita voidaan käyttää ja jakaa oppilaille. 
- Kysytään poliisin mahdollisuutta osallistua keskiviikon 11.11. tapahtumaan (heijastimet, valot, kypärän 

käyttö, mopot) 
- Kysytään wilmalla vanhempien mahdollisuutta osallistua 11.11. aamutapahtumaan klo 7.30 alkaen. 
- Kuulutetaan mopojen liikennöinnistä vesitornin ohi ja Vihiluodontien varren kulkijoille rinnakkain 

ajamisesta. 
6. Muut asiat 

- Oppilaiden ohjautuminen ensi lukuvuodesta alkaen Ketolanperän oppilaiden osalta. Selvitetään asiaa, 
mitä on kirjattu. 

- Keskustelua koulukuvista: kuvien edullisuus ja kaverikuvien tarpeellisuus, ettei käy niin, että joku oppilas 
jää kaveripiirin ulkopuolelle. Mikäli tällaista ilmenee, kannattaa olla opettajaan yhteydessä. 

- Liikuntatuntien sisällöt: mitä liikuntaa oppilailla on jaksossa  tiedottamisen tehostaminen. 
- Energiajuoma-asiaan palataan ensi kerralla. 
- Koulun alkamisaika varmistettava luokittain. 
- Huoltaja viestii useammalle opettajalle (esim. yhteisopettajuus), kuka vastaa huoltajalle, koska vastausta 

odotetaan kotona. 
7. Seuraava kokoontuminen 

- ke 9.12. klo 17:30 
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Liite (kohta 3.): 
 
Luovuus 

- lupa erehtyä ja epäonnistua 
- ilmapiiri rohkaisee 
- arviointi tukee luovuutta ja rohkeutta yrittää 
- mahdollistaa ja tukee onnistumista 

 
Oppilaslähtöisyys 

- lapset ja nuoret aktiivisia, aloitteellisia ja avoimia 
- itsestä huolehtiminen, vastuullisuuteen tukeminen 
- palautteen antaminen ja vastaanottaminen 
- kohtaamisen tärkeys 
- kaikki yhtä arvokkaita 

 
Yhteisöllisyys 

- vapaaehtoistyön mahdollisuus voimavarana 
- 3.sektorin mahdollisuudet 
- yhdessä oppiminen 

 
Turvallisuus 

- yksilöllinen kokemus 
- turvallisuuden tunne syntyy onnistumisten ja epäonnistumisten seurauksena 
- vaatii kohtaamisia ja oman paikan löytämistä, tyytyväisyyttä omasta tilasta 
- rakentuu itsetuntemuksen avulla 

 


