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VANHEMPAINRYHMÄN KOKOONTUMINEN 
 
Aika: 10.12.2014 klo 18.00 – 20.20 
Paikka: A-talo, taukotupa 
 
Läsnä: Mia Tahkola, Raimo Sarkkinen, Leea Hannula, Kirsi Kinnula, Sari Ylinampa, Heli Härkönen, Leena Lassila, Anne 
Martinkauppi, Virpi Vänskä, Päivi Näyhä-Laakko, Kaisa Sillanpää, Eero Siika-aho ja Jukka Ojala  
 
Asiat: 

1. Tervetuloa  
- Eero Siika-aho toivotti tervetulleeksi vanhemmat koulun vanhempainryhmän kokoontumiseen. 

2. Ajankohtaista 
- Kirkonkylän koulun vanhempainryhmän rahan käyttäminen – tilin lopettaminen? 

Nykyiseltä tilin käyttäjältä Anne Lunkilta tuli viesti vanhempainryhmän nimissä olevasta tilistä 
osuuspankissa. Vanhempainryhmän tilillä on rahaa.  
Päätettiin, että tiliä ei lopeteta. Kirsi Kinnula ryhtyy tilinhoitajaksi. Jukka Ojala lähettää viestin Anne 
Lunkille ja Kirsi Kinnulalle asian suhteen. 

- Peijaiset: DVD on kopioinnissa edelleen OM-keskuksessa. Editointia on mietitty koulun sisällä. 
Keskusteltiin, että AMK:n medialinja voisi tehdä editoinnin. Leea Hannula tiedustelee asiaa. 

- Tietotorin lasten ja nuorten talo: varmistetaan seuraavaan kokoukseen tutustuminen ko tiloihin. 
- Sisäilmamittaukset: käytiin läpi ensimmäisten mittausten tuloksia. Jatkotyöt etenevät. 

3. Energiajuomien kieltäminen Kempeleessä alle 16-vuotiailta 
- Käytiin läpi tulevaa kampanjaa. Koulun vitriiniin voisi laittaa esille esim. energiajuomapullon ja hedelmien 

energiamäärät.  
Palataan asiaan tammikuun tapaamisessa. Mukaan palaveriin tulevat: Heli Härkönen, Mia Tahkola 

4. Hyvän kasvun ohjelmasta 
- Käytiin läpi tämän hetkistä tilannetta ja pohdittiin osallisuuden sisältöä. 
- Asiaan palataan kevään kokouksissa. 

5. Opetussuunnitelmauudistuksesta 
- Käytiin läpi opetussuunnitelmatyön tilannetta. Keskusteltiin kunnallisista kulmakivistä, vanhempien 

osallistumismahdollisuuksista koulupäivän toimintoihin, toimintakulttuurin muutosta, arviointia,… 
- Olisiko vanhemmilla mahdollisuutta osallistua opetussuunnitelman työryhmätyöskentelyyn? 
- Asioihin palataan kevään aikana. 

6. Koulun tunti 16.12.2015 
- Koulussamme on pidetty koulun tunteja aika ajoin, jolloin oppilaat miettivät samaa asiaa. Jokaisella 

oppilaalla on mahdollisuus vaikuttaa aiheen asioihin. 
- A-talon ruokalan tilanteesta keskusteltiin, että melun vaikutuksista olisi hyvä hoksauttaa oppilaita. 

Ideana tuli esille myös linnun laulun tai sademetsän ääniä ruokalassa. 
7. Muut asiat 

- Valokuvauskilpailutus 19.1.2015 
- Joulujuhla 16.12. klo 18.00 

8. Seuraava kokoontuminen 
- 21.01.2015 klo 18:00 D-talon taukotuvalla. Samalla käydään Tietotorin lasten ja nuorten talolla. 

9. Palaverin päättäminen 
- Palaveri päätettiin klo 20:20 
 
Muistion laati,  

Jukka Ojala 


