Kirkonkylän yhtenäiskoulu
Kempele

VANHEMPAINRYHMÄN KOKOONTUMINEN
Aika:
Paikka:

11.12.2013 klo 18.00 –
A-talo, kabinetti

Läsnä: Maria Heikkilä, Heli Härkönen, Kirsi Kinnula, Leena Lassila, Irina Luukkonen, Raimo Sarkkinen, Mia Tahkola
8-9. luokalta Marita Isomaa, Niina Pitkäkari, Timo Tiensuu sekä Jukka Ojala ja Eero Siika-aho
Asiat:
1.

Tervetuloa
Toivotettiin kaikki toisemme tervetulleiksi.

2.
-

Piha-hankkeen tilanne
Valtuuston päätös:
+ 100000 € pihan remontointiin vuodeksi 2014.
Pikkuparlamentin päätös
+ myönnetty tarvikerahat välipihan kaukalon materiaaleihin. Rakennetaan kaukalo/kaukalot yhdessä koulun
ja kotien kanssa kevään aikana. Sovitaan asiasta tarkemmin tammi-helmikuun kokouksessa.

-

3.
-

-

”Koko kylä kasvaa ja kannustaa”-hankkeesta
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

-

Myönteisyyden tärkeys kaikessa toiminnassa. Tavoitteena on yhteisöllinen asennemuutos myönteisen
kohtaamisen kautta
Julkisuus, tiedottaminen ja yhteinen tietoisuus tärkeää ajattelun ja asenteen kehittymisen vuoksi
o wilma
o yhteiset tilaisuudet, yhteinen tekeminen, toiminnallisuus
o tiedotusvälineet
Asian käsittely oppilaiden kanssa
Myönteisyyden käsittely ja rakentaminen oppilaiden kanssa

-

-
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-

Omien vahvuuksien ja kykyjen löytämisen merkitys suuri
Eri-ikäisten kohtaamisten merkitys on suuri
Miksei myös kunnanjohtaja voisi olla paikalla myöhemmin?
Miten käytännössä?
o Mietitään yhdessä

4.

Muut asiat
Jouluajan tapahtumia koululla
o korttien saamisen tärkeys. Miten asioita työstetään etukäteen? Voiko kortteja työstää yhdessä?
Voiko kummioppilaat työstää ja antaa kortit? Millainen korttien jakotapa?
Kevään suunnitelmia ja tapahtumia
o katsottiin kevään tapahtumakalenteri lävitse

5.

Seuraava kokoontuminen
29.1. klo 18

6.

Palaverin päättäminen
Kokous päätettiin klo 20.05

Muistion laati Eero Siika-aho
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