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VANHEMPAINRYHMÄN KOKOONTUMINEN 
Aika: 28.1.2016 klo 17.30 – 19.10 
Paikka: A-talo, taukotupa 
Läsnä:  Anne Martinkauppi, Kirsi Koivula, Petri Vähänen, Raimo Sarkkinen, Leena Lassila, Maria Mikkola, 

Pauliina Meyer, Kaisa Sillanpää, Sirkku Mustonen, Janne Törmänen ja Jukka Ojala  
Asiat: 
 

1. Tervetuloa ja edellisen kokouksen pääasiat 
-  

 
2. Ajankohtaista 

- Ilmiöviikko, viikko 12, käytiin keskustelua Kaisan alustamana. Laitetaan koteihin uudelleen wilma-viesti 
viikon aikataulusta. Opettajat lähettävät tietoa oppilaiden kokoontumisesta maanantaina. 

- pääsiäisloma – 29.3. vapaapäivä 
- luokkien rakentaminen, keskusteltiin kokemuksista ja tulevan suunnittelusta. Myös solutoiminnasta oli 

keskustelua. 
1.luokalle tulossa 83 oppilasta / 4 luokkaa. 
Eskarihaku on päättynyt. Hakemuksia on 77. Uudet säädökset astuvat 1.8. voimaan, henkilökuntaa ½ 
aikuinen vähemmän kuin nykyisin. 

- Tilauksia tehdään oppikirjojen ja koulutarvikkeiden osalta. 
- Virkoja auki, 5 luokanopettajan virkaa auki, haku päättyy 19.3. 
- 4. jakso alkaa virallisesti keskiviikkona 30.3., kun ilmiöviikolla oma ohjelma. 
- Laskettelureissu Iso-Syötteelle 5.4. Ilmoittautuminen wilmalla. 
- Hyvän kasvun kyselyt tulossa viikoilla 14-15. 
- Käytiin läpi ja keskusteltiin Vastuun portaista ja kasvun keskusteluista 
 

3. Keväällä tulossa 

 Kansainvälinen Michael Dalton Iso-Britanniasta aloittaa (3kk) 

 1., 5. ja 7. luokkien teko käynnistyy 

 2. lk Keskustelut maalis-huhtikuussa 

 7.-9.luokkien poikien uinnit vkot 11-12 

 16.3. talon palaveri, riskien arviointi 

 21.3. neljäs jakso alkaa 

 21.3. -24.3. Ilmiöviikko 

 24.3. koulutarvike-esitykset 7-10lk 

 25.3. – 29.3. pääsiäisvapaa 

 5.4. talviliikuntapäivä 

 7.4. koulutarvike-esitykset 1-6lk 

 21.4. 5. luokkien koristurnaus Kempelehallissa 

 13.4. tiimit 

 14.4. Kinkerit, 1-6.luokat 

 15.4. Nuorten Parlamentti Helsingissä 

 18.4.-22.4. nuukuusviikko  

 20.4. ½ VESO klo 13.30 – 16.30 

 21.4. Lasten foorumi 

 vko 17 kv –ryhmän opintomatka 

 27.4. Talon palaveri, Erasmus  

 29.4. Wappuohjelmaa, koulu päättyy klo 13 mennessä 

 25.5. Koulun kevätjuhla, D-talon salin vihkiäiset (Teemana Valo) 
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4. Muut asiat 

- Keskusteltiin yrittäjyysluokka-asiasta, mikä on, miten hakeudutaan, jne. 
- Katja Vähäkuopus vieraili kokouksessa seuraavien asioiden osalta: 

o energiajuoma-asia Kempeleessä. Yrityksiin ja kauppoihin lähetettiin useampi kirje 
energiajuomien kieltämisestä Kempeleessä alle 16-vuotiailta. Osa olisi ollut halukas, osa jos 
muut. Yksi iso ketju ei kuitenkaan ollut tässä vaiheessa valmis kieltämään energiajuomien 
myyntiä alle 16-vuotiailta. Hyvinvointiryhmä on käsitellyt asiaa eikä jatkotoimenpiteille tässä 
vaiheessa ole mahdollisuuksia. 
Osa liikkeistä on kieltänyt kaikesta tapahtuneesta huolimatta, mikä on hieno asia. Koulussa ei 
energiajuomat ole näkyvissä, mikä voisi tarkoittaa, että käyttö on vähentynyt. 

o  Tupakointi on vähentynyt koulussa selvästi viime vuosina. 
o Kesätoiminnasta. Tulossa on kesäleiri 6-9v. ja 10-13v. viikolla 23 / Jere Lehto.  

Zimmari on kiinni huoltotoimenpiteiden takia kesällä. Kunnan leiritoimintaa on alustavasti 
suunnitteilla tuolle ajankohdalle, viikot 24-25. Viikolla 24 olisi 6-8v. ryhmät ja viikolla 25 9-12v. 
ryhmät. Toimintaa vetää useampi liikunnanohjaaja. Katjalle voi esittää toiveita kesätoimintaan 
liittyen. Kuntatiedotteeseen on tulossa tarkempaa informaatiota. 

- Kesäleiritoimintaa suunnittelee nuorisotoimi. 
 

5. Seuraava kokoontuminen 
- 26.4.2016 klo 17.30 alkaen A-talossa 

 
Muiston laati, 
 
Jukka Ojala 
 


