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VANHEMPAINRYHMÄN KOKOONTUMINEN 
 
Aika: 19.5.2014 klo 18.00 – 19.50 
Paikka: D-talo, taukotupa 
 
Läsnä: Heli Härkönen (pj), Kati Alatalo, Leena Lassila, Anne Martinkauppi, Sanna Sipola-Petäjäkangas, Mia Tahkola, 
Minna Hintsala, Maria Heikkilä sekä Outi Tuomivaara ja Jukka Ojala 
 
Asiat: 

1. Tervetuloa ja edellisen kokouksen muistio 
- Jukka toivotti kaikki tervetulleiksi palaveriin. 

 
2. Pihahankkeen tilannekatsaus/ Outi Tuomivaara 
- Käytiin läpi suunnitelmaa 
- 100 000 € määrärahaa alapihan remonttiin. Työ alkaa kesällä ja valmistuu heinäkuun puolivälissä. 
- Ely-keskus on tehnyt myönteisen päätöksen lähiliikuntapaikkamäärärahahakemuksellemme. Päätös on 

tulossa eikä summa ole vielä tiedossa. 
- Yläpihalle valmistuu mopoparkki. Samoin lukion montun reunamille tulee muutama kiinteä frisbee-kori 
- Välipihalle hankitaan muutama koripalloteline. 
- Välipihan remontti siirtynee Piriläntien muutossuunnitelman myötä ainakin vuodelle 2016? 

 
3. ”Koko kylä kasvaa ja kannustaa” 

Koulun yhteinen työskentelyilta 14.5.  Ryhmien koonti 
- Keskusteltiin illan vaikutelmista.  Vastausprosentti oli todella korkea. Työskentely koettiin todella 

mielenkiintoiseksi ja asialle on ollut tilaus. 
-  Laadittiin yhteenveto, joka liitetään muistioon. 

 
4. Muut asiat 

- Keskusteltiin A-talon sisäilma-asiasta (022, Fokka-solu). Oppilaille terveyskysely? 
o Hoidetaan asiaa tilapalveluille 

 
5. Kevään ohjelmaa viikot 21-22 

- Toukokuun tiedote wilmassa ja kotisivuilla 
 

6. Seuraava kokoontuminen 
- keskiviikko 24.9. uudella kokoonpanolla. Vanhempainillat pidetty18.9. mennessä luokka-asteilla. 

 
7. Palaverin päättäminen 

- Päätettiin palaveri klo 19.50 
 
 
Muistion laati  
Jukka Ojala 
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Liite 
 

Vanhempainryhmän koonti kodin ja koulun illan tehtävästä: 
 
Hyvä luokkakaveri on: 
Rehellinen ja luotettava, ei kiusaa 
Antaa opiskelurauhan  
Hyväksyy omat ja toisen virheet  
Reilu ja suvaitsevainen 
Yhteistyökykyinen ja auttavainen 
Kannustava  
 
Hyvä vanhempi on: 
Asettaa rajat, on johdonmukainen  
Rakastava, huolehtiva, välittävä 
Oikeudenmukainen ja läsnä oleva 
Turvallinen 
Kuunteleva, ymmärtävä, kannustava 
 
Hyvä opettaja tai ohjaaja on: 
Ammattitaitoinen= kärsivällinen, ei huuda, motivoi, 
käyttää monipuolisia opetusmetodeja 
Mahdollistaa työrauhan  
Tasapuolinen ja yhteistyökykyinen  
Kannustava, positiivinen, huumorintajuinen 
Jämäkkä ja innostunut, esimerkillinen  
Huomioi oppilaat yksilöinä, helposti lähestyttävä 
 
Hyvä yhteistyö on: 
Avointa ja vastavuoroista 
Keskustelevaa, kuuntelevaa ja vuorovaikutteista – ei 
syyllistävää 
Luottamuksellista ja rehellistä  

 
Viihtyisä kouluympäristö on: 
Siisti ja puhdas 
Turvallinen (henkinen ja fyysinen) 
Virikkeellinen, luova,  toiminnallinen, huomioi 
monenikäiset 
Mahdollistaa erilaiset oppimistavat 
Värikäs, esteettinen ja vehreä 
Rauhallinen 
Aikuinen lähellä 
Hyvä ilmapiiri – me henki 
Tukee yhteistä tekemistä 
 
Lopuksi, yhdessä pohdittua: 

• Kempelehallin tupakointi? – kuriin 
• Säännöllinen keskustelumahdollisuus 

vanhemmille 
• Wilma, arviointikeskustelut, kasvun 

keskustelut, puhelinkeskustelut, illat 
• Liikenteen turvallisuus ja järjestelyt 

• Mopot pyöräteillä, autot välipihalla 
• Kypäräpakko 
• Yhteisöllisyyden korostaminen 

• Ryhmäyttämisen tarve myös 
vanhemmilla 

• Kunnioittamisen merkitys 
• Monipuolisuutta painotuksiin: 

kulttuuri/liikunta 

Yhteiset tavoitteet ja päämäärä 
Tiedonkulku toimii, matala yhteydenottokynnys  
Säännöllistä 
 
 
 
 
 

 
 


