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VANHEMPAINRYHMÄN KOKOONTUMINEN 
 
Aika: 24.3.2015 klo 18.00 –  
Paikka: D-talo, taukotupa 
 
Läsnä: Teija Ollikainen, Leena Lassila, Kirsi Kinnula, Sanna Sipola-Petäjäkangas, Sari Ylinampa, Sirkku Mustonen, Päivi 
Näyhä-Laakko, Kaisa Sillanpää, Eero Siika-aho ja Jukka Ojala  
 
Asiat: 

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

keskusteltiin valokuvauskilpailutuksen tilanteesta ja tsekkiläisen apulaisopettajan vierailuun liittyen. 
 

2. Edellisen kokoontumisen asialista 
- Käytiin läpi edellisen palaverin asioiden etenemistä. 

 
3. Ajankohtaista 

-  Lukemisen teemaviikko 
- 1.4. 4.-9.luokkalaisten talviliikuntapäivä 
- eskareiden, 1. 5. ja 7. luokkien muodostaminen alkaa, eskareilla koulukurkkauksia 
- seuraavan lukuvuodensuunnittelu käynnistynyt 
Keskusteltiin ryhmäyttämisen tärkeydestä ja ajoituksesta. Aihetta käydään läpi Hyvinvointi-
hankkeen yhteydessä Mari Rautiolan opinnäytetyön ja ryhmäyttämisen kehittämisen osalta. 

 
4. 60 minuutin oppitunti 

- Oppitunnin pituutta ja koulupäivän uutta rytmitystä on mietitty koululla lokakuusta 2014 
alkaen. Kokemuksia pidemmästä oppitunnista on haettu muualta Suomesta. Pidemmällä 
oppitunnilla on nähty hyötyinä koulupäivän sirpaleisuuden vähentyminen ja koulupäivän 
rauhoittuminen. Lisäksi pidempi oppitunti mahdollistaa monipuolisemmat pedagogiset 
ratkaisut. 

Vanhempainryhmän ajatuksia jatkotyölle: 
- Asialle myönteinen tuki. 
- tauot? 
- oppilaiden jaksaminen  toiminnallisuus 
- ulkovälituntien tärkeys ja tarpeellisuus 
- keskusteltiin koulun alkamisajasta, klo 8 tuntuu lapsilla aikaiselta… Toisaalta samalla pohdittiin 

lasten tilannetta, jotka tulevat aikaisin aamupäivätoimintaan…, aamuruuhka, ym…? 
 

5. Lukuvuoden 2015-16 ajatuksia vanhemmilta 
- keskusteltiin yrittäjyysluokkatilanteesta, kieliohjelmasta,… 
- asiaan palataan  
- mietitään wilma-kyselyä vanhemmille ennen vesopäiviä 

 
6. Hyvän kasvun ohjelman luonnos 

-Hyvän kasvun ohjelman prosessi etenee. Lausuntokierroksella tuli ehdotuksia yli 200 kpl. Ohjelma on käynyt 

palveluvaliokunnan ohjauksessa. Sitä on tarkasteltu myös valtuuston kanssa toiminnallisen iltapäivän aikana. 

Käydään läpi tämän hetkinen luonnos. 
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7. Peijaisten taltiointi 
- Editointi on valmis. 
- Katsottiin lyhyempi versio taltioinnista. Ohjelmasta on olemassa täysversiokin. 
- Selvitellään koululla taltioinnin kopiointia.  
 

8. Muut asiat 
- D –talon salin remontti alkaa huhtikuulla. Tavoitteena on, että uusi sali on valmis lokakuulla. 
- Pihan remontoinnin jatkonäkymät. Tavoitteena on, että kesän aikana toteutetaan Yläpihan 

rakentaminen. Välipihan rakentaminen etenee myöhemmin kaavan vahvistamisen jälkeen. 
- Käytiin pääpiirteissään läpi tehtyä koulutilasuunnitelmaa. 
- Ideoitiin keskiajan tapahtuman laajentamista myös koteihin. 

 
9. Seuraava kokoontuminen 

- ke 6.5. klo 17.00 alkaen (huom. aika) 
 

10. Palaverin päättäminen 
- Palaveri päätettiin klo 20.21 
 
Muistion laati,  

Jukka Ojala 


