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VANHEMPAINRYHMÄN KOKOONTUMINEN 
Aika: 28.1.2016 klo 17.30 – 19.10 
Paikka: A-talo, taukotupa 
Läsnä: Leena Lassila, Pauliina Meyer, Petri Vähänen, Hanna-Leena Laukkanen, Virpi Vänskä, Irina Luukkonen, Miia 
Länsitie, Markku Apell, Sari Ylinampa, Elina Isopoussu, Hannu Koivula, Marko Neitola, Sirkku Mustonen ja Jukka Ojala  
Asiat: 

1. Tervetuloa ja edellisen kokouksen pääasiat 
- Jukka Ojala toivotti vanhemmat tervetulleiksi tammikuun kokoontumiseen.  

 
2. Ajankohtaista 

- Oppilaskunnan talvitapahtuma/ Elina ja Hannu alustavat 
o siirrettiin toimintapäivä tiistaille 9.2. klo 17-19, koska Santamäkitalolla vastaavat tapahtumat 

10.2. ja 11.2. 
o keskusteltiin ja ideoitiin tapahtumaa. Todettiin, että lapset suunnittelevat ja toteutus tapahtuu 

sen mukaisesti: Oleskelua ja leikkimistä pääasiallisesti. 
o Arvontaan/ onnenpyörään: Iittalan tuikkuja ja Pentikin kynttilälyhtyjä, lapsille palkintoja 
o Stadiumista kysyä? 
o Vanhempainryhmästä apua esim. makkaranpaistoon ja mehun tarjoiluun 
o Koulun puolesta mehut ja sinapit/ ketsupit. 
o laskiaispullat: kysytään kotitalousopettajilta.  

- Yläluokkien oppilaskunnan kuulumisia: 
o 9.lk Helsingin reissun suunnittelu: vaikuttamisen oppiminen/ Finlandia-talo (4 oppilasta 

lähdössä) Esitys tai kysymys ministerille, jutun tekeminen 
o 7.-8.luokat / osallisuuden vahvistaminen työn alla 

 ylläpitäminen ja kehittäminen 
 Meidän koulu: Mitä se on? Miten se näkyy? 

 haasteet, hyvät teot, kohtaamiset 
 

3. Helmikuussa tulossa 

 112 päivä, Tietoturvapäivä 

 8. luokkien koti-koulu -keskustelut 

 Helmi-maaliskuussa koulun Kimble –turnaus 

 Kansainvälinen apulaisopettaja Ava Moll Sveitsistä aloittaa (4kk) 

 1.-5.2. Sanomalehtiviikko 

 2.2. – 12.2. kouluun ilmoittautuminen 

 2.2. ½ -VESO/ OPS klo 13.15 -16/ yksikkökohtainen 

 3.2.  Talon palaveri, talous 

 8.2.- 14.2.2015 Mediataitoviikko 

 11.2.  112 –päivä 

 12.2. kierrätettävien kirjojen viimeinen jättöpäivä kansliaan, lomake: F:\KK-OPE-Yhteiset\Oppikirjat  

 12.2. ystävänpäivätapahtumat ja Wanhojen tanssit klo 10.00 ja klo 12.20 Kempelehallilla 

 vko 7 9. luokan yrittäjyysryhmän ylimääräiset tet-päivät kummiyrityksissä, kesto 2-3 päivää 

 17.2. ½ -VESO/ OPS klo 13.15 -16/ yksikkökohtainen 

- Keskusteltiin ilmoittautumiseen liittyvistä asioista: eskaripaikoista, luokkien muodostamisesta alustavasti, 
liikennepuistosta, nuorisotyön tilanteesta, löytötavaroista  9.2. tapahtumassa voisi olla esillä, josta saisi 
käydä hakemassa pois 
 

4. Muut asiat 
- Keskusteltiin voisiko kesällä saada ohjausta urheilukentällekin  vrt. liikennepuisto 
- Hammashoitolaan tulee oppilailla olla omat hammasharjat. Selvitetään hammashoitolasta ovatko 

tiedottaneet. Jos eivät, laitetaan asiasta wilma-viesti koteihin. 
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5. Seuraava kokoontuminen 

- Viikko tiistai 15.3.2016 klo 17:30 A-talon taukotuvalla,  
- Kutsutaan Katja Vähäkuopus mukaan/ energiajuoma-asia / urheilukenttäohjaus 

 
 
Muiston laati, 
 
Jukka Ojala 
 


