Kirkonkylän yhtenäiskoulu
Kempele

VANHEMPAINRYHMÄN KOKOONTUMINEN
Aika:
Paikka:

4.11.2013 klo 18.00 –
A-talo, kabinetti

Läsnä: Kati Alatalo, Heli Härkönen, Kirsi Kinnula, Maria Kivelä, Leena Lassila, Irina Luukkonen, Anne Martinkauppi, Eija
Martinkauppi, Mia-Carita Mäkäräinen, Sanna Sipola-Petäjäkangas, Kristina Thessler-Ollila, Anne Vaarala
6-7 luokalta Henna Huttu, Henna Niemi-Korpi, Riitta Komonen sekä Jukka Ojala ja Eero Siika-aho
Asiat:
1.

Tervetuloa
Jukka Ojala toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. Katseltiin edellisen kerran muistiota.

2.

Vanhempainryhmän puheenjohtajan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Heli Härkönen.

3.

Koulun piha-alueen suunnittelun tilanne
Suunnitelmat ovat olleet nähtävillä oppilailla käytävillä ja vanhemmille kotisivuilla. Oppilaiden lisätoiveita
käydään lävitse suunnittelijoiden kanssa. Kilpailutus on käynnissä, samoin lähiliikuntapaikka-avustuksen
haku. Asia etenee kunnallisessa budjettikäsittelyssä ja eteneminen selviää joulukuun kunnanvaltuuston
budjettikokouksessa, minkä jälkeen palataan asiaan.

4.

Koko kylä kasvattaa / liikuttaa
9.10. kokouksesta:
Käytiin keskustelua ajan tarpeista ja toimintatavoista lasten ja nuorten kohtaamisista. Jos jalkautumista
lähdettäisiin toteuttamaan, mikä olisi tarpeellinen ja oikea kokoonpano.
Miten aktiviteetit auttaisivat?
Miten kohdattaisiin ne lapset ja vanhemmat, joita ei saada mukaan?
Keskusteltiin kotiintuloajoista – tiedotetaan vielä wilma-viestillä koteihin. Nyt asia tiedotteena wilmassa.
Idea: vanhempi-liivi
Koulun tunti: koko kylä kasvattaa – mitä se tarkoittaa?
wilmalla kysely vanhemmilta
Luento / tilaisuus vanhemmille kasvatuksen asioista
Vanhempien akatemian sivut http://www.vanhempienakatemia.fi/index.php?6632
Seuraavan kokouksen pääaihe: Vanhemmat voivat ehdottaa teemoja rehtoreille.
4.11.:
Miksi kasvatushanke?
huoli päihteiden käytöstä (alkoholi, tupakka, nuuska(myös käytetty),…)
huoli myöhäisestä liikkumisesta etenkin viikonloppuisin
huoli vaarallisista aikuisista. Kehen voi lapsi luottaa?
koulu tavoittaa koko ikäluokan
onko tietoa, mitä kylillä ”notkuvat” lapset haluaisivat tehdä tai tarvitsisivat. Kysely?
mitä hyvin eri-ikäiset tekevät samoissa porukoissa?
vanhempien asenne päihteisiin ja niiden hankintaan
keskustelu lasten ja nuorten kanssa näistä asioista. Osaavatko tai tekevätkö aikuiset sitä?
tietävätkö vanhemmat missä lapset kulkevat ja kenen kanssa
onko yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia lapsilla ja nuorilla
lasten vanhempien olisi hyvä tuntea toisensa ja olla tekemisissä lasten menemisistä ja vierailuista
sosiaalisten yhteisöjen ja kännyköiden yhteiset toimintatavat(netiketti) ja käyttöajat
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sähköpostin käyttö
tietokone- yms. pelit, määrä ja laatu. Kuinka hyvin vanhemmat ovat peleistä kartalla?
miten lapsi tai nuori uskaltaa/osaa sanoa ei?
hyvä ruutuaika
miten aikuinen pystyy rajoittamaan sähköisten laitteiden käyttöä halutessaan?

Vanhemmat:
ei ummisteta silmiä asioilta muidenkaan lasten suhteen
”oikeus” puuttua ja vanhempien yhteinen tietoisuus ja hyväksyntä toimintatavasta
myös hyvän vahvistamista
kirjallinen sopimus
tarvitaan yhteistyökumppaneita ja yhteistyötä
mistä myönteisyyttä lisää? Niin koulussa kuin muutenkin?
jokainen lapsi tarvitsee ryhmän, johon kuuluu
miten lapset ymmärtävät ajatuksen Koko kylä kasvattaa?
miten lapset kokevat muut vanhemmat? miten lapset kokevat oman vapaa-aikansa?
miten lapset mukaan?
mitä mahdollisuuksia on harrastaa niillä lapsilla, joiden vanhemmilla ei ole varaa kalliimpiin
harrastuksiin?
miten yksinäiset lapset tai perheet, joilla ei ole verkostoa?
tunnemmeko naapureita? pidämmekö yhteyttä tai teemmekö yhteistyötä naapureiden kanssa?
miten suhtaudumme aikuisina lapsiin, niin onnistumisissa kuin epäonnistumisissa?
14.11. palaveriin vanhempainryhmästä:
Maria Kivelä, Leena Lassila, Irina Luukkonen
5.

Muut asiat
7.lk vanhempainilta 27.11.
o syksyn satoa, valinnaisaineet, terveestä elämästä/kasvusta havahduttavaa ja konkreettista
positiivisen viestimisen tärkeys, esim. Wilmassa
Wilma –merkinnät
tietoa harrastusmahdollisuuksista koteihin

6.

Seuraava kokoontuminen
Yhteinen kokoontuminen: 14.11. klo 18 A-talon kabinetissa (koulujen edustus)
Koulun vanhempainryhmä: viikolla 50 9.12. jälkeen (10.-12.12.)klo 18

Muistion laati Eero Siika-aho / Jukka Ojala
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