
Muistio  

Vanhempainryhmä  31.8.2021 

Kirkonkylän koulu 

Kempele 
 

Teams-kokous klo 17.30-19.00 

 

Asialista:  

Tilaisuuden avaus 

- Rehtori Jukka Ojala avasi vanhempainryhmän kokouksen ja kävi läpi asialistan. Uuden 

apulaisrehtorin Katriina Kontiokarin esittely.  

Kirkonkylän koulun väistötilat/Tekninen johtaja Tuomo Perälä  

- Tekninen johtaja Tuomo Perälä esitteli koulun väistötilojen tilannetta ja jatkosuunnitelmia. 

Tekninen johtaja kävi tarkemmin lävitse väistötilojen aikataulun etenemistä ja aikatauluun 

liittyvistä haasteita. Perälä kertoi tarjouskilpailun voittajan haasteista toimittaa väistötiloja 

alkuperäisen aikataulun mukaisesti ja kunnanhallituksen päätöksestä keskeyttää Kirkonkylän 

koulun D-talon väistötilahankinta.  

- Vanhemmat kysyivät tarjouskilpailuun osallistujista. Miksi ainoastaan yksi tarjoaja? Tekninen 

johtaja Tuomo Perälä vastasi, että väistöjen suuruus sekä aikataulu olivat syynä, ettei tarjoajia ollut 

yhtä enempää.  

- Vanhempien kysymykseen, voidaanko kalusteita siirtää väistöön Perälä vastasi, ettei pehmeitä 

tavaroita, kalusteita viedä uusiin tiloihin, kovien kalusteiden osalta puhdistaminen riittää.  

- Rehtori Ojala avasi keskustelun D-talon tiloissa jatkamisesta ja kertoi uusien sisäilman puhdistimien 

toimituksesta koulun tiloihin. Laitteita on asennettu yhteensä 50 kpl.  

o Vanhempien kommentteja asiaan:  

▪ Ei suuria havaintoja sisäilman muutoksista. 

▪ Poissaoloja edelleen sisäilman vuoksi, (tukkoisuutta) 

▪ Ruokalassa tuoksuu pahalle ja osalla oppilaista on hankala olla ruokalassa 

▪ Kotitalous-luokka on haastava tila,  

• Tulee paha olo 

▪ Alakerran tiloista yleensä oltiin huolestuneita. 

▪ Ehdotettiin väistöjen rytmittämistä/vaiheistamista. 

▪ Ehdotettiin alakerran tilojen väistämistä yläkertaan tai uusiin tiloihin. 

▪ Vanhemmilta tuli kysymys Osaon tilojen hyödyntämistä kotitalousluokkien osalta, 

johon Ojala vastasi, että Osaon tilat on selvitetty ja sieltä ei löydy sopivia 

perusopetukseen soveltuvia tiloja.  

▪ Ulkovälitunteja toivottiin oppilaille sisäilmaan liittyen lisää.  

• Keskustellaan asiasta oppilaskunnan kanssa 

▪ Terveystarkastajan lausunnosta tuli kysymys, johon Ojala vastasi, että 

terveystarkastaja on tehnyt tarkastuksen. AVI on tehnyt työpaikkatarkastuksen 

aiemmin D-taloon. Terveystarkastaja tutki tehdyt toimenpiteet, jotka AVI oli 

tarkastuksessaan määrännyt.  



▪ Vanhemmilta tuli kysymys mahdollisuutta siirtyä olemassa oleviin kiinteistöihin. 

Johon Ojala vastasi, että lähialueen kiinteistöt on selvitetty ja toimivaa vaihtoehtoa 

ei ole löytynyt.  

Kirkonkylätalon suunnitteluvaihe  

- Rehtori Jukka Ojala esitteli uuden koulun suunnittelua ja kertoi suunnitteluprosessin etenemisestä.  

o Keskusteltiin vanhempien edustuksesta kehitysvaiheen työpajoihin:  

• Mukaan lupautuivat Terhi Junttila ja Jussi Vihavainen.  

▪ Uuden koulun rakennusvalvonnasta heräsi kysymys ja erityisesti siitä, miten 

valvonta on aikomus järjestää. Asia luvattiin välittää kunnan teknisiin palveluihin. 

 

Kirkonkylän koulun tilannekatsaus  

- Rehtori Jukka Ojala kertoi koulun tilanteesta ja etäopetukseen liittyvistä toiminnoista.  

Muut mahdolliset asiat  

- Rehtori Jukka Ojala kertoi tulevista muutoksista, ja esitti vanhemmille toiveen muistuttaa esim. 

maskien käytöstä, mikäli se vain on mahdollista. Apulaisrehtori Katriina Kontiokari esitteli 

yhteisöllisen oppilashuollon toiminta-ajatusta vanhemmille. Yhteisölliseen oppilashuollon ryhmään 

vanhempien edustajiksi ilmoittautuivat Malla Kaarlela ja Miia Länsitie.  

- Seuraavassa kokoontumisessa suunnitellaan heijastimien jakotilaisuutta oppilaille sekä katsellaan 

mahdollisesti Kirkonkylätalon pohjakuvia.  

Tilaisuuden päätös  

 


