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Maanantai 21.11.2016 Vesan luokka 

 

 

Muistio 

 

 

 

1. Kokouksen avaus  

 

Kati Savolainen avasi kokouksen klo 14.04.    

 

 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

 

Paikalla:  

Vy:n edustus pj. Sari Kuusto, rahastonhoitaja Terhi Vänni, vpj. Mari 

Välikangas,  

oppilaskunta; Emmi Virtanen, Laura Helle,  

kuraattori Tiina Laajalahti, koulupsykologi Antti Kärnä, th Anna 

Palomäki, 

opettajaedustaja Päivi Männistö ja erityisopettaja Kati Savolainen. 

 

 

Poissa: rehtori Vesa Arponen 

 

 

 

 

3. Yhdenvertaisuussuunnitelma (liite 1a ja liite 1)  

 

-  Luokkien lutu-tunneilla tulleet mielipiteet/ehdotukset. 

 

-Oppilaskunnan edustajat esittelevät tulleet ehdotukset. 

Emmi ja Laura esittelivät 1-2lk., 3a, 3b, 5.lk, 6a ja 6b luokkien 

ehdotukset. 

 

-Yhdenvertaisuuskysely 



 Kyselyn tulosten ja koulun yhdenvertaisuussuunnitelman esittely 

seuraavassa vy:n kokouksessa, keskiviikkona 30.11 

 

4. Kolmikantakeskustelut alkaneet 

 

-Ensimmäiset keskustelut pidetty maanantaina 21.11. 

-Kokemuksia kertoivat sekä lo Päivi Männistö ja keskustelussa käynyt 

äiti/vy:n edustaja Terhi Vänni. 

-Todettiin, että keskustelupohjat meillä vähän erilaisia eri luokilla ja 

kerrattiin muutamia käytäntöjä kaikkien tiedoksi. 

-Keskustelut jatkuvat aina hiihtolomalle asti. 

 

 

 

5. Maaria-Paattinen laajennettu alueverkosto/kokous ja 

kumppanuusilta (liite 2) 

-Jäkärlän koulusta lähtee Kati Savolainen, th Anna Paloniemi ja vy:n 

edustaja Sari Kuusto. 

 

 

 

6. Nivelvaiheyhteistyö 6. ja 7. luokka  

-viimevuosi-tämävuosi 

-ke 23.11.  

 

 

 

7. Pedagogisiin asiakirjoihin tulevat oppilashuoltohenkilöstön 

kommentit (liite 3) 

 

-Jäkärlän koulun OPS 2016; alkaen s. 98, pedagoginen arvio, 

pedagoginen selvitys 

-Keskustelua käytänteistä. 

 

 

8. Puheenvuorot 

 

Vy:n puheenvuoro 

 

-Kakkutukun tuotteet jaetaan koululla ke 23.11. klo 17-19 ruokalassa.  

-Tilauksia tullut noin puolet vähemmän kuin viime vuonna. Toisaalta 5.lk 



myynyt myös oman luokan rahaston kartuttamiseksi Kakkutukku-

tuotteita (n. 500 rasiaa), joka osaltaan vähensi ns. ”yhteismyyntiä”. 

Kaikenkaikkiaan hieno lopputulos.  

-Viimeinen Leikkis tiistaina 22.11. 

-Vy lupasi sponsoroida Itsenäisyyspäiväjuhlan Kekkos-esityksen 

rekvisiittaa.  

-Vy muistutti tarjouksestaan lahjoittaa 200e tasapuolisesti kaikille 

valinnaisaineiden ryhmille tarvitsemaansa kohteeseen.  

-Vy:lle pieni selvitys mihin raha käytettäisiin. Kati S. lupasi muistuttaa 

asiasta opettajia. 

 

 

Anna  

kertoi, että tällä hetkellä lääkärintarkastukset menossa 6. luokkalaisille, 

sitten 1. luokkalalaisille ja keväällä vielä 5. luokkalaisille. 

Hän kertoi myös syksyllä tekemistään täi-tarkastuksista ja että 

”epidemia” on tällä hetkellä taittumassa (joitakin yksittäistapauksia 

lukuunottamatta).  

 

Tiinalla ja Antilla ei erityistä kerrottavaa.  

Edelleen pohdimme Linkki-toiminnan ”murkkufoorumin” tuomista 

Jäkärlään. Palaamme asiaan joulukuussa. 

 

 

9. Muita esilletulevia asioita 

-Turvakamerat asennettu koulun ulkotiloihin. 

-Vy:n  edustajat kertoivat, että ”pahojeteko” siirtynyt päiväkodin- ja 

terveyskeskuksen pihalle. 

 

 

 

 

10.  Kokouksen päättäminen 

 

Vy:n edustajat poistuivat klo 15.28.  

Koulun ”henkilökunta” keskusteli vielä hetken Pedagogisista 

asiakirjoista.  

Kati Savolainen päätti kokouksen klo 15. 38.  

 

 

 



Jäkärlässä 21.11.2016 

 

Kati Savolainen 

 

 

 

 
 

 

 


