
Vanhempaintoimikunnan kokouksen muistio 15.2.2023 klo 18.00   

 

1.    Kokouksen avaus klo 18.00  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 
  

2.   Kokouksen läsnäolijat/kutsutut (Iso neuvotteluhuone/Teams-yhteys): Kati 
Pyykkönen, Johanna Hemmilä, Eija Pakarinen (etänä), Chista van der Vegt, Emma 
Toura, Zeynep Eren, Neea Moilanen ja Juha Pätsi 

  

3.   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

4.   Kokouksen järjestäytyminen 

• sihteerinä Emma Toura ja puheenjohtajana Kati Pyykkönen 

5.    Hyväksytään kokouksen asialista 

• asialista hyväksytään sellaisenaan 
                                                         .    

6.   5-luokkalaisten laajojen terveyskyselyiden tulokset 

 Juha Pätsi esittelee: 

• osallisuus koko maan tulosta paremmat, mutta laskenut edellisestä mittauksesta 
• osallistuminen koulun asioiden suunnitteluun parantunut selvästi 
• osallistuminen oppituntien sisällön suunnitteluun koko maan tuloksia paremmat 
• harrastaminen viisi kertaa viikossa laskenut edellisestä mittauksesta reilusti 
• n. 95% harrastaa jotain kerran viikossa 
• kaikilla vähintään yksi kaveri 
• itsensä yksinäiseksi kokevien osuus pienentynyt 
• terveydentila koetaan hyväksi 
• tytöillä mielialaan liittyviä ongelmia vähemmän 
• tyttöjen suun terveys parantunut, pojista puolet eivät pese kahta kertaa päivässä 

hampaita 
• aamupalan syö tytöistä 22% ja pojista 31,7%  huonompi tulos kuin koko 

maassa 
• tytöistä 81,1% ja pojista 76,7% syö pääruokaa koulussa 
• liikunnan määrä lisääntynyt huomattavasti 
• 6,2% kokee, ettei nuku tarpeeksi 
• 1,3% on käyttänyt jotain tupakka tuotetta vähintään kerran (vähentynyt selvästi) 
• noin kolmannes ei ole pystynyt vähentämään ruutuaikaa 
• lähes 80% pitää koulunkäynnistä, tulokset laskenut viime kerrasta 



• koulu-uupumusta kokee 8,6% 
• oppimisvaikeuksia koetaan nykyään enemmän, 3,7% 
• kouluinnostus on kasvanut, tytöillä 58,3% ja pojilla 51,3% 
• luokassa usein rauhallista, tytöt 41,5% ja tytöt 46,7%  kasvanut viime kerrasta 
• mielipide uskalletaan sanoa rohkeammin kuin aiemmin 
• opettaja kiinnostunut siitä, mitä oppilaille kuuluu, tytöt 56,8% (noussut) ja pojat 

38,1% (laskenut)  koko maata paremmat tulokset 
• yksinäisyyttä välitunnilla kokee 4,9% (aiemmin 1,5%) 
• n. 70% kokee, että on hyvä keskusteluyhteys vanhempien kanssa  kasvanut 

hieman 
• 4,5% on kiusattuna vähintään kerran viikossa, vähentynyt viime kerrasta 
• ei ole kiusattu lainkaan, työt 70,7% ja pojat 84,4% 
• 1,1% osallistunut kiusaamiseen vähintään kerran viikossa 
• fyysistä uhkaa kokenut 5% (puolet pienentynyt) 
• 2,5% kokenut seksuaalista kommentointia ym.  selvästi pienempi kuin koko 

maassa 
• terveydenhoitajalla käydään koko maahan verrattuna huomattavasti enemmän 
• kuraattorilla käydään huomattavasti vähemmän kuin ennen 
• 43,6% kokee terveystarkastuksen laadukkaaksi 
• 62,5% kokee, että tarkastuksessa puhutaan lapselle tärkeistä asioista 
• 6,3% ollut huolissaan koronan tarttumisesta itselle  koko maan tasoa 
• ollut huolissaan läheisten sairastumisesta, 23,8% 

7.   Koulun hyvinvointiprofiili-kyselyn tulokset 

Juha Pätsi esittelee: 

Alakoulu 

• sosiaalisten suhteiden tilanne valtakunnan tasoa 
o luokkayhteisön tilanne hyvä 
o kiusaamistilanne hieman valtakunnan tasoa parempi 
o kavereita lähes kaikilla 
o suhteet opettajat hieman valtakunnan tasoa parempia 
o vanhempien osallistuminen heikompi kuin valtakunnallisesti 

• vahvuudet ja voimavarat 
o toiminta toisten kanssa valtakunnan tasossa 
o oma toiminta hieman parempi kuin valtakunnan tasolla 
o ilo ja palautuminen, tulokset paremmat 

• digitaalinen maailma, valtakunnan tasolla lähes täysin 
o netin ja somen haasteet, neutraalin osuus valtakunnan tasoa isompi 
o vastuullisuus netissä/somessa, hieman positiivisempi kuin valtakunnan 

tilanne 
o avoimuus somessa melko lailla valtakunnan tasossa 
o netin ja somen hyödyt koetaan samalla tavalla kuin valtakunnallisesti 

 

 



Yläkoulu 

• Sosiaaliset suhteet 
o luokkayhteisön tilanne koetaan hieman valtakunnan tasoa heikommin 
o kiusaamistilanne valtakunnan tasoa parempi 
o koulukavereita paremmin kuin valtakunnan tasolla 
o suhteet opettajiin paremmat kuin valtakunnallisesti 
o vanhempien osallistuminen hieman suurempaa kuin valtakunnallisesti 

• Vahvuudet ja voimavarat (eroja valtakunnan tasoon jonkin verran) 
o toiminta toisten kanssa positiivisella 
o kuten myös oma toiminta 

• Digitaalinen maailma (eroja valtakunnan tasoon jonkin verran) 
o netin ja somen haasteita kokee n. 30% 
o vastuullisuus netissä/somessa paremmalla tasolla kuin valtakunnallisesti 
o netin/somen hyödyt lähellä valtakunnan tasoa 

8.   AP/IP-toiminnan palautekysely 

Juha Pätsi esittelee: 
  

• 21 vastausta, vastausasteikko: tyydyttävä-hyvä-kiitettävä 
 

• vapaa toiminta: kiitettävä 14, hyvä 7 
• tarjottava välipala: kiitettävä 11, hyvä 9 ja tyydyttävä 1 
• ohjaajien toiminta: kiitettävä 11, hyvä 10 
• lapsen turvallisuus: kiitettävä 14, hyvä 7 
• lapsen viihtyvyys: kiitettävä 13, hyvä 7 ja tyydyttävä 1 
• ap/ip:n ja kodin välinen yhteistyö: kiitettävä 13, hyvä 7 
• kolme tärkeintä asiaa: välipala, ulkoilu ja ohjattu toiminta 
• kolme tärkeintä kehittämisen kohdetta: välipala, ohjattu toiminta, läksyjen 

tekeminen ja ohjattu toiminta 
• minkä arvosanan annat ap/ip-toiminnalle: kiitettävä 12, hyvä 9 
• avoimissa vastauksissa pääsääntöisesti tyytyväisiä kommentteja, lasten 

kohtaamiseen ja tervehtimiseen kaivattiin hieman lisää panostusta 
 

9.    Toimikunnan taloustilanne 
• taloustilanne pysynyt ennallaan, 1757,50€ 

  
10.  Puutarhaprojektin tilanne 
 
Christa van der Vegt esittelee: 

• puutavaroille on löytynyt sijoituspaikka koulun lastauslaiturin lähettyviltä 
• Rautialta saatu maaleja  
• maaliskuussa kerätään pahvia koululla 
• tekemistä vaille valmis 

11.  Vanhempaintoimikunnan edustaja torstaina 16.2.2023 klo 13-15 
pidettävään     koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoukseen.  Edellisessä 
kokouksessa sovittiin, että edustaja jatkossa olisi Christa van der Vegt 



• Christa pääsee edustamaan  

12.   Muut asiat 
  

• Osuuspankki voisi rahoittaa jotain vapaa-ajalla tapahtuvaa urheilutoimintaa 
o ehdotuksena syksylle urheilutempaus/-päivä (uusia lajeja, pisteeltä 

pisteelle kulkeva rastitapahtuma tms.)  liikunnanopettajat ja liikkuva 
koulu & hyvinvointi-tiimi suunnitteluun mukaan 

• Päihteiden vastaiseen työhön liittyvä vierailija 
o Lions Club voisi rahoittaa 400€:lla 
o Vanhempaintoimikunta voi lähteä rahoittamaan mukaan n. 400€:lla 

• Johanna Hemmilä siirtyy vanhempaintoimikunnan toiminnasta syrjään tämän 
kevään jälkeen 

13.  Seuraavat kokoukset: lukuvuoden viimeinen kokous ke 10.5.2023 klo 18 

  

14.  Kokouksen päättäminen klo 19.40  
  
 


