
Kirkonkylän alueen vanhempainfoorumi 

9.10.2018 klo 18.00  

Palojoen koulu 

 

Paikalla: puheenjohtaja Virpi Korhonen, sihteeri Tiina Nordgren, 9 huoltajaa, Palojoen rehtori Katri Kangas-
Pusa, Kirkonkylän päiväkodinjohtaja Terhi Joki, Uotilan rehtori Jari Anttila, NYK rehtori Mikko Jordman, 
Maaniitun rehtori Pia Rauha, sivistystoimen johtaja Tiina Hirvonen, Taneli Kalliokoski sivistyslautakunnan 
pj., Tuomas Nyberg Nukarin rehtori, Karhunkorven rehtori Minna Vänskä. 

 

1. Puheenjohtaja Virpi Korhonen avasi vanhempainfoorumin kokouksen klo 18.00 
 

2. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Taneli Kalliokoski esittäytyi ja kertoi lyhyesti 
sivistyslautakuntatyöskentelystä. Tulevaisuuden haasteena mm. vähenevä oppilasmäärä, joka 
näkyy tilastoissa ja ennusteissa. 
 
 

3. Palojoen koulurakennuksen ja toiminnan esittely (rehtori Katri Kangas-Pusa ja päiväkodin johtaja 
Terhi Joki) 
- koulussa on alkanut syksyllä 2018 alkuluokkatoiminta (23 oppilasta), jossa esikoululaiset 

työskentelevät yhdessä 1. ja 2. luokkalaisten kanssa 
- huoltajilta on saatu paljon positiivista palautetta 
- yksilöllisyys ja yhteisöllisyys ovat vahvoina teemoina arjessa, eivät poissulje toisiaan 
- useampi aikuinen ryhmässä mahdollistaa lasten kohtaamisen yksilöinä paremmin  
- esikoululaiset opiskelevat esiopetussuunnitelman mukaisesti ja 1. -2. luokkalaiset 

perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti 

 

4. Oppilaaksiotto Nurmijärven kunnan kouluissa (aluerehtori Tiina Nordgren) 
- oppilaaksioton valmistelutyö esiteltiin. Oppilaaksioton polku lyhyesti: ilmoittautuminen kouluun -> 

aluerehtorit ”suodattavat” koulutulokkaat sisarusten mukaisiin kouluihin -> lukitun alueen oppilaat 
sijoitetaan lukitun alueen kouluihin ja loput sijoitetaan sivistyslautakunnan hyväksymien 
periaatteiden mukaisesti lähikouluihin huomioiden mm. koulukuljetukset sekä koulujen ryhmäkoot. 

- keskusteltiin tulevaisuuden näkymistä (mm. vähenevä oppilasmäärä) ja oppilaiden koulupoluista 
(mm. yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa, jotta oppilaan koulupolku olisi selvillä jo eskariaikana) 

- tiedottamista pidettiin tärkeänä, kun tehdään valmistelua ja päätöksiä lapsen koulupaikasta 
 

5. Vanhempainfoorumin puheenjohtajan valinta lukuvuodelle 2018-2019 
- Puheenjohtajaksi lukuvuodelle 2018 – 2019 valittiin Virpi Korhonen 
- puheenjohtaja kertoi, että vanhempainfoorumien puheenjohtajat kokoontuivat 15.8.2018 ja 

päättivät tehdä esityksen sivistyslautakunnalle perustaa yhteinen Facebook-ryhmä, jossa 
vanhempainfoorumien puheenjohtajat moderoisivat ryhmää. Facebook-ryhmässä voisi esittää 
kysymyksiä ajankohtaisista asioista, joihin olisi mahdollisuus saada vastauksia Facebookin 
välityksellä. Facebook-ryhmä perustetaan.  
 



 

6. Muut asiat 
 

- lukiohankkeen tilannekatsaus; tilanne avoin, ei vielä varmuutta rakennetaanko uutta lukiota vai ei 
- Virpi Korhonen oli laatinut kannanoton uuden lukiorakennuksen rakentamisen puolesta, se luettiin 

ja päätettiin laittaa eteenpäin Kirkonkylän vanhempainfoorumin nimissä. 
- seuraavaa vanhempainfoorumin kokousta ei sovittu. Se pidetään kevätlukukaudella myöhemmin 

sovittavana aikana.  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00. 

 

 

 
 

 

 


