Oulujoen koulun
lukuvuositiedote
2015–2016

Syksyllä 2015
Toivotan kaikille oikein hyvää lukuvuotta 2015–2016. Tähän tiedotteeseen on koottu tärkeimmät
asiat Oulujoen koulun lukuvuoden 2015–2016 toiminnasta.
Kouluvuosi käynnistyy taas kahdessa yksikössä, Oulujoella ja Saarelassa.
Oulujoella oppilaita on 174 ja Saarelassa 53.
Alkuopetusluokkia Oulujoella ovat 1A (21 opp), 2A (18 opp) ja Saarelassa 1B (23 opp), 2B (24 opp)
sekä alueellinen 0.-2.lk pienryhmä (6 opp).
Oulujoen 3A-luokalla on 20 oppilasta, 3B-luokalla 21 oppilasta. 4A- luokassa 20 oppilasta, 5A- luokalla
23 oppilasta, Yhdistetyssä 4-5 luokassa 18 oppilasta ja kuudennella luokalla 24 oppilasta. Oulujoen
koululla olevassa 3.-6. luokkien alueellisessa pienryhmässä tällä hetkellä 8 oppilasta. Opettajien apuna
Oulujoella työskentelee kaksi koulunkäynnin ohjaajaa ja Saarelassa yksi.
Koulun oppilasmäärä jatkaa kasvuaan, oppilaita on nyt 226, viime keväänä oppilaita oli 203.
Kouluympäristömme muutoksen lisäksi koulumme toiminnassa näkyy vähitellen myös alkanut valtakunnallinen perusopetuksen uudistuminen. Vuonna 2016 käynnistyvä uusi opetussuunnitelma tähtää
voimakkaasti oppilaiden tulevaisuuden taitojen kehittämiseen. Henkilöstömme osallistuu aktiivisesti
opetussuunnitelmatyön lisäksi myös hankkeisiin, joilla tähdätään koulumme toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittämiseen. Näistä mainittakoon esim. maailmanlaajuinen New Pedagogies for
Deep Learning-hanke.
Koulumatkoilla täytyy yhä olla erityisen tarkkana liikenteessä. Aluettamme rakennetaan edelleen voimakkaasti ja liikennejärjestelyt ovat keskeneräisiä. Poikkimaantien alikulkujen on ilmoitettu valmistuvan syksyn 2015 aikana. Jos haluatte lapsenne kulkevan kouluun pyörällä jo ykkös-kakkosluokalla, niin
olkaa siitä yhteydessä opettajaan.
Iltapäiväkerhoa ohjaavat Saarelassa seurakunnan työntekijät ja Oulujoella iltapäiväkerhon ohjauksesta
vastaa Pohjois-Pohjanmaan nuorisoseurojenliitto.
Saavuttaaksemme tavoitteemme sekä opetuksessa että kasvatuksessa on meidän kaikkien, koulun
koko henkilökunnan, kotien ja oppilaiden tehtävä avointa ja luottamukseen perustuvaa yhteistyötä.
Yhteistyöterveisin
Esko Silvola
Rehtori

KOULUN YHTEYSTIEDOT
Oulujoen koulu: Sangintie 129, 90650 Oulu
Rehtori; Esko Silvola
Koulusihteeri:
Opettajat:
Erityisopettaja:
Pienryhmä 3-6
Keittiö:
Terveydenhoitaja
Koulupsykologi
Koulukuraattori
Iltapäiväkerho

044 7039250
044 7039443, ma, ke, pe
08 5571404/050 3166626
044 703 9445
050 5929361
044 7137810
soittopyynnöt 08 55844356
044 7039656
044 7039661
044 9764748

Saarelan sivukoulu: Poolakuja 1, 90650 Oulu
Paula Vorne:
Pienryhmä 0-2:
Iltapäiväkerho:
Keittiö:

050 4076278
046 9209084
050 5336849
044 7035454

Luokanopettajat:
1A (Oulujoki) Laura Kauppinen
laura.kauppinen(at)eduouka.fi
p. 050 4478326
1B (Saarela) Ullamaija Parkkonen
ullamaija.parkkonen(at)eduouka.fi
p. 050 4480571
2A (Oulujoki) Anne Relanti
anne.relanti(at)eduouka.fi
p. 050 3887103
2B (Saarela) Paula Vorne
paula.vorne(at)eduouka.fi
p. 050 4076278
3A Päivi Käyhkö
paivi.kayhko(at)eduouka.fi
p. 050 4478156
3B Kyösti Rautio
kyosti.rautio(at)eduouka.fi
p. 050 5716356
4A Jaakko Määttä
jaakko.maatta(at)eduouka.fi
p. 050 3886136
4-5 Maria Liisa Vaajoensuu
marialiisa.vaajoensuu(at)eduouka.fi
p. 050 4479818
5A Jorma Kärnä
jorma.karna(at)eduouka.fi
p. 050 3886049
6A Kaisa Loponen
kaisa.loponen(at)eduouka.fi
p. 046 9208938

Koulusihteeri (ma, ke, pe)
Kati Manninen
kati.manninen(at)ouka.fi
p. 044 7039443
Koulunkäynninohjaajat
Leena Niemi (Oulujoki)
leena.niemi(at)eduouka.fi
Sanna Kouva (Oulujoki)
sanna.kouva(at)eduouka.fi
Carola Laukka (Saarela)
carola.laukka(at)eduouka.fi
Koulupsykologi
Nina Sassali
nina.sassali(at)ouka.fi
Koulukuraattori
Miina Konttinen;
miina.konttinen(at)ouka.fi
Kouluterveydenhoitaja
Kaisu Äijälä
kaisu.aijala(at)ouka.fi

Siivous
Aune Lahdenperä
Keittiöhenkilökunta
Kirsti Ilvesviita
Kiinteistönhoito
Risto Tero

PR1-2 (Saarela) Päivi Holmgren
paivi.holmgren(at)eduouka.fi
p. 046 9209084
PR3-6 (Oulujoki) Tiina Kangas
tiina.kangas(at)eduouka.fi
p. 050 5929361
Englanti
Ida Hernesniemi
ida.hernesniemi(at)eduouka.fi
p. 050 3886046
Erityisopettaja
Eija Hooli
eija.hooli(at)eduouka.fi
p. 044 7039445

PÄIVÄRYTMI 2015 – 2016
OULUJOELLA
Ih
II h

8.15–9.00
9.00–9.45
välitunti 9.45–10.15
III h
10.15–11.10
sisältää 30 min ruokailun
IV h
11.10–12.05
välitunti 12.05–12.30
Vh
12.30–13.15
VI h
13.15–14.00
VII h
14.00–14.45

TERVEYDENHUOLTO
OULUJOEN KOULUN VANHEMPAINTOIMIKUNTA

3A Sari Juntunen PJ, varajäsen Maarit Mäkikyrö

Kouluterveydenhoitajana toimii Kaisu Äijälä.
Terveydenhoitaja paikalla Oulujoella tiistaisin klo
8.15–15.00 ja keskiviikkoisin klo 8.15- 12.00.
Parhaiten asiakkaat tavoittavat jättämällä soittopyynnön neuvolapalveluun 08 558 44356.

3B Johanna Pyökkilehto, varajäsen Minna Hagelberg

Lääkärintarkastukset ajanvarauksella hoitajan
kautta.

2A Sami Jussinniemi, varajäsen Pia Palatsi

4A Matti Palatsi, varajäsen Maria Komu
HAMMASHOITO
4.-5.lk Kimmo Ranta, varajäsen Antti Tikkanen
5A varajäsen Tanja tennilä

Aapistien hammashoitola
ajanvaraus numerosta (08) 558 46430
ma-to klo 7.45–16.00, pe klo 7.45–15.00

6A Hannele Rinne, varajäsen Sirpa Pikkarainen
PL 3-6 varajäsen Taru Jäntti
Saarela: Riikka Vuolle ja Antti Kaarlel
Opettajajäsen Esko Silvola, varajäsen Paula
Vorne
OPPILASHUOLTO
Kerran kuukaudessa kokoontuvassa oppilashuoltoryhmässä käsitellään opetuksen järjestelyihin
ja oppilaille tarjottavaan tukeen liittyviä asioita.
Oppilashuollon työryhmään kuuluvat rehtori,
erityisopettaja,kouluterveydenhoitaja,koulupsykologi ja
koulukuraattori.
Huoltajat kutsutaan mukaan oman lapsensa
osalta oppilashuoltotyöryhmän kokouksiin.
KOULUPSYKOLOGI/-KURAATTORI
Koulupsykologi ja –kuraattori ovat oppilashuollon työntekijöitä, joiden tehtävänä on tukea oppilaan koulunkäyntiä, psyykkistä ja sosiaalista
kasvua ja toimintakykyä sekä edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia. Koulupsykologi ja –
kuraattori toimivat yhteistyössä oppilaiden,
vanhempien ja koko koulun henkilökunnan
kanssa. Vanhemmat voivat keskustella koulupsykologin/-kuraattorin kanssa kotitilanteesta
tai kasvatusasioista. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden
kanssa.
Koulupsykologi Nina Sassali ja koulukuraattori
Miina Konttinen toimivat työparina LaanilaHintta-Myllyoja-Oulujoki-Sanginsuu alueella. He
sopivat työnjaollisista asioista yhdessä, joten
voit olla tarvittaessa yhteydessä kumpaan vain.

Hammastarkastukset tehdään jokaiselle oppilaalle yksilöllisesti määritellyn suunnitelman
mukaisesti. Mikäli oppilaalle ei ole tehty kyseistä
suunnitelmaa, kutsutaan hänet tarkastukseen
kouluvuoden aikana. Myös oppilas itse tai vanhemmat voivat tarvittaessa varata ajan hammashoitolasta. Huoltajia kehotetaan valvomaan,
että oppilas menee hänelle varattuna aikana
hammastarkastukseen. Mikäli oppilaalle tulee
este, pyydämme perumaan ajan mahdollisimman pian.
KERHOTOIMINTA
2015 - 2016

OULUJOEN

KOULULLA

Kerhovastaavana toimii Laura Kauppinen ja
voitte olla häneen tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: laura.kauppinen@eduouka.fi
Lukuvuotena 2015-16 Oulujoen koululla järjestettävät kerhot tulevat koulun kotisivuille tiedoksi. Sen lisäksi koteihin tiedotetaan myös kirjallisesti (ilmoittautumislappu) silloin, kun kerho on tarkoitettu ko. luokalle/luokille.
OULUJOEN KOULUN OPPILASKUNTA
Oulujoen koululla toimii oppilaskunnan hallitus.
Edustajat hallitukseen valitaan luokissa vaaleilla
vapaaehtoisista ja kausi on kaksivuotinen.
Oppilaskunnan hallitus kokoontuu vähintään
kerran kuussa opettajajäsenen Anne Relannin
ohjaamana. Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on ohjata koulun oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaiden viihtyvyyttä koulussa, edistää harrastustoimintaa ja
ottaa vastuuta yhteisten asioiden hoidosta. Oppilaskunnan hallitus ottaa myös kantaa koulun
sääntöihin ja toimintatapoihin, suunnittelee erilaisia tapahtumia, edistää oppilaiden viihtyisyyttä pienillä hankinnoilla ja toimii yhteistyössä

sekä koulun opettajakunnan että vanhempaintoimikunnan kanssa.
YLEISTÄ LUKUVUODESTA 2015–2016

 1. luokan oppilaille jaetaan syys-lokakuun
vaihteessa turva/heijastinliivit.
ILTAPÄIVÄKERHO

Oulun kaupungin opetustoimen kotisivut löytyvät osoitteesta
http://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/

Koululaisten iltapäiväkerho toimii Oulujoen koululla ja Saarelan monitoimitalossa arkipäivisin
klo 11.00 – 17.00.

Koulun kotisivut löytyvät osoitteesta
http://www.ouka.fi/oulu/oulujoen-koulu

LIIKUNTATUNNIT

KOULUN YLEISIÄ TOIMINTAPERIAATTEITA
TIEDOTTAMINEN
Kodin ja koulun välisessä viestinnässä käytetään
ensisijaisesti Wilmaa.
Koulun kotisivuilta löytyvät kaikki koulun ajankohtaiset tapahtumat ja asiat.
KOTITEHTÄVÄT JA OPPIKIRJAT
Koulussa annetaan kotitehtäviä. Tehtävien tunnollinen ja huolellinen tekeminen on oppilaan
velvollisuus ja hyödyksi hänelle itselleen. Toivomme, että huoltajat valvovat kotitehtävien
tekemistä ja läksyjen lukemista. Osa koulukirjoista kerätään keväällä pois ja annetaan syksyllä uudelleen käyttöön. On tärkeää, että kierrätettävät oppikirjat päällystetään esim. kontaktimuovilla tai kestävällä paperilla sekä, että niitä
käsitellään hyvin. Siisti ja kunnossa oleva kirja
innostaa opiskeluun.
LÖYTÖTAVARAT
Oppilaat unohtavat pukuhuoneisiin ja muihin
koulutiloihin vaatteita, pyyhkeitä, käsineitä, kelloja ym. tavaroita. Toivomme tavaroiden nimikointia. Kadonneita varusteita on syytä kysyä
välittömästi opettajalta ja myöhemminkin, sillä
löytötavaroita säilytetään lukuvuoden loppuun
saakka löytötavarakaapissa. Oppilaiden ja iltakäyttäjien kouluun unohtamat tavarat siirretään
Pohjois-Pohjanmaan Löytötavarapalveluihin Tullimiehentie 2 kesäkuun ensimmäisellä viikolla.
Tavaroita säilytetään siellä kolme kuukautta.
KOULUMATKAT
 3-6. – luokan oppilaat voivat, jos
koulumatka sitä edellyttää, kulkea
koulumatkansa pyörällä, käyttäen aina pyöräilykypärää.
 1.-2. – luokan oppilaat voivat,
jos koulumatka sitä edellyttää,
kulkea koulumatkansa pyörällä vanhempien
ensin sovittua asiasta opettajan kanssa. Tietenkin käytetään pyöräillessä aina pyöräilykypärää.

Liikuntatunneilla oppilailla tulee olla asianmukainen varustus.
Ulkoliikunta:
- verryttelypuku tai muu sopiva asu
- urheilujalkineet
Talviurheilu:
- hiihtovarusteet ja luistimet
Sisäliikunta:
- verryttelyhousut/shortsit ja t-paita tai
voimistelupuku ja pyyheliina
Uinti:
- uimapuku / uimahousut ja pyyheliina,
tarvittaessa uimalakki
Oppilaat
jälkeen.

käyvät

suihkussa

voimistelutuntien

KOULULAISVAKUUTUS
Kaikilla Oulun kaupungin peruskoulujen ja lukioiden oppilailla on kaupungin ottama koululaisvakuutus Fenniassa. Koululaisvakuutuksen
perusteella korvataan tapaturmat, jotka sattuvat varsinaisella kouluajalla opetuksen aikana,
välitunnilla sekä otettaessa osaa koulun työsuunnitelman puitteissa järjestettyihin kerhoihin, käynteihin museoissa, tehtaissa jne. sekä
matkalla suorinta tietä kouluun tai koulusta kotiin.
HUOM!
Vakuutus ei korvaa fysikaalisesta hoidosta aiheutuneita kustannuksia. Yksityisellä lääkärillä
käytäessä vanhemmat maksavat kaiken itse ja
hakevat korvauksen ensin Kelalta. Koululaisvakuutus korvaa vanhempien maksun ja Kelan
korvauksen välisen erotuksen. Koulutapaturmasta on aina täytettävä koululla tapaturmailmoitus. Koulumatkalla sattuneesta tapaturmasta
on tehtävä välittömästi ilmoitus koululle.
Huoltaja hakee korvaukset suoraan Fenniasta
koulun syötettyä tiedot Fenniaan. Fennia lähettää käsittelytunnuksen tekstiviestillä vakuutetul-

le/huoltajalle.

POISSAOLOT

Koulun ja kodin yhteistyö

Poissaolosta on ilmoitettava kouluun mielellään
välittömästi Wilman kautta;
https://wilma.ouka.fi/
sähköpostilla tai opettajan työpuhelimeen.
Hyväksyttävästä syystä voi luokan opettaja
myöntää oppilaalle viiden päivän ja rehtori sitä
pidemmän ajan poissaololuvan. Lomaanomuskaavake löytyy oukan sivustolta
kohdasta lomakkeet.
http://www.ouka.fi/oulu/koulutus-jaopiskelu/lomakkeet

Vanhemmille tarjotaan vähintään kerran lukukaudessa mahdollisuus keskusteluun henkilökohtaisesti lapsen opettajan kanssa. Luokkakohtaisia vanhempainiltoja ja yhteisiä koko koulun
vanhempainiltoja järjestetään tarvittaessa.
Keväällä on 7.-9. luokille siirtymiseen liittyviä
asioita käsittelevä tilaisuus 6.-luokkalaisten
huoltajille. Kevätlukukaudella järjestetään seuraavan vuoden koulutulokkaille ja heidän huoltajilleen tilaisuus tutustua kouluun ennen lukuvuoden alkua.
On tärkeää, että oppilaan mahdollisiin ongelmiin
puututaan puolin ja toisin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kodilla on aina päävastuu
lasten kasvattamisessa.
Koulun opetustyö pidetään avoimena ja koulu
pyrkii omalta osaltaan monipuoliseen ja tiiviiseen tilannekohtaiseen yhteistyöhön kotien
kanssa tukiessaan niiden kasvatustehtävää.

Myönnettyjen lomien aikana huolehditaan kotitehtävistä luokan opettajan kanssa sovitulla
tavalla.
TUKIOPETUS
Oppilaalla on mahdollisuus tarvittaessa saada
lisäopetusta omasta, vanhempien tai opettajan
aloitteesta.

Oulun Serviisin internet-sivut löytyvät osoitteesta http://www.ouka.fi/serviisi. Sivuilta löytyvät
esimerkiksi koulujen viikoittaiset ruokalistat.
Kouluruokailu on suunniteltu siten, että se monipuolisuudellaan kattaa osan lapsen päivittäisestä energian tarpeesta. Aamuisin lapset tarvitsevat kotona riittävän monipuolisen aamiaisen, sillä koulu alkaa usein jo klo 8.15 ja ruokailu on 11.00 – 12.00. Allergiasta johtuviin ja
muihin erityisruokavalioihin tarvitaan aina huoltajan ilmoitus Wilmassa, lomakkeessa ”Oppilaan/opiskelijan yhteystietojen päivittäminen”.
Vaikeista
allergioista
toimitetaan
lääkärin/hoitajantodistus koulun keittiölle.
Opettajat ruokailevat aina yhdessä oppilaiden
kanssa valvoen ruokailua, opettaen toisten
huomioonottamista ja hyviä pöytätapoja.
Toivomme kotien olevan mukana hyviin ruokatapoihin totuttamisessa ja monipuoliseen, terveelliseen ruokailuun opettamisessa.
Ruoka Oulujoelle ja Saarelaan tulee Hintan keittiöltä.

Kiva Koulu
= kiusaamisen vastainen koulu–ohjelma. Aloitimme ohjelman käytön keväällä 2009. Ohjelman käyttö jatkuu ja siihen kuuluu vuosittainen seurantakartoitus .
Koulukiusaaminen on pitkäaikaista, henkistä tai ruumiillista väkivaltaa, jonka yksilö
tai ryhmä kohdistaa yhteen uhriin. Kiusaamisessa on olennaista osapuolten välinen
epätasapaino, jolloin kiusattu joutuu puolustautumaan tai on avuton kiusaajaa tai
kiusaajia vastaan. Kiusaaminen tapahtuu
usein piilossa.
Miten koulussa toimitaan?
Luokissa käsitellään kiusaamista ja keskustellaan kiusaamisesta oppilaiden kanssa. Kun havaitaan kiusaamista tai saadaan tieto kiusaamisesta, siihen puututaan heti. Koulussa toimii
KiVa-koulu-ohjelman toimintaperiaatteen mukaisesti kolmen aikuisen muodostama työryhmä
KiVa-tiimi. Jos kiusaaminen ei lakkaa luokanopettajan ja luokan toimenpiteillä, tiimi ottaa
asian hoitaakseen. Tiimillä on selkeät toimenpideohjeet tapausten jatkohoidosta. Vanhemmat
otetaan ilman muuta mukaan tapausten käsittelyyn.
KiVa-koulu-ohjelmaan liittyy pelejä osoitteessa:
http://www.kivakoulu.fi/content/view/55/168/la
ng,finnish/
Koulun koulutunnus on oulujoenkoulu
salasana on gh7yin

Järjestyssäännöt















Koulun ovet avataan aamulla aikaisintaan klo 8.00. Sisälle tullaan kellon soitua, poikkeuksena sadesää
tai kova pakkanen.
Kouluun on tultava riittävän ajoissa, ettei myöhästy alkavalta tunnilta.
Päällysvaatteet ja ulkokengät järjestetään naulakkoon ennen luokkaan menoa. Luokan järjestäjät huolehtivat oman luokan naulakoiden ja käytäväalueen järjestyksestä.
Oppilailla on suositeltavaa olla sisätiloissa sisäkengät tai sisätossut.
Koulussa työskennellään toisia häiritsemättä. Koulun tiloissa liikutaan rauhallisesti kävellen ja melua aiheuttamatta.
Välitunnit vietetään koulun piha-alueella. Sadesäällä ja pakkasen ollessa yli – 20 astetta välitunnit vietetään omassa luokassa sisällä.
Ruokailussa noudatetaan hyviä tapoja ja käytetään ruokailuvälineitä oikein. Ruokaa jätetään vain opettajan luvalla.
Kouluun voi jäädä oppituntien ja kerhojen jälkeen vain opettajan luvalla.
Kaikkien velvollisuutena on huolehtia koulutilojen siisteydestä.
Koulun ja toisten omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Tahallaan aiheutetut vahingot on korvattava.
Koulussa on mukana vain koulutyössä tarvittavat välineet. Koulu ei vastaa tarpeettomasti mukana oleville tavaroille sattuneista vahingoista (esim. keräilyesineet, lelut yms.).
Oppilailla saa olla vanhempien luvalla koulussa mukana puhelin. Se on kuitenkin pidettävä kouluaikana
suljettuna, ellei opettajan kanssa sovita poikkeuksellisesti jotakin muuta. Koulu ei korvaa mukana olleiden puhelimien rikkoutumista tai katoamista.
Tapaturman sattuessa koulussa tai koulumatkalla on siitä ilmoitettava välittömästi koululle.
Poissaoloista on oppilaan huoltajan ilmoitettava opettajalle viimeistään kolmantena poissaolovuorokautena.

Näiden sääntöjen tarkoituksena on edistää Oulujoen koulun kasvatustavoitteiden toteutumista. Yhteisenä
tavoitteena meillä on luoda oppimisympäristö, joka perustuu monipuoliseen, hyvässä ja leppoisassa hengessä vapaaseen, mutta selkeiden kaikille yhteisten sopimusten mukaiseen toimintaan.

Liikunnan ajankäyttösuunnitelma lv. 2015-16 3.-6.luokat
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UINTIVIIKKO
luistelu
luistelu
luistelu
voimistelu
voimistelu
hiihto
hiihto
TALVILOMA
hiihto
hiihto
lentopallo/viitepelit
lentopallo/viitepelit
salipelit
salipelit
kunto/telinevoimistelu
kunto/telinevoimistelu
pesäpallo/pallopelit
pesäpallo/pallopelit
pesäpallo
pesäpallo

Erilliset liikuntavaatteet sekä pyyhe kuuluvat jokaisen liikuntatunnin varustukseen. Jos sää
on sateinen varustaudu liikuntatunnille sekä ulko- että sisäliikuntavaattein.
Talviliikunnassa pakkasraja -15°

