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Säilytä tämä tiedote koko lukuvuoden

Kansikuva: Sini–Maaria, 5. B

Lukijalle
Tämä on Myllyojan ja Sanginsuun koulun lukuvuositiedote, joka on luettavissa ja tulostettavissa koulumme kotisivulta. Painettu versio jaetaan koulumme uusien oppilaiden mukana
huoltajille. Halutessanne painetun tiedotelehden voi sen noutaa koulun kansliasta.
Toivomme kaikkien huoltajien tutustuvan tiedotteeseen. Tiedote kertoo koulumme painopistealueista ja sovituista käytänteistä. Kokonaissuunnitelmasta voi ennakoida tulevia tapahtumia. Tiedotteesta löytyvät myös tärkeät yhteystiedot. Mahdollisista muutoksista ja lisäyksistä
ilmoitetaan erikseen Wilmassa ja/tai Myllyojan koulun kotisivuilla
http://www.ouka.fi/oulu/myllyojan-koulu . Sieltä löytyy myös linkki Wilmaan.
Sähköinen reissuvihko Wilma palvelee tiedottamista oman opettajan ja vanhempien välillä
sekä helpottaa tiedonkulkua myös lapsen kaikkien opettajien ja muun henkilökunnan sekä iptoiminnasta vastaavien ohjaajien kanssa. Wilma on myös koko koulun ajankohtaisten asioiden
sisäinen tiedotuskanava julkisen kotisivun lisäksi ( Wilma
Yläpalkki: Tiedotteet-välilehti).
Myllyojalla Vanhempaintoimikunta ja Sanginsuussa Koti-kouluyhdistys ry. (KotoSa) toimivat
tärkeinä linkkeinä kodin ja koulun välillä koulun toimintaa kehitettäessä, oppilaiden kouluviihtyisyyttä lisättäessä sekä yhteistyössä alueen muuhun toimintaan (esim. Reimari-verkosto ja
Kyläyhdistys).
Myllyojan ja Sanginsuun kouluväki
Myllyojan ja Sanginsuun koulujen vanhemmille, huoltajille sekä työyhteisön jäsenille
”Suomi 100 – Myllyojan koulussa. Oikeus olla ja unelmoida.”
Tällä teemalla julistettiin koulurauha ja tämä lukuvuosi alkaneeksi myös meidän koulussamme. Jokaisella lapsella tulee olla koulu- ja kotiympäristö, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä
omana itsenään ilman pelkoa ja uhkaa, tulevaisuudestaan unelmoiden. Jotta tavoite onnistuu,
tarvitsemme koulussa vanhempien varauksettoman tuen ja luottamuksen siihen, että koulu ja
opettaja ovat lapsen puolella - silloinkin, kun oma lapsi on toiminut epäreilusti ja ollut esimerkiksi toisen kiusaajana. Lapsella on oikeus saada ohjausta kasvuunsa. Kun vanhempi luottaa
opettajan oikeudenmukaisuuteen, my
Itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmassa on koulumme perinteitä ja ainutkertaisia tapahtumia:
syksyn ensimmäisenä lauantaikoulupäivänä UNICEF-kävelyn teemana oli Suomi 100. Oulun
perusopetuksessa itsenäisyyden juhlavuotta juhlistetaan toisena lauantaikoulupäivänä 2. joulukuuta. Silloin meidänkin 4.-luokkalaisten edustajat pääsevät ”Linnan juhliin” Oulun kaupunginteatteriin. Myös Myllyojan pääkoululla vietetään itsenäisyysjuhlaa. Luokat toteuttavat monialaisen oppimiskokonaisuuden itsenäisyyden juhlavuoden teemaan liittyen jo edellisen juhlaviikon aikana.
Koulun tehtävä on edelleen kasvattaa oppilaitaan ihmisyyteen ja yhteiskunnan vastuulliseen
jäsenyyteen, opettaa tietoja ja taitoja sekä kykyä yhdistää niitä toisiinsa. Perusopetus tähtää
yhä siihen, että vanhemman kiinnostus ja tuki oman lapsen koulutyötä kohtaan näkyy koulun
arjessa, esim. osallistumisena yhteisiin keskusteluhetkiin ja koulun järjestämiin vanhempientilaisuuksiin. ”Lapset puheeksi”-menetelmä on työkalu, jonka avulla vaikeistakin asioista voidaan jutella Kipeät asiat eivät kieltämällä lakkaa olemasta. Silloin, kun omat voimat ja osaaminen eivät riitä, voimme etsiä tukea ja auttavaa tahoa yhteistuumin. Yhdessä sovitut toimintatavat, pelisäännöt ja niihin sitoutuminen luovat turvallisen ilmapiirin ja kasvuympäristön, jossa
on mahdollista oppia ja onnistua.
Myllyojan koulu pyrkii näyttämään positiivista valoa suomalaisen, arvostetun peruskouluverkoston jäsenenä, ”Majakka”-kouluna. Tänä lukuvuonna osa Myllyojan
ja Sanginsuun oppilaista ja opettajista on myös kaupungin virallisia
Google-yhteistyön pilotteja osallistuen mielenkiintoiseen kansainväliseen JDO-yhteistyöhön.
Hyvää syksyn jatkoa, työ- ja koulutyövuotta kaikille! Marja Kallio, rehtori
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MYLLYOJAN KOULUN HENKILÖSTÖN YHTEYSTIEDOT
I Myllyojan koulu, Karvarinaukio 15, 90650 OULU
II Sanginsuun koulu, Sanginsuuntie 56, 90660 OULU
Koulun yhteystiedot:
Rehtori Marja Kallio

044 7039403

Vararehtori Riitta Sipilä

050 3166735

Sanginsuun vastuuopettaja

044 7039580

Opettajat/ohjaajat (Myllyoja)

044 7039405

Opettajat/ohjaaja (Sanginsuu)

050 3166736

Valmistava opetus

044 7039406

Oppilashuolto, erityisopetus

050 3166877

Kanslia, koulusihteeri

050 3166734

Terveydenhoitaja

050 3787196

Luokat ja opettajat, yhteystiedot:
1. A
1. B
1. C
2. A
2. B
3. A
3.–4. B
3. C
4. A
5. A
5. B
6. A
6. B

Kirsi Kangas-Sorri
Sanna Schroderus-Puurunenen
Petra Väisänen
Riitta Sipilä
Anni Heikkinen
Markku Särkelä
Satu Jehkonen
Elli Hyyryläinen
Pirjo Koivuranta
Kimmo Ohtonen
Elina Pesonen
Mikko Äijälä
Maria Junttila
Sanna Andersson

050-4357129
050-3638427
050-3632809
050-3166735
050-4356392
050-3638301
044-7039536
050-4071384
050-4621004
050-4105614
050-4356398
050-4358251
050-3636771
044-7039406

1.–3. S
4.–6. S
EN/ES
EN

Suvi Lopes
Raija Veijola, (Sanginsuun vast.op.)
Päivi Packalen
Suvi Lopes (Sanginsuu)

050 3631565
044 7039580
050-3632970
050 3631565

ERO
ERO

Anna Laitinen
Salla Pinola (myös Sanginsuu)

050-3166877
050-4356675

Valmistava
opetus 1.-6.
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Muu henkilökunta, yhteystiedot:
Koulusihteeri
Koulunkäynninohjaajat

Heidi Kaarre
(Myllyoja/Sanginsuu)
Heli Lahtela
Heidi Määtänniemi
Päivi Väisänen (sij. Salla Forstadius)
Ville Seppänen (Sanginsuu)

Oulun Serviisi:
Päivi Määttä
Ruokailu ja siivous Marjo Ratilainen
Hilkka Jaara
Kaisu Pöykiö
Kaisu Väisänen
Pirjo Kinnunen (Sanginsuu)
TEKLI:
Timo Karjalainen
Kiinteistönhoito
Lassila&Tikanoja
Kiinteistönhoito/
Olli Lehto-oja
Sanginsuu

050 3166734
044 7039405

050 3166736

044 713 7820

044 7031552
0447031968
044 7032631

050 3857310

Sähköpostiosoitteet:
opettajat: etunimi.sukunimi@eduouka.fi
rehtori ja koulusihteeri: etunimi.sukunimi@ouka.fi
Koulumme kotisivut:
http://www.ouka.fi/oulu/myllyojan-koulu
Sanginsuun kotisivut:
http://www.ouka.fi/oulu/myllyojan-koulu
Koulumme englanninkieliset kotisivut / English websites of Myllyoja School:
http://www.ouka.fi/oulu/myllyojan-koulu/english pages
Oulun opetustoimen aloitussivu:
http://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu

5

VANHEMPIEN EDUSTAJAT
MYLLYOJAN KOULUN VANHEMPAINTOIMIKUNTA, lv. 2017–2018
Vanhempaintoimikunnan luokkakohtaiset edustajat on valittu syksyn vanhempienillassa.
Lukuvuoden kokoukset on merkitty kokonaissuunnitelmaan.

LK

jäsen ja varajäsen

sähköpostiosoite

1. A

Sanni Viinamäki
Suvi Haarala
Jarmo Juutinen
Laura Lebeitsuk
Maria Ukura
Jonna Suokas
Maija Kallio
Päivi Kokkonen
Katja Orbinski
Riikka Lumme
Annukka Tuomikoski
Sanna-Maria Ronkainen
Mervi Laaksolinna
Katri ja Veli-Pekka Ronkainen
Petri Luoto
Marian Sarala
Saara Saarela
Satu Haapanen
Anna-Maria Tuomikoski
Niina Turkki-Juutinen
Anni Heikkinen
Satu Jehkonen
Maria Junttila

sanni.viinamaki@gmail.com
suvimoilanen@luukku.com
jarmoolp@gmail.com
laura.lebeitsuk@coronaria.fi
maria.ukura@gmail.com
jonna.suokas@hotmail.com
maijamatturi@gmail.com
paelpe@gmail.com
orbinski.katja@gmail.com
riikka.lumme@gmail.com
annukka.tuomikoski@gmail.com
sannamaria.kiviniemi@gmail.com
mervi.laaksolinna@gmail.com
katri.ronkainen@gmail.com

Petri Luoto
Jarmo Juutinen
Marja Kallio
rehtori
Riitta Sipilä
vararehtori
Jonna Suokas

petriluoto1@hotmail.com
jarmoolp@gmail.com
marja.kallio@ouka.fi

Riikka Lumme
Katja Orbinski

riikka.lumme@gmail.com
orbinski.katja@gmail.com

1. B
1. C
2. A
2. B
3. A
3.– 4. B
3. C

4. A
5. A
5. B
6. A
6. B
Op. jäsen
Op. jäsen
Op. jäsen
Muu henkilökunta
Tehtävät
Puh.johtaja
Varapuh.joht.
Esittelijä
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Tiedottaja
Varainhankinta
vast.

petriluoto1@hotmail.com
marian.sarala@posti.talonetti.fi
saarela.saara11@gmail.com
satu.haapanen@oulu.fi
annukka.tuomikoski@mail.suomi.net
turkkijuutinen@gmail.com
anni.heikkinen@eduouka.fi
satu.jehkonen@eduouka.fi
maria.junttila@eduouka.fi

riitta.sipila@eduouka.fi
jonna.suokas@hotmail.com

Vanhempaintoimikunnan toiminta-ajatus:
Vanhempaintoimikunta on linkki kodin ja koulun sekä lähiympäristön välillä. Siihen
kuuluvat vanhempien valitsemat edustajat jokaisesta luokasta sekä opettajia ja muuta
henkilökuntaa. Rehtori toimii kokouksissa esittelijänä ja vararehtori sihteerinä. Vanhempaintoimikunta julkaisee oman toimintakertomuksensa syyslukukauden alussa
koulun kotisivuilla.
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SANGINSUUN KOTI-KOULUYHDISTYS ry. (KotoSa) , lv. 2017–2018
Sanginsuun koulun vanhemmat ovat perustaneet keväällä 2017 rekisteröidyn yhdistyksen tukemaan koulun ja oppilaiden toimintaa. Yhdistyksen toimintaan ovat tervetulleita kaikki asiasta
kiinnostuneet vanhemmat.

Puheenjohtaja
Rahastonhoitaja
Sihteeri ja esittelijä
Muut jäsenet

Heidi Mankinen
Sanna Davitsainen
Raija Veijola
Satu Rissanen
Kati Matinlauri
Kirsi Turkka
Sanna Takala
Anne Kinnunen
Anne Kärkkäinen
Sanna Davidsainen

heidimankinen@hotmail.com
sanna.davidsainen@iki.fi
raija.veijola@eduouka.fi
satriss2@yahoo.com
kati.matinlauri@dnainternet.net
kirsi.turkka@gmail.com
sjtakala@gmail.com
anne.1kinnunen@gmail.com
annekarkkainen@luukku.com
sanna.davidsainen@iki.fi

OPPILASKUNNAN EDUSTAJAT
MYLLYOJAN OPPILASTOIMIKUNTA JA YMPÄRISTÖRAATI
Koulussamme toimii aktiivisesti oppilastoimikunta, jonka tavoitteena on oppilaiden kouluviihtyvyyden ja osallisuuden lisääminen. Oppilaat ovat valinneet luokastaan oman
edustajansa oppilastoimikuntaan, joka kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa.
Oppilastoimikunta valitsee lukuvuodelle oman teeman, jota edistetään koulun arjessa.
Lisäksi oppilastoimikunta järjestää lukuvuoden aikana monenlaisia oppilaiden osallisuutta lisääviä tapahtumia ja tempauksia.
Ympäristöraadin jäsenet ideoivat ja kehittelevät koulumme kestävän kehityksen ohjelmaa.
Oppilastoimikunnan ohjaava opettaja on Riitta Sipilä ja Ympäristöraatia ohjaa opettaja
Elina Pesonen.
lk
1. A
1. B
1. C
2. A
2. B
3. A
3.-4. B
4. A
5. A
5. B
6. A
6. B

Oppilastoimikunnan jäsen
Siiri
Minta
Oliveri
Rene
Minea
Inka
Eveliina
Janika
Aava
Sofia
Jussi
Lauri

Ympäristöraadin jäsen
Henni
Otto
Skye
Eeli
Aino-Tuulia
Santeri
Iida
Maksimus
Jesse
Pinja
Eeli
Petra
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kasvatamme oppilaitamme kansainvälisyyteen ja suvaitsevaisuuteen erilaisten projektien ja kulttuuristen kohtaamisten kautta. Lukuvuoden aikana koulullamme vierailee
kansainvälisiä vieraita ja harjoittelijoita. Käymme kirjeenvaihtoa ulkomaisten ystävyyskoulujen kanssa. Mahdollisuuksien mukaan osallistumme kansainvälisiin hankkeisiin.
Kuluvan lukuvuoden uutena hankkeena koulumme 50 oppilasta ja heidän opettajansa
osallistuvat kansainväliseen JDO-ohjelmaan. Oulussa tämä on pilottiprojekti, jonka
tavoitteena on testata Google-ohjelmien soveltuvuutta pieneten oppilaiden opetuskäyttöön. Oppilaat saavat käyttöönsä Chrome book –tietokoneet opetussuunnitelman mukaisen kansainvälisen yhteistyön toteuttamiseen.
Koulumme OPS:ssa huomioidaan mahdollisuus kielirikasteiseen (englanti) opetukseen. Kohderyhmänä ovat erityisesti 2. luokat.
Opetussuunnitelman mukaisesti pidämme opetuksessa ja muussa koulun toiminnassa
esillä Lapsen oikeuksia ja keräämme varoja maailman lasten auttamiseen. Koulumme
haluaa olla edistämässä myös Oulun kaupungin tavoitetta olla ”Lapsiystävällinen kunta”.
Koulumme on toiminut 16 vuotta UNICEF- kouluna. Vaikka UNICEF on lopettanut
tämän kouluyhteistyömuodon, olemme edelleen mukana kansainvälisessä avustustoiminnassa joko UNICEF:n tai jonkin muun kansainvälisen avustusjärjestön kautta.
Vuosittain valittavat UNICEF-oppilaat osallistuvat UNICEF-tapahtumien suunnitteluun
ja vastaavat toteutuksesta yhdessä UNICEF-opettajan kanssa.

VALMISTAVA OPETUS
Koulussamme toimii maahanmuuttajaoppilaiden valmistava opetus. Sen tavoitteena
on, että maahanmuuttajataustaiset lapset oppivat suomen kieltä ja kulttuuria voidakseen helpommin integroitua suomenkieliseen yleisopetuksen luokkaan ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetus valmistavassa luokassa tapahtuu suomen kielellä.
Integrointi omaan kotiluokkaan aloitetaan vähitellen, aluksi taito- ja taideaineiden tunneilla.
Kun opiskelutaidot ja suomen kielen sanavarasto ovat riittävät, siirtyy oppilas yleisopetuksen luokkaan pysyvästi.
Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaalle annetaan suomi toisena kielenä -opetusta ja
tarvittaessa tukiopetusta. Myös oman uskonnon ja äidinkielen opetusta annetaan, jos
ehdot opetusryhmien perustamiselle täyttyvät.
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KOULUKIRJASTO OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ
Myllyojan koulukirjasto palvelee oppilaiden tiedonhaun ja lukemisen keskuksena. Kannustamme lapsia myös kirjallisuusdiplomin suorittamiseen. Oulun koulukirjasto on siirtynyt KOHA-kirjastojärjestelmään, jolloin koulukirjastokortti ladataan samaan korttiin
kaupunginkirjaston kortin kanssa, rinnakkaiseksi, mutta erilliseksi toiminnoksi. Koulukirjasto kasvattaa lapsia yleisen kirjaston käyttäjiksi. Toivomme vanhempien myönteistä suhtautumista lasten lukutaidon edistämiseen ja kirjastokortilla lainaamiseen.
Myllyojan koulu ja Myllyojan kirjasto tekevät monipuolista yhteistyötä. Olemme osallistuneet mm. Lukuinto –ohjelmaan, jonka materiaaleja ja työtapoja käytetään edelleen
koulussamme. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa oppilaiden kiinnostusta ja kykyä
lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä kehittää oppilaiden monilukutaitoja. Lisätietoja ohjelmasta ja materiaaleista löytää kotisivulta: www.lukuinto.fi
Myllyojan koulu on kuluvana lukuvuonna mukana Lukuklaani-hankkeessa, jonka tehtävänä on edistää lukemista ja lukutaitoa alakoulussa. Lisätietoja hankkeesta:
www.lukuklaani.fi
Sanginsuussa on oma pieni koulukirjasto. Siellä käy myös kirjastoauto joka tiistai.

LUKUVUODEN 2017–2018 TYÖ- JA LOMA-AJAT
Syyslukukausi
10.8.–22.12.2017
Syysloma
23.–29.10.2017 (vko 43)
Itsenäisyyspäivä
06.12.2017
Joululoma
23.12.2017-7.1.2018

Kevätlukukausi
8.1.–2.6.2018
Talviloma
5.–11.3.2018 (vko 10)
Pääsiäisloma
29.3 ja 30.3–2.4.2018 (huom. kiirastorstai)
Vapunpäivä
01.05.2018 (huom. vappuaatto)
Helatorstai
10.5.2018

Lauantaikoulupäivät ovat 9.9.2017 (Unicef-tapahtuma) ja 2.12.2017 (perusopetuksen
yhteinen lauantaijuhlapäivä). Korvaavat vapaapäivät ovat kiirastorstai 29.3.2018 ja
vappuaatto 30.4.2018.
Koulu alkaa joululoman jälkeen maanantaina 08.01.2018 lukujärjestyksen mukaisesti.
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KOULUPÄIVÄ MYLLYOJALLA JA SANGINSUUSSA
Myllyojalla koulu
•
•

•

Ovet avataan
Ovet suljetaan

ma–pe
ma, ti, to
ke, pe

klo 7.30
klo 15.00
klo 14.15

Oppitunnit ja välitunnit
Oppitunnit
1. ja 2.
3. ja 4.
5. ja 6.
7.

Välitunnit ja ruokailu

8.15– 9.00 ja 9.00–9.45
10.15–11.00 ja 11.00–11.45
tai 11.15–12.00
12.30–13.15 ja 13.15–14.00
tai 13.30-14.15
14.15–15.00

I ruokailu
II ruokailu

9.45–10.15
10.35–11.15 (liukuva)
11.40–12.30 (liukuva)
12.00–12.30
13.15–13.30 (sovitut)

Koulupäivä rytmittyy pääsääntöisesti kahden oppitunnin mittaiseen työskentelyjaksoon
ja puolen tunnin välituntiin. Koulun pihalla on välituntivalvoja koulun virallisten välituntien aikana. Poiketessaan virallisista välituntiajoista opettaja valvoo ryhmänsä välitunnin.
Välitunnit olemme ulkona, ellei sää sitä estä. Pakkasraja on -20 ºC.
•

Kouluruokailu:

•

Sisäliikuntavälitunnit (Myllyoja)

klo 10.35-12.30 välisenä aikana (1. luokista alkaen)

ma 9.45–10.15
ti 9.45–10.15
ke 9.45–10.15
to 9.45–10.15

4.luokat
3.luokat
5.luokat
6.luokat

Koulumme on liittynyt Liikkuvien koulujen joukkoon alun perin oppilaiden aloitteesta.
Oppilaita innostetaan edelleen liikkumiseen välituntien aikana. Aamupäivän välitunnilla
oppilailla on mahdollisuus hyödyntää ulkoliikuntavälineitä välituntipeleissä. 3-6. luokkien oppilailla on myös mahdollisuus osallistua ohjattuun ja valvottuun liikuntasalivälituntiin kerran viikossa, jolloin myös kiipeilyseinää on mahdollista käyttää. Jokaisella luokalla on viikoittain yksi ilmakiekkopelivuoro.
Sanginsuun koulupäivä
•

Oppitunnit ja välitunnit
Oppitunti

Välitunti ja ruokailu

1. tunti
2. tunti
3. tunti
4. tunti

8.00– 8.45
8.45– 9.30
9.45–10.30
10.45–11.30

9.30–9.45
10.30–10.45 ruokailu
11.30–12.15

5. tunti

13.15–14.00

13.00–13.15

Välituntivalvonta ja ohjeet: Katso edellä. Välitunnit olemme koulun pihalla, ellei sää
sitä estä. Pakkasraja on -20 ºC.
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OPPILASHUOLTO
Oppilashuolto
Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen
terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Tavoitteena on, että kaikki lapset tuntevat
kuuluvansa turvalliseen kouluyhteisöön, jossa on viihtyisä oppimisympäristö. Koulussa
työskentelevien aikuisten vastuulla on huolehtia lasten oppimisesta ja hyvinvoinnista
yhteistyössä kotien kanssa. Oppilashuoltotyöllä pyritään ennalta ehkäisemään oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien syntyminen.

Kouluterveydenhoito
Kouluterveydenhoitaja Sari Ylönen
050-3787196
• Myllyojan koululla tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin
• päivystystunti klo 12–13 (ti, ke)
• Wilma-viesti
Koululääkäri Elena Honkavuori
Äkilliset sairaustapaukset:
• yhteys terveyskeskuslääkäriin tai omaan lääkäriin
Sairaan lapsen hoitotodistus:
• yhteys terveydenhoitajaan lapsen ensimmäisenä sairauspäivänä tai
• neuvolapuhelimeen
08 5584356

Hammashoito
Kontinkankaan hammashoitola, Aapistie 3.
Keskitetty ajanvaraus ma-to klo 7.45- 16.00, pe klo 7.45- 15.00
08 558 46430
Hammastarkastuksia ei tehdä vuosittain, vaan hammaslääkärin tekemän yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan. Kutsut lähetetään hammashoitolasta kotiosoitteeseen. Kiireelliset ajanvaraukset heti aamusta.
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Muu oppilashuolto
Sosiaali- ja terveystoimen palveluja:
Sosiaalipäivystys (klo 8-16)

044 7036235

Lasten ja nuorten psykiatrinen työryhmä

044 7035919

Oulun kaupungin perheneuvonta (ke 10-12)

040 6506014

Oppilashuoltoryhmä
Oppilashuoltotyöryhmän roolina on koordinoida, kehittää ja arvioida yhteisöllistä oppilashuoltotyötä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Oppilashuoltotyöryhmä päivittää
syksyn 2017 aikana yhteistyössä opetushenkilöstön, huoltajien, oppilaiden ja muiden
sidosryhmien kanssa koulun oppilashuoltosuunnitelman, jonka voi lukea Wilmasta
kohdasta ”Vuosisuunnittelu”.
Koulumme oppilashuoltoryhmä kokoontuu joka kuukauden 1. tiistaina. Oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat koulun edustajien (rehtori, erityisopettaja, luokanopettaja) lisäksi
koulupsykologi ja/tai -kuraattori (asiasta riippuen) ja edustaja kouluterveydenhuollosta
(kouluterveydenhoitaja, tarvittaessa myös lääkäri). Ryhmään voi kutsuttaessa osallistua myös koulun muita henkilökunnan jäseniä tai yhteistyötahojen edustajia.
Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään aina oppilaan huoltajien kanssa luottamuksellisesti ja yhteistyössä. Tarvittaessa oppilaan tueksi voidaan koota monialainen
asiantuntijatyöryhmä, jonka kokoonpanosta sovitaan huoltajan ja oppilaan kanssa.
Ryhmä sopii yhteisistä tavoitteista ja työskentelystä tapauskohtaisesti.
Monialaisen asiantuntijatyöryhmän tapaamisista laaditaan oppilashuoltokertomus, johon kirjataan yhdessä sovitut asiat. Oppilashuoltokertomukset tallennetaan oppilashuoltorekisteriin, jonka vastuuhenkilönä toimii rehtori. Rekisteriin tallennetut tiedot
ovat salassa pidettäviä ja huoltajalla on oikeus saada tieto ja kopiot merkinnöistä.
Huoltajat ja oppilaat voivat varata ajan koulumme oppilashuollon työntekijöille myös
ilman, että asiaa käsitellään monialaisessa asiantuntityöryhmässä.

Koulupsykologi ja -kuraattori
Koulupsykologi ja -kuraattori ovat oppilashuoltoyksikön 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.
Alueemme koulupsykologi: Nina Sassali
Alueemme koulukuraattori: Miina Konttinen
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044 7039656
044 7039661

Pienluokat
Pienluokka on tarkoitettu tehostetuksi tueksi perusopetuksen oppilaille, jotka tarvitsevat yksilöllisempää opetusta ja pienempää luokan ryhmäkokoa. Suosituksen pienluokkaan siirtymisestä ja sieltä palaamisesta tekee oppilashuoltoryhmä. Oppilas siirtyy
pienluokkakoulun oppilaaksi, kunnes palaa kotikouluunsa. Alueellamme pienluokkatoimintaa on Hintan, Oulujoen ja Laanilan kouluissa.

Koulumme kriisivalmius
Koulumme oppilaat ja henkilökuntaan kuuluvat aikuiset voivat joutua onnettomuuteen
tai uhkaavaan tilanteeseen joko koulussa tai sen ulkopuolella. Kuolema, sairaus tai
onnettomuus voi kohdata oppilaittemme perheenjäseniä tai muita läheisiä ihmisiä.
Koulullamme on kriisisuunnitelma, joka sisältää toimintamalleja erilaisia kriisitilanteita
varten. Henkilökuntaa perehdytetään koulun kriisityöhön, jonka tarkoituksena on tukea kriisissä olevan henkilön omaa selviytymistä ja nopeuttaa sitä. Toiminta tapahtuu
yhteistyössä vanhempien kanssa. Kriisivalmiussuunnitelma löytyy internetistä koulumme kotisivuilta.
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KERHOT
Sanginsuun koululla pidettävät kerhot , syksy 2017
Sanginsuussa järjestetään päivittäin kerhotoimintaa oppilaiden koulupäivän jälkeen.
Sanginsuun kerhoista lisätietoja: vastuuopettaja Raija Veijola.
Kerho, ohjaaja

Päivä/Paikka

Kylätoimikunnan järjestämä sählykerho

Maanantai

4H –kerho, luontokerho/Ville
Seppänen
4H-kerho, mediataito/Ville Seppänen
Seurakunnan kerho/Sanna Nissinen
Junior Action Liikuntakerho/ Ville
Seppänen

Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai

Myllyojan koululla pidettävät kerhot syksy 2017
Myllyojan koulun kerhoista lisätietoja: kerho- ja liikuntavastaava Kirsi Kangas-Sorri
PUUHAKERHO 2-6.luokille
• tiistaisin klo 14.15-15.15, aloitus ti 12.9 (luokka n:o 4)
• askartelua
• Ohjaaja: Sanna Nissinen (Oulujoen srk)
KORISKERHO 1-5.luokille
• tiistaisin klo 13.30-14.30, aloitus ti 12.9 (liikuntasali)
• harjoitellaan koripallon tekniikkaa leikinomaisesti ja pelataan
• ONMKY:n järjestämä
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BORN TO MOVE –KERHO 1-6.luokille (liikuntasali)
• perjantaisin klo 14.15-15.00, aloitus pe 8.9
• ryhmäliikuntatreeni, jonka liikkeet pohjautuvat tansseihin ja urheilulajeihin, liikkeet ovat helppoja, tehdään musiikin mukaan
• Ohjaaja: Johanna Ojala-Kinnunen
WAU-LIIKUNTAKERHO 1-4.luokille (liikuntasali)
• maanantaisin klo 15-16
• pelataan erilaisia sisäpelejä ja leikitään
SARJAKUVAKERHO 3-6.LUOKILLE
• torstaisin klo 14.15- 15.45

•

Ohjaaja: Veli-Matti Ural, Oulun sarjakuvakeskus

J Kerhot ovat oppilaille maksuttomia . Myöhemmin alkavista kerhoista ilmoitetaan erikseen.
MUSIIKKILUOKKIEN KERHOTOIMINTA
• Musiikkiluokilla on omaan opetussuunnitelmaan liittyvää kerhotoimintaa.
SOITONOPETUS
• Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen ja ammattikorkeakoulun musiikin opiskelijat antavat soittotunteja koulumme tiloissa. Soittotunnit ovat maksullisia (19 € /
30 min), lisätietoja saa vararehtori Riitta Sipilältä.

MUU ILTAPÄIVÄTOIMINTA
ILTAPÄIVÄTOIMINTA (IP-KERHOT) sekä NUORISOTALON VAPAA TOIMINTA
Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä 1.luokan oppilaille sekä
muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille. Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ympäristö, jossa hän voi aikuisen
ohjauksessa osallistua monipuoliseen ja virkistävään toimintaan.
Nuorisopalvelut koordinoi iltapäivätoimintaa, joka Myllyojalla toimii klo 11-17 Nuorisotalolla (Karvarinaukio 11).
Lisäksi nuorisotalolla on kaikille alakoululaisille tarkoitettua vapaata toimintaa klo 1217.
Nuorisotalon ja kerhojen ohjaajia ovat: Marjo Kauppi, Toni Kauppila, Essi Kaukko, Krista Jokimäki ja Saana Kuuppo sekä Tiia Pulkkinen (Osallisuusryhmä Oiva). Ohjaajat
jalkautuvat koulun välitunnille kerran viikossa (perjantaisin)
Nuorisotalon yhteystiedot:
• Käyntiosoite: Karvarinaukio 11, Oulu
• Nuorisotalo: puh. 044-703 8224
• Sähköposti: nuorisotalo.myllyoja@ouka.fi
• Iltapäivätoiminta: puh. 044-7038249
o etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
• http://www.ouka.fi/oulu/nuoret/myllyojan-nuorisotalo
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OULUJOEN SEURAKUNNAN JÄRJESTÄMÄ MYLLYOJAN REPPUKERHO
Reppukerho on 1.-2. -luokkalaisten oma paikka koulun jälkeisen vapaa-ajan viettoon.
Kerhossa leikitään, askarrellaan, pelaillaan, ulkoillaan ja levähdetään yhdessä kavereitten ja turvallisten aikuisten kassa. Kehossa saa pienen välipalan.
•
•
•
•

Kerho kokoontuu maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 12-15.30.
Kerhon lukukausimaksu on 50e syksy ja 50e kevät.
Kerhoon voi tutustua ilmaiseksi kaksi kertaa. Kerho on tällä hetkellä täynnä.’
Lisätietoja: lapsityönohjaaja Maaret Sulkalalta 044-3161654.

16

LIIKUNNAN AJANKÄYTTÖSUUNNITELMA, MYLLYOJA 2.–4. lk
Liikunnan ajankäyttösuunnitelma on viitteellinen. Sen tarkoitus on tiedottaa etukäteen liikuntatunneilla tarvittavista välineistä. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan.
KUUKAUSI

VK

LIIKUNTAMUOTO

Elokuu

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Perusliikunta, hypyt ja heitot
Perusliikunta, juoksut
Ulkopalloilu, jalkapallo
Ulkopalloilu, jalkapallo
Suunnistus
Suunnistus
Suunnistus
Sisäpalloilu, salibandy
Sisäpalloilu, salibandy
Syysloma 23.10.–29.10.2017
Sisäpalloilu, koripallo
Sisäpalloilu, koripallo
Kehonhallinta, telinevoimistelu
Kehonhallinta, telinevoimistelu

48
49
50
51

Suomi- 100 -viikko
Uintiviikko
Musiikkiliikunta
Musiikkiliikunta

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Sisäpalloilu/leikit
Sisäpalloilu/leikit
Sisäpalloilu/leikit
Luistelu
Luistelu
Luistelu
Hiihto
Hiihto
Talviloma 5.3- 11.3.2018
Hiihto
Sisäpalloilu/leikit
Sisäpalloilu, lentopallo
Sisäpalloilu, lentopallo
Luovaliikunta, välinevoimistelu
Kehonhallinta, telinevoimistelu
Sisäpalloilu/leikit
Ulkoliikunta
Ulkopalloilu, pesäpallo
Ulkopalloilu, pesäpallo
Ulkopalloilu, pesäpallo

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

VARUSTEET
Ulkoiluasu +
lenkkarit
Ulkoiluasu +
lenkkarit
Sisäliikuntavarusteet
(sisäpelikengät ja suojalasit)

Sisäliikuntavarusteet
Uintivarusteet
Sisäliikuntavarusteet

Sisäliikuntavarusteet
Luistimet ja
ulkoiluvarusteet
Hiihtovarusteet

Sisäliikuntavarusteet

Ulkoiluasu +
lenkkarit

Huolehdi henkilökohtaisesta puhtaudestasi!
• Ota pyyhe mukaan peseytymistä varten!
Ulkoliikunnan pakkasraja on -15°C
• Lämpötila tarkistetaan koulun mittarista ennen liikuntatunnin alkua.
Yritä itse parhaasi ja kannusta myös muita!
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LIIKUNNAN AJANKÄYTTÖSUUNNITELMA, MYLLYOJA 5.–6. lk,
tytöt
Liikunnan ajankäyttösuunnitelma on viitteellinen. Sen tarkoitus on tiedottaa etukäteen liikuntatunneilla tarvittavista välineistä. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan.
KUUKAUSI
Elokuu
Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

VK
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

LIIKUNTAMUOTO
Perusliikunta, hypyt, heitot
Perusliikunta, juoksut
Perusliikunta/ulkopalloilu
Ulkopalloilu, jalkapallo
Suunnistus
Suunnistus
Suunnistus
Sisäpalloilu, salibandy
Sisäpalloilu, salibandy/koripallo
Syysloma 23.10.–29.10.2017
Sisäpalloilu, koripallo
Sisäpalloilu, koripallo
Telinevoimistelu
Telinevoimistelu
Suomi-100v -viikko
Uintiviikko
Musiikkiliikunta
Musiikkiliikunta

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Kehonhuolto, lihaskunto
Sisäpalloilu/leikit
Sisäpalloilu/leikit
Luistelu
Luistelu
Luistelu
Luistelu
Hiihto
Talviloma 5.3- 11.3.2018
Hiihto
Hiihto
Sisäpalloilu, lentopallo
Sisäpalloilu, lentopallo
Luova liikunta, välinevoimistelu
Telinevoimistelu
Sisäpalloilu/leikit
Ulkopalloilu/leikit
Pesäpallo
Pesäpallo
Pesäpallo

VARUSTEET
Ulkoiluasu +
lenkkarit
Ulkoiluasu +
lenkkarit

Sisäliikuntavarusteet

Sisäliikuntavarusteet

Uintivarusteet

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Sisäliikuntavarusteet

Luistimet ja
ulkoiluvarusteet
Hiihtovarusteet

Sisäliikuntavarusteet

Ulkoiluasu +
lenkkarit

Huolehdi henkilökohtaisesta puhtaudestasi!
• Ota pyyhe mukaan peseytymistä varten!
Ulkoliikunnan pakkasraja on -15°C
• Lämpötila tarkistetaan koulun mittarista ennen liikuntatunnin alkua.
Yritä itse parhaasi ja kannusta myös muita!
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LIIKUNNAN AJANKÄYTTÖSUUNNITELMA, MYLLYOJA 5.–6. lk,
pojat
Liikunnan ajankäyttösuunnitelma on viitteellinen. Sen tarkoitus on tiedottaa etukäteen liikuntatunneilla tarvittavista välineistä. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan.
KUUKAUSI
Elokuu
Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

VK
34
35
36
37
38
39

LIIKUNTAMUOTO
Perusliikunta, juoksut, hypyt ja heitot
Perusliikunta, juoksut, hypyt ja heitot
Ulkopalloilu, jalkapallo
Ulkopalloilu, jalkapallo
Salityöskentely
Sisäpalloilu, salibandy

40
41
42
43

Suunnistus
Suunnistus
Sisäpalloilu, salibandy
Syysloma 23.10- 29.10.2017

44
45
46
47
48
49
50
51
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Sisäpalloilu, salibandy
Sisäpalloilu, koripallo
Sisäpalloilu, koripallo
Sisäpalloilu, käsipallo
Suomi- 100v -viikko
Uintiviikko
Salityöskentely
Ulkoliikunta
Luistelu
Luistelu
Luistelu
Luistelu
Sisäpalloilu, lentopallo
Sisäpalloilu, lentopallo
Sisäpalloilu, käsipallo
Hiihto
Talviloma 5.3.–11.3.2018
Hiihto
Hiihto
Kehonhallinta, telinevoimistelu
Salityöskentely
Salityöskentely
Kehonhallinta, telinevoimistelu
Salityöskentely
Ulkoliikunta
Pesäpallo
Pesäpallo
Pesäpallo

VARUSTEET
Ulkoiluasu +
lenkkarit
Ulkoiluasu +
lenkkarit
Sisäliikuntavarusteet
(miel. sisäpelikengät ja suojalasit)
Ulkoiluasu + lenkkarit,
Sisäliikuntavarusteet
(miel.sisäpelikengät ja suojalasit)
Sisäliikuntavarusteet
(miel.sisäpelikengät)
Uintivarusteet
Sisäliikuntavarusteet
Ulkoliikuntavarusteet
Luistimet, kypärä ja
ulkoiluvarusteet
Sisäliikuntavarusteet

Hiihtovarusteet

Sisäliikuntavarusteet

Ulkoiluasu +
lenkkarit

Huolehdi henkilökohtaisesta puhtaudestasi!
• Ota pyyhe mukaan peseytymistä varten!
Ulkoliikunnan pakkasraja on -15°C
• Lämpötila tarkistetaan koulun mittarista ennen liikuntatunnin alkua.
Yritä itse parhaasi ja kannusta myös muita!
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LIIKUNNAN AJANKÄYTTÖSUUNNITELMA, SANGINSUU 1.-6. lk:t
Liikunnan ajankäyttösuunnitelma on viitteellinen. Sen tarkoitus on tiedottaa etukäteen liikuntatunneilla tarvittavista välineistä. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan.
KUUKAUSI
Elokuu
Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

VK
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

LIIKUNTAMUOTO
Perusliikunta, hypyt, heitot
Perusliikunta, juoksut
Perusliikunta/ulkopalloilu
Ulkopalloilu, jalkapallo
Suunnistus
Suunnistus
Suunnistus
Sisäpalloilu,
Sisäpalloilu,
Syysloma 23.10.–29.10.2017
Sisäpalloilu,
Sisäpalloilu,
Telinevoimistelu
Telinevoimistelu
Suomi-100v -viikko
Uintiviikko
Telinevoimistelu
Musiikkiliikunta

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Kehonhuolto, lihaskunto
Sisäpalloilu/leikit
Sisäpalloilu/leikit
Luistelu
Luistelu
Luistelu
Luistelu
Hiihto
Talviloma 5.3- 11.3.2018
Hiihto
Hiihto
Sisäpalloilu
Sisäpalloilu,
Luova liikunta, välinevoimistelu
Luova liikunta välinevoimistelu
Sisäpalloilu/leikit
Ulkopalloilu/leikit
Pesäpallo
Pesäpallo
Pesäpallo

VARUSTEET
Ulkoiluasu +
lenkkarit
Ulkoiluasu +
lenkkarit

Sisäliikuntavarusteet

Sisäliikuntavarusteet

Uintivarusteet

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Sisäliikuntavarusteet

Luistimet ja
ulkoiluvarusteet
Hiihtovarusteet

Sisäliikuntavarusteet

Ulkoiluasu +
lenkkarit

Huolehdi henkilökohtaisesta puhtaudestasi!
• Ota pyyhe mukaan peseytymistä varten!
Ulkoliikunnan pakkasraja on -15°C
• Lämpötila tarkistetaan koulun mittarista ennen liikuntatunnin alkua.
Yritä itse parhaasi ja kannusta myös muita J!
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LUKUVUODEN KOKONAISSUUNNITELMA, SYYSLUKUKAUSI
2017
Lukuvuoden vuosisuunnitelman mukaiset yhteiset teemat ja tapahtumat on koottu oheiseen
taulukkoon. Luokka-asteilla voi lisäksi omia opetussuunnitelman mukaisia teemoja.
KUUKAUSI

VK

KOULUN YHTEISET
TEEMAT/TAPAHTUMAT

LUOKKA-ASTEEN TEEMAT/
TAPAHTUMAT

ELOKUU

32

KOULU ALKAA to 10.8. KLO 9.00

33

SYYSKUU

35

Kuusen istutus

36

LAUANTAIKOULUPÄIVÄ
9.9. KLO 9.00–12.30
- UNICEF-kävelypäivä

37

Koulukuvaus to-pe 14.-15.9.

.
Vanhempainilta 1ABC 16.8.
Vanhempainilta 6AB 16.8.
Vanhempainilta 4A, 3-4 B 17.8.
Vanhempainilta 2AB 21.8.
Vanhempainilta 3AC 23.8.
Vanhempainilta 5AB 24.8.
6AB Leirikoulu
Oivanki 28.–31.8.2017
Koulupoliisin liikennekasvatus
1.-2. lk ti 5.9.
Koulukinkerit ke 6.9.

34

38
39

LOKAKUU

40

YHTEISTYÖ

Työpaikkakokous ke 16.8.

Vanhempaintoimikunnan
kokous ti 22.8. klo 18
Reimarikokous ti 29.8. klo
14
Kehityskeskustelut syyskuussa
Oppilastoimikunnan ja ympäristöraadin kokous ti 5.9.
klo 10.30-11

Myllyojan alueellinen verkostoiltapäivä ke 27.9. klo
12-16
Oppilastoimikunnan ja ympäristöraadin kokous ti 3.10.
klo 10.30-11

Poistumisharjoitus ma 2.10. klo
9.45

Koulujen elokuvaviikko 3ABC

43
44

S YYS LO MA

S Y YS L O M A

45

Suomi 100-juhlaviikon valmistelu
viikoilla 45-47

S YYS LO MA
Liikkuva koulu: marraskuussa
oman tanssin kisa + yhden korin
koristurnaus
Koristeohjeet luokka-asteittain

Varaa aika: Arviointikeskustelut joulukuussa
Reimari-kokous
ti 21.11. klo 14

41
42
MARRASKUU

46

JOULUKUU

47

Koristeet valmiina viim. pe 24.11.

Lapsen oikeuksien päivä ma 20.11

48

Suomi 100-juhlaviikko
LAUANTAIKOULUPÄIVÄ 2.12. ja
itsenäisyysjuhla
Uintiviikko
ti 6.12. itsenäisyyspäivä

Liikkuva koulu joulukuussa:
luokan oma liikunnallinen adventtikalenteri

50

Uinti myös ma 11.12.

Retki Luleå:on 6AB

51

Joulukirkko pe 22.12. klo 9.00

Musiikkiluokkien joulukonsertti
Oulujoen kirkossa 19.12.

49

21

Vanhempaintoimikunnan
kokous ti 7.11. klo 17.30
Oppilastoimikunnan ja ympäristöraadin raadin kokous
ti 7.11. klo 10.30-11
Ahtisaari–päivä pe 10.11.
*Sovittelijaoppilas
Lasten ja nuorten elokuvafestivaalit vko 46

Arviointikeskustelut viikoilla 49-51
Oppilastoimikunnan ja ympäristöraadin kokous ti
12.12. klo 10.30-11

LUKUVUODENKOKONAISSUUNNITELMA, KEVÄTLUKUKAUSI
2018
KUUKAUSI

VK

TAMMIKUU

2

3

KOULUN YHTEISET
TEEMAT/TAPAHTUMAT
KOULU ALKAA ma 8.1.2018
lukujärjestyksen mukaan

LUOKKA-ASTEEN TEEMAT/
TAPAHTUMAT
Liikkuva koulu:
tammikuussa palloiluturnaus salissa

Lukuviikot: vko:t. 4-8

4

YHTEISTYÖ
Oppilastoimikunnan ja ympäristöraadin kokous ti 9.1.
klo 10.30-11
Eskaripäivä to 18.1
Vanhempienilta eskareille
Vanhempaintoimikunnan
kokous ti 23.1. klo 17.30
Kouluun ilmoittautumien
alkaa/esikoululaiset

5
HELMIKUU

6

Mediataitoviikko vko 6
Liikkuva koulu:
helmikuussa välituntiluistelua liikuntapäivinä ( 3.-6.lk)

Oppilastoimikunnan ja ympäristöraadin kokous ti 6.2.
klo 10.30-11
Reimarikokous ti 6.2. klo 14

TALVILOMA

TALVILOMA

Liikkuva koulu: maaliskuussa
hiihtopäivä Auranmajalla to 14.3.

Oppilastoimikunnan ja ympäristöraadin kokous ti 13.3.
klo 10.30-11

7
8

Alueellinen vanhempainilta
Laanilan koululla
(yhteistyössä: Reimari-verkosto ja
Vanhempien Akatemia)

9
MAALISKUU

10

TALVILOMA

11

HUHTIKUU

12

Vaihtajaiset to 22.3.

13

Lauantaityöpäivän korvaava vapaapäivä to 29.03.
Pääsiäisloma pe-ma 30.3-2.4.

“Yhdessä yläkouluun”-iltakoulu 6.luokkalaisille ja heidän
vanhemmilleen

14

Liikkuva koulu: huhtikuussa omien
liikuntalajien esittely omassa luokassa, Power Mover
Team Rynkeby –koulujuoksu pe
6.4.
Liikkuva koulu: Lankutus- ja leuanvetokisa ti 10.4. klo 9-10
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Oppilastoimikunnan ja ympäristöraadin kokous ti 3.4.
klo 10.30-11

Vanhempaintoimikunnan
kokous ti 10.4. klo 17.30

16

TOUKOKUU

17

Suojautumisharjoitus ma 23.4. klo
10.15

18

Lauantaityöpäivän korvaava vapaapäivä 30.4.
Vappu 1.5.
Helatorstai 10.5.
Ympäristön siivoustalkoot 9.5.

19

Alueelliset
HYVINVOINTIMESSUT
ke 25.4. 18
Liikkuva koulu: toukokuussa pyöräilyretket
Liikkuva koulu: pyörätaitorata koulun pihalla pe 11.5.
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Oppilastoimikunnan ja ympäristöraadin kokous ti 8.5.
klo 10.30-11

6. lk:t: Tutustumistilaisuus Laanilassa
Uudet 1.-lk:t:Tutustumispäivä

21
KESÄKUU

22

Kesäkirkko pe 1.6. klo 9.00
Päätösjuhla ja todistusten jako
la 2.6. klo 8.15

Liikkuva koulu: haastekisat pesäpallossa/jalkapallossa?
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Oppilastoimikunnan ja ympäristöraadin kokous ti 29.5.
klo 10.30

SANGINSUUN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2017–2018
Oheisessa taulukossa on koottuna kyläkoulun omat kuukausi- ja viikkoteemat sekä muut tapahtumat sekä yhteistyö Myllyojan pääkoulun kanssa.
Elokuu "Yhteiset pelisäännöt"
10.8. Koulu alkaa
15.8. Marjastus ja leivontapäivä
16.8. Vanhempainilta
24.8. Marjaretki
18.8. Koulurauhan julistus
22.8. Poistumisharjoitus
Syyskuu "Opiskelemme luonnossa"
1.9. Kinkerit
8.9. Kalastuspäivä
9.9. Lauantaikoulupäivä UNICEF-kävely Myllyojan koululla
13.9. Koulukuvaus
vko 37 Sanomalehtiviikko
15.9. Vaelluspäivä Pilpasuolla
Lokakuu
vko 40 Elokuvan teemaviikko 3-6 lk
5.10. Maailman opettajien päivä, jolloin lapset toimivat opettajina
Vierailu Ruskon jätekeskuksessa ja Kalevan painotalossa
6.10. Kierikkiretki: 5. lk oppilaiden vierailu Kierikissä historiaan liittyen
20.10. Vaihtajaiset
Vko 43 Syysloma
Marraskuu
Vko 46 Lasten ja nuorten elokuvafestivaalit
Vko 48 MOK ”Suomi 100v”
Joulukuu
2.12. Lauantaikoulupäivä, Juhla ”Suomi 100 vuotta” Myllyojan koululla
vko 49 Uintiviikko: ma, ti to ja pe uintia sekä ma 18.12.
vkot 47-50 Arviointikeskustelut
22.12. Joulukirkko klo 9.00
Tammikuu 2018
Koulu alkaa kaikilla ma 8.1.2018 lukujärjestyksen mukaan!
vko 4 Koko koulun luistelupäivä
Vko 2-5 Lukuviikot
Vko 6 Mediataitoviikko
Helmikuu
vko 7-8 Ystävyysviikot
Maaliskuu
2.3. Talent-tapahtuma
Vko 10 Talviloma
14.3. Koko koulun hiihtopäivä Auran majalla
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Huhtikuu
vko 15 Ammattiviikko
13.4. Tutustuminen vanhemman/sukulaisen työpaikkaan
29.3.-2.4. Pääsiäisloma
Poistumisharjoitus
30.4. Korvaava vapaapäivä: lauantaityöpäivän korvaava vapaapäivä
Touko-kesäkuu
1.5. Vappu
10.5. Helatorstai
Ympäristön siivoustalkoot
30.5. Koulun kevätjuhla
31.5. Koko koulun kevätretki
1.6. Kesäkirkko Päätöstilaisuus ja todistusten jako
2.6. Päätöstilaisuus ja todistusten jako klo 9.00
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KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ
Koulumme toiminta perustuu yhteisöllisyyteen sekä kodin ja koulun väliseen tiiviiseen
yhteistyöhön. Vanhempien kiinnostus ja tuki koulutyötä kohtaan auttavat lasta onnistumaan koulutyössä.
Koulussamme järjestetään monia tapahtumia kodin ja koulun yhteistyön tukemiseksi:
koko koulun ja luokkamuotoisia vanhempainiltoja, perheiden yhteisiä tapahtumia ja
juhlia. Vanhempaintoimikunnan jäsenet muodostavat vanhempien edustajiston koulun
toiminnan kehittämisessä ja lukuvuoden suunnittelussa.

Oppimisen arviointi sekä kehitys- ja arviointikeskustelut
Oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua, edistää oppimista
sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Painopiste on oppimista edistävässä
arvioinnissa.
Oppimisen arvioinnissa korostuvat oppilaiden taito asettaa tavoitteita, ottaa vastuuta ja
arvioida omaa oppimistaan niin työskentelytaidoissa, käyttäytymisessä kuin eri oppiaineissakin. Näin oppilaalle pyritään vahvistamaan tunnetta oman oppimisensa omistajuudesta.
Opettaja antaa koulutyöskentelyä koskevaa palautetta oppilaalle itselleen ja hänen
vanhemmilleen esim. henkilökohtaisissa keskustelutuokioissa, kehitys- ja arviointikeskusteluissa. Keskusteluissa arvioidaan oppilaan edistymistä hänen itse asettamiin tavoitteisiinsa nähden sekä opetussuunnitelman tavoitteisiin nähden. Vanhemmilla on
mahdollisuus osallistua keskusteluihin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jokaisen
oppilaan vanhemmat kutsutaan syyslukukaudella arviointikeskusteluun, jolla korvataan
välitodistus.
Ensimmäisen luokan oppilaiden vanhempien kanssa käytävä kehityskeskustelu voidaan toteuttaa Lapset puheeksi -menetelmällä.
Oppilaat saavat lukuvuositodistuksen kevätlukukauden päätteeksi. Oppilasarvioinnissa
käytetään sanallista tai numeroarviointia tai niiden välimuotoa.
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Poissaolot
Oppilaan poissaolosta on ilmoitettava mahdollisimman pian omalle opettajalle Wilmaan, puhelimitse tai sähköpostilla. Mikäli oppilas on iltapäiväkerhossa, pyydämme
vanhempia ilmoittamaan poissaoloista myös sinne.

Loma-anomukset ja koulutyön keskeytykset
Luokanopettaja voi myöntää oppilaalle koulunkäynnistä keskeytyksen enintään viideksi koulupäiväksi ja rehtori viittä koulupäivää pidemmäksi ajaksi. Loma anotaan Wilman kautta seuraavaa reittiä: Yläpalkin valikosta ≡ à Hakemukset ja päätökset à
Hakemus poissaoloon koulusta.
Koulutehtävistä tulee sopia opettajan kanssa ennen lomaa tai muuta keskeytystä.

Kouluruokailu
Koulun liukuvat ruokailuajat ovat klo 10.35–12.30. Kouluruokailustamme huolehtii Oulun Serviisi. Serviisin kotisivuilla julkaistaan mm. ruokalistat: http://ouka.fi/serviisi
Toivomme, että kodit huomioivat aamu- ja välipalan oppilaille kotona ja kannustavat
lastaan syömään koululounaalla riittävästi sekä maistamaan tarjolla olevia monipuolisia ruokalajeja. Oppilas voi tuoda välipalan kouluun, mikäli hänellä on neljä oppituntia
ennen tai jälkeen ruokailun.

Tukiopetus
Tukiopetusta annetaan tarpeen mukaan.

Koulumatkat
Liikennesääntöjä on noudatettava, laki velvoittaa käyttämään myös pyöräilykypärää. Vetoamme vanhempiin, että he valvovat lastensa kypäränkäyttöä myös vapaaaikana. Pyörät on säilytettävä lukittuina pyörätelineessä. Koulupäivän aikana pyöriin
ei kosketa. Koulu ei kuitenkaan voi vastata pyörien rikkoontumisesta tai katoamisesta.
Bussilla tai taksilla kuljettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta, hyviä käytöstapoja ja kuljettajan antamia ohjeita. Yrittäjä voi evätä huonosti käyttäytyvän oppilaan matkan.

Läksyt ja kotitehtävät
Oppilailla on yleensä lukuläksyjä ja kotitehtäviä. Läksyparkki pidetään koulukirjastossa. Siellä oppilaalla on mahdollisuus saada ohjausta läksyjentekoon, mikäli kotona
siihen ei ole mahdollisuutta. Suosittelemme läksyparkkia. Tekemättä jääneet/laiminlyödyt tehtävät jäädään tekemään läksyparkkiin heti koulupäivän jälkeen,
ellei opettajan kanssa toisin sovita. Läksyparkissa jokaiselta edellytetään työrauhaa ja
hyvää käyttäytymistä.

Löytötavarat
Pyydämme nimikoimaan lasten vaatteet ja ulko- ja sisäjalkineet. Kadonneita tavaroita
kannattaa kysyä tai käydä katsomassa koululta. Lukukauden päätyttyä löytötavarat
kerätään ja toimitetaan näytteille asettamisen jälkeen kierrätykseen.

Uinnit
Uintiviikko on viikko 49/50, 4.-8.12.2017+ ma 11.12.2017. Uinti aiheuttaa useille luokille lukujärjestyspoikkeamia. Uintivarusteet pakataan erilliseen pussiin. Muista kuivattaa
uintivarusteet päivittäin!
26

Matkapuhelimen käyttö
Koulu ei edellytä matkapuhelimen hankintaa. Puhelimen tuomista kouluun tulee harkita tarkoin. Se ei saa häiritä koulutyöskentelyä. Koulu ei vastaa kadonneista tai rikkoutuneista puhelimista. Matkapuhelinta säilytetään repussa äänettömällä. Sitä saa käyttää koulun alueella ainoastaan opettajan luvalla. Välitunneille kannustamme lapsia
yhteiseen toimintaan: liikuntaan, peleihin ja leikkeihin.

MUU ALUEELLINEN YHTEISTYÖ
Uuden Oulun perusopetuksen aluejaossa koulumme kuuluu itäiseen alueeseen.
Koulumme on tiiviisti mukana Myllyojan alueen Reimari -yhteistyöryhmässä tavoitteinaan lapsen ja lapsiperheiden hyvinvointi alueellamme. Toiminnalla halutaan
• tukea lapsen yhtenäistä koulupolkua varhaiskasvatuksesta perusopetuksen ja toisen asteen loppuun saakka
• tukea vanhempien kasvatustehtävää
• tukea alueen lasten ja lapsiperheiden harrastusmahdollisuuksia
• tiivistää alueen lapsiperheiden omaehtoisen toiminnan kehittämistä
• tukea päihteetöntä kasvuympäristöä
• kehittää alueelle yhteinen Terveen kasvun portaat -malli

Koulun yhteistyö seurakunnan kanssa
Koulumme tekee yhteistyötä mm. Oulujoen seurakunnan kanssa. Mikäli vanhemmat
katsovat, että jokin seurakunnan tai muun kristillisen yhdistyksen järjestämä tilaisuus
ei ole perheen ja lapsen vakaumuksen mukainen (esim. ET- oppilaat ja eri uskontokuntiin kuuluvat oppilaat), oppilaalle järjestetään muuta tavoitteellista toimintaa kyseisen tilaisuuden ajaksi.
Noin kerran kuukaudessa järjestettävän seurakunnan päivänavauksen (pe klo 10.15)
lisäksi järjestettävät muut uskonnolliset tilaisuudet näkyvät koulun kokonaissuunnitelmassa. Muista tilaisuuksista ilmoitetaan erikseen.
Koulukummi on oppilaiden tavattavissa yhdellä välitunnilla viikossa. Koulukummina
toimii Sanna Nissinen.
Koulukummitoiminnan tavoitteita ovat
• jalkautuminen sinne, missä alueen lapset ovat
• läsnäolo koulun arjessa esimerkiksi olemalla välitunnilla aikuisena ”kaverina” ja keskustelukumppanina
• lapsen kohtaaminen
• luotettavana aikuisena oleminen
• seurakunnan työn näkyväksi tekeminen
Myös Oulujoen seurakunta järjestää iltapäivätoimintaa alkuopetusikäisille oppilaille

Myllyojan koulun musiikkiluokat ja verkostoyhteistyö
27

Myllyojan koulun historiaan musiikkiluokat ovat kuuluneet jo sen perustamisesta, vuodesta 1979 alkaen. Tämän 38-vuoisen toiminnan aikana luokat ovat olleet tärkeä osa
Myllyojan koulun ja koko lähialueen toimintakulttuuria. Oman luokan vanhemmille ja
perheenjäsenille pidettävät soittajaiset sekä läheisten lisäksi koko koululle suunnatut
konsertit ilahduttavat ja virkistävät koulumme arkea. Joka toinen vuosi harjoiteltu musiikkinäytelmä on lapsille mieluinen monialainen oppimiskokemus ja projekti.
Musiikkiluokkien toimintaan kuuluu edelleenkin tiivis verkostoyhteistyö kaupungin
muiden musiikkiluokkien kanssa. Yhteistyön tuloksena musiikkiluokat järjestävät yhteisiä konsertteja mm. Madetojan salissa. Musiikkiluokkien aktiivisuus näkyy mm. Oulujoen seurakunnan ja lähellä olevien vanhusten palvelutalojen kanssa tehtävänä yhteistyönä. Tulevana jouluna koulumme musiikkiluokat kutsuvat koulumme ja alueemme
perheet joulukonserttiin Oulujoen kirkkoon 19.12.
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YHTEISSÖLLISYYTTÄ VAHVISTAVA TOIMINTA KOULUSSA
Kiusaamisesta kannustamiseen
.
Kiusaamista pyritään ehkäisemään ennalta mm. Lions Quest –ohjelman mukaisilla
oppitunneilla sekä Mielenterveysseuran ”Hyvää mieltä yhdessä” –materiaalien ja toiminnallisten tehtävien kautta. Opettelemme tunnistamaan kiusaamisen eri muotoja ja
siihen liittyviä ilmiöitä sekä opettelemaan kannustamista kiusaamisen sijaan.
Myös oppilaiden osallisuuden lisääminen oppilastoimikunnan, ympäristöraadin,
UNICEF-toiminnan ja Liikkuva koulu –toiminnan kautta ovat osa kiusaamisen vastaista
toimintaa. Näillä menetelmillä pyrimme vahvistamaan paitsi oman luokan myös koko
koulun hyvää ilmapiiriä.
Käytämme opetuksessa edelleen soveltaen Kiusaamisen Vastaista KiVa-materiaalia.
KiVa- Koulu on koulukiusaamista vähentävä ja ennalta ehkäisevä tutkimustietoon perustuva toimenpideohjelma. Turun yliopistossa kehitetty ohjelma muuttui maksulliseksi.
Emme ole hankkineet lisenssiä, joten emme voi enää käyttää KiVa-koululogoa, vaikka
kiusaamisen nollatoleranssin mukaisesti puutumme kaikkeen havaittuun kiusaamiseen.
Joka vuosi koulussamme valitaan sovittelijaoppilas, joka on toiminnallaan edistänyt
sopua ja rauhaa koulussamme. Hänet palkitaan Martti Ahtisaaren –päivänä marraskuussa lasisella ”Rauhankyyhky”-kiertopalkinnolla.
Myllyojan koulussa on toimintamalli, jonka mukaan edetään silloin, kun kiusaamiseen
puuttuminen ei heti sitä lopeta tai kun kiusaaminen toistuu. Vanhemmat kutsutaan silloin mukaan puuttumiseen hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.
”Kaikki eivät ole vastuussa kiusaamisesta,
mutta kaikki ovat vastuussa sen lopettamisesta.”

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
Kouluyhteisössä lapsi harjoittelee yhteisön jäsenenä toimimista ja yhteisten sääntöjen
noudattamista. Turvallisuuden ja työrauhan ohella sääntöjen tarkoituksena on kasvattaa ja opettaa lasta huomaamaan, että yhdessä sovittujen sääntöjen rikkomisesta on
seurauksena ojentaminen tai rangaistus.
Koulumme järjestyssäännöt perustuvat perusopetuslakiin, opetushallituksen julkaisemiin ohjeisiin ja ne noudattelevat myös Oulun kaupungin perusopetuksen linjauksia.
Järjestyssääntöjen pohjalta opettaja voi yhdessä oppilaiden kanssa laatia luokka- tai
ryhmäkohtaisia sääntöjä ja käytänteitä kunkin ryhmän ikätason ja tarpeen mukaan.
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MYLLYOJAN JA SANGINSUUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Säännöt ovat voimassa myös koulumatkoilla.
Järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat
voimassa kouluaikana, koulumatkoilla sekä kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa.
(Perusopetuslaki 29§).

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (POL § 35,36)
Oppilaalla:
- on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta.
- on velvollisuus käydä koulua säännöllisesti.
- on velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti.
- on velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä.

Käyttäytyminen:
Olen ystävällinen.
Olen rehellinen.
Annan työrauhan.
En koske toisen omaisuuteen ilman lupaa.

Oppitunnit:
Kellon soidessa siirryn omaan luokkaani.
Huolehdin, että minulla on tarvittavat työskentelyvälineet mukanani.
Pidän tavarani järjestyksessä.
Käytän kännykkää vain opettajan luvalla, muutoin säilytän sitä repussa äänettömänä.

Välitunnit:
Menen viivyttelemättä välitunnille säänmukaisesti pukeutuneena.
Leikin vain turvallisia leikkejä ja otan kaikki mukaan.
Kerron ongelmatilanteista aikuiselle.

Ruokailut:
Ruokailen rauhallisesti.
Keskustelen hiljaisella äänellä vain oman pöytäseurani kanssa.
Maistan kaikkia ruokia.

Turvallisuus:
Noudatan koulumatkalla liikennesääntöjä.
Käytän pyöräillessä kypärää.
Kerron kiusaamisesta koulun aikuiselle.
Liikun käytävillä kävellen.
Noudatan koulun aikuisten ohjeita ja koulun sääntöjä.
(Myllyojan koulun OPS, säännöt päivitetty huhtikuussa 2016)
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