
TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN



Ekaluokkalaisen 

päivä

SEIJA NIEMELÄ JA MINNA KESTI 1AB



OPPIMISKULTTUURIN MUUTOS

opettajan ja lapsen rooli koulussa

 lapsen henkilökohtainen oppimispolku

yhdessä tekeminen

 lapsen osallisuus

monipuoliset ja joustavat 
oppimisympäristöt 

 työtapojen vaihtelu

yhteistyö kotien kanssa

UUSI OPS 2016 TOIMINNAN 
POHJALLA



Mitä ei enää ole

 käsialakirjoitusta

Mikä vähenee

 opettajan suora opetus-> tiedonhankinnan 

monipuolisuus lisääntyy -> monilukutaito

 opettajien yksinopettaminen, samanaikaisopetus 

lisääntyy-> tiimityön merkitys kasvaa

 perinteiset kokeet-> arvioinnin muutos



• Mitä uutta

 englannin opiskelu 2.luokalta lähtien (kielisuihku), ruotsin 
opiskelu 6. luokalta lähtien

 koodaus ja pelillisyys -> ajattelun taidot

 laaja-alainen osaaminen

 liikkumista koko päivään

 opiskelua luokan ulkopuolella

 osallisuutta

 yhteiskuntaoppia alakouluun, ympäristöoppia koko 
alakoulun ajan



Metsokankaan ja Ritaharjun moduulikoulut



Suunnittelun ja rakentamisen tilanne

• Suunnittelu aloitettu keväällä 2014

• Rakentaminen aloitettu 2015 huhtikuussa

• Koulun varustamisen suunnittelu kevät 2015

• Koulun valmis kesällä 2016

• Suunniteltu n. 400 oppilaalle

• Kuuluu Ritaharjun koulun hallintoon



Tilaratkaisut oppimisen ja yhteisöllisyyden 

tukena

• Tilojen joustavuus ja muunneltavuus mahdollistaa tilojen 

tehokkaamman käytön

• Tilojen hyvään akustiikkaan kiinnitetään huomiota

• Kalusteratkaisut tärkeitä tilojen toimivuuden kannalta

• Koulupäivän rakenteen ja rytmityksen miettiminen 

meneillään







KETÄ UUTEEN KOULUUN?

• 1-6 vuosiluokan oppilaita

– Ensi vuonna 1-5 vl

Uudet ykköset:

• 2-3 ryhmää noin 45-70 oppilasta

– Uusia ekaluokkalaisia Ritaharjussa arvio n.180 

oppilasta

– Ryhmät muodostetaan kevään aikana

• Huomioidaan:

– Oppilaan kotiosoite



Perusopetuksen   

iltapäivätoiminta 2016

Oulussa



Kenelle tarjotaan?

• 1. – 2. vuosiluokkien oppilaille

• 3. – 9. vuosiluokkien oppilaille, joille on tehty erityisentuenpäätös 

1. luokan oppilaat, joiden vanhemmat käyvät töissä/opiskelevat sekä erityiseen tukeen 

oikeutetut oppilaat pyritään sijoittamaan ensisijaisesti toimintaan.

Iltapäivätoiminta ei ole lapselle subjektiivinen oikeus, niin kuin päivähoito. 

Kunnalla on oikeus päättää toiminnan järjestämisestä ja sen laajuudesta.



Toimintaan hakeminen

Hakuaika päättyy 20.3.2016

Toimintaan haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakukaavakkeella:

www.ouka.fi/apip

Hakulomakkeita saa

• Oulu10, Torikatu 10

• Iltapäivätoimintaryhmistä

Hakulomakkeet palautetaan: Nuorisopalvelut

käyntiosoite Taka-Lyötyn katu 4, 3 krs

postiosoite PL 17, 90015 OULUN KAUPUNKI

http://www.ouka.fi/apip


Toimintaryhmät

Ryhmät perustetaan hakuaikana saapuneiden hakemusten perusteella. 
Erityisen tärkeää on, että paikkaa haetaan hakuaikana!

Tärkeää on myös, että hakemukseen kirjattaisiin lapsen erityistarpeet, jotta 
niihin tarpeisiin pystytään vastaamaan mahdollisimman hyvin 
(erityisohjaajien palkkaaminen).

Hakuajan jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään, mutta ne eivät vaikuta 
enää ryhmien perustamiseen. Mikäli ryhmä on täynnä, jää lapsi jonoon 
vaikka olisi 1. lk:n oppilas.

Lapselle myönnetystä paikasta tiedotetaan vanhempia touko-kesäkuun 
aikana postitse.



Toimintamaksut

Iltapäivätoimintamaksu tällä hetkellä 80€ / kk

Toimintamaksusta peritään puolet, jos
• lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua 

toimintaan yli 10 päivänä
• lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena

Maksua ei peritä lainkaan, mikäli sairaudesta johtuva poissaolo kestää 
koko kalenterikuukauden.

Koulujen loma-ajat, kuukausien pituus tai läsnäolopäivien lukumäärä 
eivät vaikuta erän suuruuteen.

Maksut sisältävät: * ohjauksen
* tapaturmavakuutuksen
* toiminnassa tarvittavat materiaalit
* iltapäivätoiminnassa välipalan



Toimintapaikan irtisanominen

• iltapäivätoimintapaikka irtisanotaan sähköpostitse osoitteeseen 
apip@ouka.fi. Paikan voi irtisanoa myös irtisanomislomakkeella.

• irtisanomislomakkeen saa toimintaryhmästä tai netistä 

www.ouka.fi/apip

• koska toiminnassa on kiinteä kuukausimaksu, on paikka irtisanottava  
edellisen kuukauden 15. päivään mennessä, ettei maksua mene 
seuraavalta kuukaudelta

• irtisanomislomake palautetaan toimintaryhmän ohjaajille



Mitä ryhmissä tehdään?

Iltapäivätoiminta

• Tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja 

valvottuun toimintaan turvallisessa ja virikkeellisessä 

ympäristössä koulupäivän jälkeen 

• Mahdollisuuksia leikkiin, askarteluun, liikuntaan, ulkoiluun, 

retkiin yms.

• Välipala tarjotaan päivittäin (vastaa päiväkodin välipalaa)



Toiminnan tavoitteena

• Kodin- ja koulun kasvatustyön tukeminen

• Lapsen tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen sekä 

eettisen kasvun tukeminen

• Lasten hyvinvoinnin ja tasa-arvoisuuden edistäminen 

• Syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen

• Lasten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien 

tukeminen



Tietoa vanhemmille

http://www.apip.fi

http://www.ouka.fi/apip

Jaana Valtanen      Kati Niskala Mari Koukkari

p. 044 703 8230    p. 050 435 5850 p. 050 526 7233

suunnittelija         ohjauksen koordinaattori   ohjauksen koordinaattori

(pohjoinen ja eteläinen alue) (itäinen ja keskinen alue)

Sivistys- ja kulttuuripalvelut, kasvatuksellisen ohjauksen 

palveluyksikkö

Taka-Lyötyn katu 4

sähköpostit: etunimi.sukunimi@ouka.fi

http://www.apip.fi/
http://www.ouka.fi/apip


Ritaharjun nuokkari

• avointa, maksutonta toimintaa 1.-6. –luokkalaisille 

ma-pe klo 16 asti

• nuokkarilla voi pelailla, askarrella, leikkiä sekä osallistua 

erilaisiin kerhotoimintoihin

KIITOS!


