
KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 

22.3.2016 klo 18.00-19.40 

 

Osallistujat 

Merja Alalääkkölä, rehtori Mauno Hiltunen, Seija Hyvönen, Janika Kaski, Maire 

Kellinsalmi, Minna Kestilä, Sinikka Korpipää-Lukkari (siht.), Anne Lassila, 

Saija Mattila, Maarit Niskanen, Anita Pirilä, Maria Valtokari (puh.joht.), apulaisjohtaja 

Leena Vaaraniemi 

Asiat 

1. Edellisen kokouksen muistio 

Käytiin läpi edellisen kokouksen asioita ja todettiin, että Kuvaverkon sopimus 

oppilaiden valokuvauksesta jatkuu vielä ensi lukuvuoden. Liikuntapäivänä 21.3. 

toteutettiin useita liikuntavaihtoehtoja. 10.2. pidettyyn seiskalle-iltaan osallistui yli 

100 henkeä. Koulun peruskorjauksen hankesuunnitelman laatiminen on koulun osalta 

tällä erää ohi. Hyvinvointikyselyn tulokset ovat tulleet ja oppilashuoltoryhmä on 

käsitellyt niitä. Jatkossa niitä esitellään huoltajille koululla 25.5. 

 

2. Uusi opetussuunnitelma 

Tekstiilityön opettaja Maarit Niskanen kertoi käsityö-oppianeesta uudessa 

opetussuunnitelmassa. Kyseessä on tekstiilityön ja teknisen työn yhteinen 

aihekokonaisuus, joten valintaa näiden välillä ei enää jatkossa tehdä 3.-7. luokilla. 

Oppiaine alkaa syksyllä 2016 aluksi 5. luokilla. 

Yhteiskuntaoppi tulee oppiaineena myös alakoulun 4.-6. luokille. Aineen oppisisällöt 

ovat arkielämään ja yleiseen elämänhallintaan liittyviä. Oppiaine pyrkii edistämään 

mm. demokratiaan kasvatusta, aktiivista kansalaisuutta ja oman talouden hallintaa. 

Uuteen opetussuunnitelmaan sisältyy 2 tuntia valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. 

Koulussamme ensi syksynä toteutuvat valinnaisaineet päätetään huhtikuun aikana. 

Kielivalinnat kuuluvat tähän kategoriaan. Mikäli oppilas valitsee A2 kielen, niitä 

opiskellaan 5. ja 6. luokilla eikä muita valintoja voi tehdä. 

 

3. Alakoulun ja yläkoulun asioita 

Loppukevään ohjelmaa: 

23.3. Nettietiketti-koulutus 5.-9. luokille mm. Periscope- ja Whats App-sovelluksen 

käytöstä Oulun tietotekniikan ja koulupoliisin pitämänä. 

Vanhemmat toivoivat asiasta koulutusta myös alemmille luokille soveltuvan tasoisena 

ja mahdollista vanhempainiltaa huoltajille. 

KIVA -tilannekartoitus toteutetaan nettikyselynä yläkoulun osalta kevään aikana. 

21.4. OKL:n opiskelijat järjestävät toimintapäivän alakoululla 

27.4. klo 18.-20 tulevien 7. luokkien vanhempainilta yläkoululla 

2.5.-4.5. 8.luokkalaisten työelämään tutustumispäivät 

10.5. tulevien 1. ja 7. luokkalaisten tutustumispäivä 

Seuraava lukuvuosi: 

Seuraava lukuvuosi alkaa 10.8. keskiviikkona. 1. luokalle on tulossa n. 50 oppilasta. 

7. luokille tulevien oppilaiden määrä ei ole varmistunut, koska erikoisluokille 

päässeiden määrää ei vielä tiedetä. Opetussuunnitelmatyö jatkuu ja sen tuloksena 

uusi ops otetaan käyttöön 7. luokilla syksyllä 2017. 



Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti suunnitelmissa olevasta digiloikasta sekä 

yleensäkin tietotekniikan käytöstä koulussa ja vapaa-ajalla. Asiaan liittyvistä 

terveydellisistä asioista kannettiin huolta, mutta toisaalta tietotekniikka koetaan 

tarpeelliseksi osaksi nykyaikaa ja tulevaisuutta. 

 

4. Stipendirahaston kartuttaminen 

Todettiin, että koulun perinteiset luokkastipendit on syytä säilyttää rahastipendeinä. 

Alakoulun osalta vanhempaintoimikunta vastaa jatkossakin 6. luokkalaisten 

stipendeistä. Yläkoulun osalta kaivataan stipendien lahjoittajia. Kokouksessa mietittiin 

myyjäisten ja arpajaisten järjestämistä stipendirahaston kartuttamiseksi. 

Koulu varaa 25.5. kodin ja koulun toimikunnalle mahdollisuuden tapahtuman 

järjestämiseen. Asiasta sovitaan tarkemmin seuraavassa kokouksessa. Jatkossa 

stipendiasioiden suunnittelu aiotaan aloittaa jo hyvissä ajoin syksyllä. 

 

5. Oppilaskunnalta tulevat asiat 

Alakoulun oppilaskunta suunnittelee vuosittaisen talent-tapahtuman järjestämistä. 

Myyjäisillä kerätyillä varoilla on hankittu koululle pöytäfutispeli. 

- Yläkoululla kummitukarien ja valoluokan yhteistyö on sujunut hyvin kaveruuden 

jatyöpajatyöskentelyn merkeissä. Kaverikuvat otetaan 23.3. ja yhteistyötoteutuksia 

jatketaan kevään mittaan. 

- seiskaluokilta valitaan 12 oppilasta 16 tunnin mittaiseen tukariperuskoulutukseen. 

Koulutus järjestetään 31.3, 5.4, 7.4, ja 12.4. klo 14.15-17.00 Maikkulan koululla. 

- koulun oman KIVA -biisin sanoitus ja sävellys yritetään saada tehtyä tukioppilaiden 

ja muiden oppilasedustajien yhteistyönä 

- SPR:n "Treenikoulutus" (rasismin tunnistaminen/puuttuminen) on tukareille 27.4. 

- tukioppilaat ovat toimintapisteiden vetäjinä tulevien seiskojen tutustumispäivässä 

10.5. 

- tukioppilaat kartoittavat oppilaiden toiveita Vuoden KIVA -koulun palkintorahan (700 

euroa) käyttökohteesta 

 

6. Vanhemmilta tulevat asiat 

Kouluruokailuun liittyvät määrärajoitukset ja ruoan mahdollinen roskiin joutuminen 

herättävät vanhemmissa epätietoisuutta. Apulaisjohtaja Leena Vaaraniemi lupasi 

selvittää asiaa seuraavassa Serviisin laadunvalvontakokouksessa. 

Koululaisten puhelimen käytöstä ja siihen liityvistä laillisuusasioista toivotaan tietoa 

vanhemmille jo 1. luokalta lähtien. KoulU selvittää asiaa. 

 

7. Muut asiat 

Toimikunnan seuraava kokous on 3.5.2016 klo 18. 


