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Rehtorin terveiset
Mukavaa kouluvuotta 2016–2017
Kouluvuosi tuo mukanaan monia muutoksia, uusia asioita ja uusia ajatuksia opetukseen. Uusi
opetussuunnitelma otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuosiluokilla 1 – 6 mutta myös 7 – 9
luokille uuden opetussuunnitelman myötä tulee uusia tuulia. Ainekohtaiset muutokset ja
tuntijakomuutokset tulevat yläkoulun puolella voimaan portaittain, ensi syksynä 7. luokille ja
seuraavana vuonna 8. luokilla ja 2019 lukuvuoden alusta 9. luokan oppilailla.
Uuden Opetussuunnitelman myötä ehkä suurin muutos tulee näkymään oppilaan roolin
muuttumisessa. Oppilasta tullaan ohjaamaan siten, että hänestä tulee aktiivinen toimija. Oppilaan
tulee asettaa itselleen tavoitteita, oppii ratkaisemaan ongelmia itsenäisesti ja ennen kaikkea osaa
toimi yhdessä muiden kanssa osana ryhmää, oppilas osaa arvioida omaa toimintaansa ja omaa
osaamistaan ja oppii ottamamaan huomioon oman toimintansa seuraukset muihin ihmisiin. Lisäksi
tulee uusia lähestymiskulmia opiskeluun. Puhutaan laaja-alaisesta osaamisesta, seitsemästä laajaalaisesta osaamiskokonaisuudesta, joita harjoitellaan ja joiden kehittymistä arvioidaan.
Kouluvuoden aikana järjestetään Monialaisia oppimiskokonaisuus – viikkoja, jolloin viikon aikana
opiskellaan jonkin teeman ympärillä. työskentelyyn otetaan mukaan myös oppiainekohtaiset
tavoitteet ja pyritään yhdistämään teeman ympärille useiden eri oppiaineiden tavoitteita. Lisäksi
arviointi tulee muuttumaan. Oppilasta ei enää arvioida yhteisillä kriteereillä, vaan arvioidaan
oppilaan kehittymistä omien tavoitteiden suunnassa. Vuosiluokilla 1 – 5 väliarviointi muuttuu
sanalliseksi arvioinniksi. Opettajat käyvät huoltajan ja oppilaan kanssa arviointikeskustelun joulu –
tammikuun aikana ja lokakuun loppuun mennessä opettajat käyvät oppilaan ja huoltajan kanssa
kehityskeskustelun, jossa mietitään oppilaan tavoitteita lukuvuodeksi.
Keskeisiä muutoksia oppiaineiden osalta ovat: englannin opiskelu aloitetaan 2. luokalla,
yhteiskuntaoppia opiskellaan 4. ja 5. luokalla, 6. luokalla alkaa ruotsin opiskelu, käsityö on kaikille
yhteinen oppiaine ja se pitää sisällään entiset tekstiilityön ja teknisen työn ja ympäristöoppia
opiskellaan aina kuudennen luokan loppuun ja se pitää sisällään biologian, maantiedon, fysiikan,
kemian ja terveystiedon.
Vaikka opetussuunnitelma on otettu käyttöön tämän lukuvuoden alussa, niin oikeastaan työ alkaa
vasta nyt. Opsin uudet ajatukset ja päämäärät jalostuvat käytäntöön vasta työn myötä ja kestää
varmasti useampi lukuvuosi ennen kuin kaikki Uuden opetussuunnitelman uusista tavoitteista ja
ajatuksista on saatu jalostettua parhaimpaan muotoonsa.
Pienin askelin kohti uutta oppijuutta.
Yhteistyöterveisin
Ari Isomaa
rehtori
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Osoitteet
Pääkoulu

Keiskan koulu

Haukiputaan koulu
Mirjantie 4
90830 Haukipudas

Haukiputaan koulu/ Keiskan koulu
Huvipolku 90
90830 Haukipudas

Työpäivät ja loma-ajat
Syyslukukausi 10.8. - 22.12.2016

Kevätlukukausi 9.1. – 3.6.2017

 syysloma 24. - 30.10.2016 (vko 43)
 itsenäisyyspäivän vapaa 5.-6.12.2016
 joululoma 23.12.2016 - 8.1.2017






talviloma 6. - 12.3.2017 (vko 10)
pääsiäisvapaa 14. - 17.4.2017
vapunpäivän vapaa 1.5.2017
helatorstaivapaa 25.5.2017

Lauantaityöpäiviä ei ole lukuvuonna 2016–17
Yläkoulun oppilaiden taksvärkkipäivä on pe 23.9.2016

Tuntiajat
Alakoulu

Yläkoulu

1.
2.
3.-4.

8.10–8.55
9.00–9.45
10.15–12.00
sis. ruokailu

1.
2.
3.
4.

8.10–8.55
9.00–9.45
10.10–10.55
11.00–11.45
sis. ruokailu

5.
6.
7.

12.20–13.05
13.20–14.05
14.10–14.55

5.
6.
7.
8.

12.20–13.05
13.20–14.05
14.10–14.55
15.00–15.45

Yläkoulun TET-viikot (työelämään tutustuminen)
Syksy 2016:

vko 40 (3.-7.10.2016) 9A, 9B, 9C
vko 41 (10.–14.10.2016) 9D, 9E, 9F

Kevät 2017:

vko 16, ke - pe (19.–21.4.2017) 8A, 8B, 8C
Vko 17 ke - pe (26.–28.4.2017) 8D, 8E, 8F, 8G

Seitsemäsluokkalaiset tutustuvat yhden päivän ajan työelämään omalla koululla.
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Henkilökunnan yhteystiedot
Rehtoreiden ja koulusihteerien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi
Opettajien ja koulunkäynninohjaajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@eduouka.fi.
Rehtorit
Rehtori:

Ari Isomaa

050 420 1595

Apulaisrehtori, vlk. 1-6:

Piia Bergman

050 409 0388

Apulaisrehtori, vlk. 7-9:

Maarit Rekilä

050 410 8626

Koulusihteerit
vlk. 1-6 Katariina Auer

050 410 1726

vlk. 7-9 Marja Karlsberg

050 410 2155

Opettajat/ luokanvalvojat, luokkatila ja puhelinnumero
1A
1B
1C

(A150)
(A149)
(A224)

050 430 8154
050 430 7449
050 408 8594

1Ke

Päivi Ukkola
Pirkko Niemelä
Annukka Pasanen/
Liisa Marjeta
Leena-Kaija Kurttila

(Keiskan koulu)

050 409 0915

2A
2B
2C
2Ke

Ritva Räsänen
Annu Vuontisjärvi
Soile Tallgren
Pekka Seppänen

(A249)
(A248)
(A228)
(Keiskan koulu)

050 400 5652
050 380 3318
050 409 0649
050 375 3686

3A
3B
3C
3Ke

Niina Mikkonen
Ritva Wiik
Päivi Ruuska
Jyrki Mylly

(A242)
(A244)
(A243)
(Keiskan koulu)

050 409 0182
050 409 0512
050 408 9747
050 591 7112

4A
4B
4C
4Ke

Harri Pesonen
Pia Varjonen
Jukka Ukkola
Riikka Vuontisjärvi

(A238)
(A237)
(A239)
(Keiskan koulu)

050 409 0840
050 407 2292
050 591 7750
050 409 0590

5A
5B
5C

Kari Hytönen
Kimmo Haapaniemi
Aija Salovaara

(A229)
(A207)
(A246)

050 409 0565
050 410 2624
050 591 6091
5

6A
6B
6C

Sakari Harju
Marianne Saari
Tapani Laurila

(A206)
(A205)
(A230)

050 409 0882
050 409 0224
050 591 5363

EN
EN
EN
EN
SA,RU
RU
UO

Aili Penttilä
Suvi Oikarinen
Outi Anttila
Pirkko Pöllänen
Paula Nurmos
Sari Kupsu-Kokkila
Jaana Herukka

(A247)
(A223)
(Y205)
(Y206)
(Y204)
(Y207)

050 409 1775
050 409 1870
050 410 4467
050 410 9700
050 410 9161
050 410 9464
050 409 4505

ELA
ELA
1-2D
1-2E
3-4F
4-6G
5-6H
1I
3-9J
4-9K
1-6L

Anna-Maria Tirroniemi
Riikka Tarumaa
Maria Orava
Kirsi Ahonen
Oskari Tuononen
Anna Uusitalo
Kaisa Korkalo
Minna Isojämsä
Marja-Liisa Niemelä
Ulla-Maija Saastamoinen
Virpi Väisänen
sij. Leena Tiainen

(A139)
(A245)
(A148)
(A152)
(A155)
(A231)
(A233)
(A153)
(A232)
(A204)
(A147)

050 390 0074
050 449 9692
050 430 8422
050 591 7909
050 461 7533
050 591 7820
050 432 5150
050 447 3077
050 521 5203
050 571 8344
050 461 3354

7A
7B
7C
7D
7E
7F

050 410 4467
050 410 9464
050 410 7545
050 410 8430
050 409 4505
050 410 8170

7G

Outi Anttila
(Y205)
Sari Kupsu-Kokkila
(Y204)
Päivi Stenbäck
(Y209)
Kielo Koutaniemi
(Y225)
Jaana Herukka
(Y207)
Niko Ruuskanen
(Y231)
sij. Marjo kuivaniemi (6.4. saakka)
Mervi Ruokonen
(Y107)

8A
8B
8C
8D
8E
8F
8G

Marjukka Pyrrö
Pirkko Pöllänen
Henrietta Heikkinen
Timo Tauriainen
Kaija Honkanen
Riitta Niinimaa
Elina Frilund

(Y108)
(Y206)
(Y226)
(Y131)
(Y229)
(Y125)
(Y231)

050 410 5655
050 410 9700
050 410 7450
050 434 1500
050 410 7570
050 434 4040
050 410 5722

9A
9B
9C
9D
9E

Janne-Pekka Nykänen
Pasi Soudunsaari
Raili Poikela
Tuija Mustonen
Elisa Reinikainen

(Y211)
(Y223)
(Y208)
(Y230)
(Y125)

044 359 4020
050 409 3556
050 410 7313
050 410 9580
050 433 6168

Tupa 7

Katja Jokivirta

(Y212)

050 563 4669

050 410 8827
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Tupa 8
Tupa 9

Tuija Höglund
Miia Saari

Jopo M Anna Kinnunen
7.-9. N Heidi Jounila
7.-9. O Matti Saarela
TT
TT
MU
TAT
LI
TS
KU
TT
LI
LI
LI/TT
LI
AI
TS, KU
RU

(Y222)
(Y202)

050 433 9720
050 434 1822

(Y138)
(Y137)
(Y134)

050 571 2146
050 571 3708
050 567 5446

Maarit Rekilä
Mari Nykänen
Johanna Kaarlampi
Jaana Heikkinen
Pauliina Ohtonen
Marjo Kokko
Anna Metsävainio
Harri Pesonen
Harri Pessala
Sakari Harju
Jaana Haarala
Annu Vuontisjärvi
Tuija Klint
Hannele Salmi
Maija Perttula

050 410 8626
044 520 6382
050 410 8505
050 360 7813
050 447 3444
050 433 7451
050 447 3363
050 409 0840
050 461 0731
050 409 0882

050 410 7676
050 410 7488

Opinto-ohjaajat, vastuuluokat ja puhelinnumerot
Esteri Laru: 7DEFG, 8ACE, 9ACE
Seppo Rantahalvari: 7ABC, 8BDFG, 9BD

050 447 3411
050 447 3166

Koulunkäynninohjaajat
2-4
Helena Koivumäki
5-6
Samuli Hiltunen
Keiska 2 lk Hannele Huttu

050 565 0233
050 525 3665
050 493 9081

1-2D
1-2E
3-4F
4-6G
5-6H

Minna Mäkinen
Johanna Meriläinen
Tarja Nevalainen
Ulla Kauppila
Päivi Alakärppä
Raisa Herukka
1I
Mervi Järvelä
1I
Anne viinamäki
1I
Terttu Kourunen
3-9J
Riikka Hyötylä
1-6L
Iina Karsikas
1-6L
Jonna Hanni
1-6L
Mea Korpela
1-6L/AP-IPMiia Kaihua

050 461 5050
050 461 3993
050 461 3250
050 430 1885
050 461 2404
050 461 4155
050 461 3265
050 461 4840
050 654 5950
050 461 1939
050 560 5282
050 576 9404
050 420 1585
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2-6L
7-9K
9. lk

Jenni Leppänen
Riikka Pennanen
Anne Roivainen

050 560 5386
050 563 8120
050 461 2790

Tupa 7
Tupa 8
Tupa 9

Tanja Välimäki-Jussila
Laura Jokitalo
Ilkka Huttu

050 461 4041
050 461 3060
050 448 5055

Jopo M Sari Manninen
7.-9. N Joni Hannuksela
7.-9. O Johanna Heinonen

050 407 3901
050 432 5700
050 560 4773

Muu henkilökunta
Vahtimestari: Teuvo Niemelä

0400 2105 41

Keittiöhenkilöstö, Sodexo
Haukiputaan koulu

050 430 6348

Keiskan koulu

050 379 5182

Kiinteistönhoito:
laitoshuoltajat, Lassila & Tikanoja

050 379 1044

Kouluterveydenhoitajat
Alakoulu:
Terveydenhoitaja Eija Seilonen (040 773 2809)
Vastaanotto ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-13.30 pääkoululla. Parillisen viikon keskiviikkoisin
vastaanotto on Keiskan koululla.
Vastaanotto ilman ajanvarausta ma-pe klo 11–11.30.
Sairaan lapsen hoitolomatodistuksen työantajaa varten saa soittamalla kouluterveydenhoitajalle
klo 8 - 8.15, klo 11–11.30 tai klo 15.30–16.
Yläkoulu:
Terveydenhoitaja Heidi Pennanen (050 4617 520)
Vastaanotto ilman ajanvarausta ma-to klo 8-8.30 ja 12.–12.30. Muut ajat on varattu
terveystarkastuksille ym. ennalta varatuille käynneille.
Mikäli oppilas sairastuu kesken koulupäivän, koululta pyritään olemaan yhteydessä hänen
huoltajaansa ja yhdessä huoltajan kanssa sovitaan, lähetetäänkö oppilas kotiin, tuleeko huoltaja
hakemaan vai lähetetäänkö oppilas terveyskeskukseen. Sairasta alakoulun oppilasta ei yleensä
lähetetä kotiin ilman huoltajan lupaa.
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Koulukuraattori
Koulukuraattorina toimii Tiia Maikkula-Moilanen (040 563 7664). Hän on yläkoulun tiloissa aina
torstaisin ja mahdollisuuksien mukaan myös muina koulupäivinä. Muina aikoina hänet tavoittaa
puhelimitse tai sähköpostitse (tiia.maikkula-moilanen@ouka.fi)
Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka pyrkii tukemaan oppilaiden koulunkäyntiä.
Koulukuraattori tarjoaa keskusteluapua kaikenlaisissa oppilaan koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan
liittyvissä kysymyksissä. Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta selviytymään mahdollisimman
hyvin elämän eri tilanteissa sekä tukee huoltajia ja opettajia heidän kasvatustehtävässään.

Koulupsykologi
Koulupsykologina työskentelee Liisa Kontio (050 4201 588). Hän on koulun tiloissa maanantaisin ja
torstaisin, sekä mahdollisuuksien mukaan myös muina päivinä. Muina aikoina hänet tavoittaa
puhelimitse tai sähköpostitse (liisa-maija.kontio@ouka.fi )
Koulupsykologin työn tavoitteena on tukea oppilaan hyvinvointia, tervettä kasvua ja kehitystä. Hän
myös tutkii, ennaltaehkäisee ja vähentää oppimisvaikeuksia sekä auttaa huomioimaan oppilaan
kehitystasoa ja yksilöllisiä valmiuksia opetuksessa. Koulupsykologi edistää osaltaan niin oppilaiden
kuin koko kouluyhteisön psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Opiskeluhuolto
Opiskeluhuolto tarkoittaa sitä, että oppilaille pyritään tarjoamaan mahdollisimmat hyvät
olosuhteet koulutyön tekemiseen. Opiskeluhuollon tehtäviin kuuluu oppilaiden hyvän oppimisen,
fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja niiden ylläpitämistä.
Pääpaino opiskeluhuollossa on ongelmia ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Sitä varten
koulullamme toimii yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella, miten yllä
kuvatut tehtävät toteutuvat koulumme toiminnassa.
Yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat pysyvästi rehtori, apulaisrehtorit, opinto-ohjaajat,
kouluterveydenhoitajat, koulukuraattori, koulupsykologi, erityisopettajia, vanhempainyhdistyksen
edustaja, oppilaskunnan edustaja ja toisinaan myös muuta koulun henkilökuntaa tai
yhteistyötahoja (esim. nuorisotoimen edustajia ja koulupoliisi).
Aina tarvittaessa oppilaille tarjotaan myös yksilökohtaista opiskeluhuoltoa. Monialaisen
oppilaskohtaisen asiantuntijaryhmän kokoonpanosta sovitaan aina tapauskohtaisesti yhdessä
huoltajien kanssa. Alakoulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu torstaisin klo 8-10 ja yläkoulun ryhmä
torstaisin klo 13–15.
Hammashoito
Hammashoitola sijaitsee terveysaseman yhteydessä, osoitteessa Simppulantie 15.
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Hammashoitolan ajanvaraus on avoinna maanantaista torstaihin klo 7.45–16, perjantaisin 7.45–15.
Kiireellisissä ajanvarausasioissa asiakkaiden toivotaan ottavan yhteyttä arkisin klo 7.45–10.00
välisenä aikana ja ei kiireellisissä asioissa klo 10 jälkeen.
Puhelinnumero: Keskitetty ajanvaraus 08 5584 6430
Koulu ei huolehdi oppilaiden hammashoitokäynneistä vaan ne ovat huoltajien vastuulla
(poikkeuksena ainoastaan koulupäivän aikana sattuvat hammastapaturmat).

Kodin ja koulun yhteistyö
Kodin ja koulun yhteistyön toivotaan olevan luontevaa ja helppoa. Arjen asioissa yhteydenpito
hoituu helpoiten Wilman kautta. Jos Wilma-tunnusten kanssa on ongelmia, kääntykää
koulusihteerin puoleen.
Vanhempainillat järjestetään pääsääntöisesti luokka-asteittain ja niiden ajankohdat ilmoitetaan
erikseen. Kaksi kertaa vuodessa on lisäksi mahdollisuus käydä kehityskeskustelu eli ns.
vanhempainvartti oppilaan opettajan tai luokanvalvojan kanssa. Kehityskeskusteluihin on hyvä
ottaa oppilas mukaan. Opettajat ovat yhteydessä ko. aikojen sopimisen tiimoilta. Kyseiset
keskustelut on mahdollista käydä myös Lapset puheeksi – menetelmällä niiden opettajien kanssa,
jotka ovat jo ehtineet käydä ko. koulutuksen.
Vanhempainyhdistys
Huoltajia kannustetaan ottamaan aktiivisesti osaa kodin ja koulun välillä tehtävään yhteistyöhön,
koska sillä on suuri myönteinen vaikutus oman lapsen koulunkäyntiin. Vanhempainyhdistys on oiva
väylä yhteistyön tekemiseen, sillä sen tehtävä on tukea ja kehittää kodin ja koulun välistä
yhteistyötä.
Toiminnan tavoitteena on kerätä ajatuksia ja ideoita koulutoiminnan ja opetusympäristön
kehittämiseksi. Vanhempainyhdistys voi järjestää erilaisia koulun toimintaa tukevia tapahtumia.
Toiminnan kautta saadaan myös laajemmin esille vanhempien näkemyksiä ja toiveita koulua
koskevissa asioissa.
Haukiputaan koulun vanhempainyhdistys on perustettu lokakuussa 2014. Sen tehtävänä on
kehittää kodin- ja koulun välistä yhteistyötä. Haukiputaan koulun vanhempainyhdistyksellä on myös
oma nettisivu osoitteessa: http://haukiputaankoulunvanhempainyhdistys.weebly.com, sekä
facebook -sivu, joka löytyy nimellä: ”Haukiputaan koulun vanhempainyhdistys ry”. Käykää
tutustumassa.
Vanhempainyhdistyksen puheenjohtajan toimii Suvi Siltala. Opettajien edustajina mukana ovat
Kimmo Haapaniemi ja Janne Nykänen. Toimikuntaan otetaan mielellään lisää huoltajia mukaan!
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Vieraiden kielten opiskelu
Haukiputaan koulussa noudatetaan Oulun kaupungin opetuslautakunnan hyväksymää
kieliohjelmaa:
 A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa syksystä 2016 lähtien 2.
luokalla ja jota opiskellaan 9. luokan loppuun asti. Kieli on kaikissa Oulun kaupungin
kouluissa englanti.
 Toisen, vapaaehtoisen A-kielen (A2) voi aloittaa 5. luokalla. Sen opiskelu jatkuu 9. luokan
loppuun asti.
 B1-kieli on toinen kotimainen kieli eli ruotsi, joka alkaa syksystä 2016 lähtien 6. luokalla ja
jatkuu 9. luokan loppuun asti.
 B2-kieli on valinnainen vieras kieli, joka alkaa 8. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun asti.
Tällä hetkellä koulullamme on A2-kielen ryhmiä saksan kielessä.

Tukiopetus
Oppilaalle, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista
tukea, on oikeus saada tukiopetusta. (Perusopetuslaki 16 § 24.6.2010/642)
Koulutyö suunnitellaan siten, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus osallistua tukiopetukseen.
Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten sellaisten oppituntien aikana,
joihin tuen tarve liittyy tai oppituntien ulkopuolella. Tukiopetusta voidaan antaa
samanaikaisopetuksena oppilaan omassa opetusryhmässä, pienryhmässä tai täysin yksilöllisesti.
Tukiopetusta voivat antaa muutkin opettajat kuin oppilasta opettava opettaja. Koulutuntien
ulkopuolella annettava tukiopetus pyritään sijoittamaan koulupäivän alkuun tai loppuun.
Aloitteen tukiopetuksen antamisesta voi tehdä oppilas itse, opettaja tai oppilaan huoltaja.
Huoltajille tiedotetaan aina oppilaan osallistumisesta tukiopetukseen. Tukiopetus kirjataan aina
Wilmaan.

Läksyparkki
Tavallisesti oppilaalle tulee joka päivä kotitehtäviä. Mikäli oppilaan kotitehtävät ovat tekemättä,
hän jää tekemään ne läksyparkkiin. Läksyparkkiin jäämisestä tiedotetaan huoltajaa. Koulumme
läksyparkki on luokassa A227 ma-ti ja to-pe klo 13.00 – 15.30. Sinne tulevalla oppilaalla on oltava
mukanaan rästitehtävälappu.
Läksyjen lisäksi kokeisiin lukeminen on tärkeä osa koulusuoritusta. Yläkoulun koelista löytyy
Wilmasta.
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Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki
Opetukseen osallistuvalla (oppilaalla) on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta,
oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. (PL
30 §, 24.6.2010/642)

Yleinen tuki
Yleisellä tuella tarkoitetaan kaikille oppilaille suunnattua tukea sekä opiskeluhuollon palveluita.
Yleisellä tuella pyritään ennakoimaan oppimisen esteitä ja edistämään oppimista. Yleisen tuen
muotoja ovat mm. eriyttäminen, osa-aikainen erityisopetus ja tukiopetus.

Tehostettu tuki
Jos yleisen tuen muodot eivät ole riittäviä, oppilaalla on oikeus saada tehostettua tukea.
Tehostetussa tuessa oppimääriä ei yksilöllistetä, mutta opetus- ja ohjausmuotoja voidaan
yksilöllistää. Tehostetun tukeen siirryttäessä oppilaalle tehdään yhteistyössä huoltajan kanssa
pedagoginen arvio ja sen pohjalta oppimissuunnitelma Wilmaan.

Erityinen tuki
Erityinen tuki on oppimisen ja hyvinvoinnin tuen vahvin muoto. Erityisen tukeen siirryttäessä
oppilaalle tehdään yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa pedagoginen selvitys ja
henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) Wilmaan. Erityisen tuen
päätös on määräaikainen. Oppilaan tuki pyritään tuomaan ensisijaisesti oppilaan omaan luokkaan.
Jos on oppilaan edun mukaista järjestää opetus pienryhmässä, oppilas voidaan saada paikan
pienryhmästä. Erityisen tuen aikana oppilaan oppimääriä voidaan tarvittaessa myös yksilöllistää.
Erityisen tuen muodot suunnitellaan aina yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa.
Koulussamme on käytössä monia erilaisia erityisen tuen muotoja:
-

-

-

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan sitä tarvitsevalle oppilaalle laaja-alaisten
erityisopettajien ja yläkoulun tupa-opettajien toimesta niissä aineissa/ asioissa, joissa
oppilas tarvitsee tukea.
Pienluokilla on enintään kymmenen oppilasta, jolloin opettajalla ja koulunkäynninohjaajalla
jää enemmän aikaa huomioida niissä opiskelevien oppilaiden yksilölliset tarpeet.
Koulumme alueellisissa pienryhmissä opiskelee oppilaita myös muista lähialueiden
kouluista. Näissäkin luokissa maksimioppilasmäärä on kymmenen oppilasta. Opettajana on
erityisluokanopettaja, jolla on usein työparina koulunkäynninohjaaja.
Koulussamme toimii myös useita pidennetyn oppivelvollisuuden luokkia.
12

Joustava perusopetus
Haukiputaan koulussa toimii joustavan perusopetuksen ryhmä, ns. Jopo-luokka. Se on tarkoitettu
8.- ja 9.-luokkien oppilaille, jotka haluavat opiskella peruskoulun kaksi viimeistä vuotta pienessä,
käytännönläheisessä ryhmässä, jossa koulutyöskentelyn ohessa on kokemuksellista oppimista, mm.
erilaisia retkiä ja työssäoppimisjaksoja tavallista peruskoulua enemmän. Jopo-luokalle haetaan
keväisin erillisessä haussa.

KiVa Koulu -ohjelma
Koulumme on mukana KiVa Koulu -ohjelmassa. Ohjelman avulla ennaltaehkäistään ja vähennetään
kiusaamista sekä selvitetään kiusaamistapauksia. Toimintaa ohjaa KiVa-tiimi, jossa on mukana
kuusi opettajaa tai muuta aikuista. KiVa on erityisesti suomalaiseen kouluympäristöön soveltuva
ohjelma. Kiusaamisen vähentämisessä ja ennaltaehkäisemisessä korostetaan jokaisen oppilaan
vastuuta yhteisestä hyvinvoinnista.

Tukioppilastoiminta
Osa koulumme 5., 6. ja 9.-luokan oppilaista toimii tukioppilaina nuoremmille oppilaille.
Tukioppilaiden ohjauksesta vastaa alakoulun puolella Kirsi Ahonen ja yläkoulussa Tuija Klint.
Lukuvuoden 2016–2017 tukioppilaiksi on valittu seuraavat oppilaat:
Alakoulun tukioppilaat:
 Sonja Madetoja ja Saku Åman (6A)
 Erika Salminen ja Jarkko Kaikkonen (6B)
 Mikko Mämmilä ja Ilona Peränen (6C)
 Elisa Sipola ja Misa Hautala (5A)
 Anni Sorakangas ja Eemil Paani (5B)
 Niina Kurkela ja Petro Hakala (5C)
 Hilda Latvakoski ja Jaakko Tyykiluoto (5D)
Yläkoulun tukioppilaat ja heidän kummiluokkansa:
 Nea Ahola, Veera Niemelä, Jasmin Pääkkönen: 7A
 Iida Otsukka, Aada Rehu, Inka Holma: 7B
 Linnea Kiviahde, Elina Jutila, Essi Kauppi: 7C
 Josefiina Körkkö, Oona Pöyskö, Oskari Honkikangas: 7D
 Emilia Petäjäkangas, Eveliina Jokitalo, Ella Kakko: 7E
 Bigga Ranta, Sofia Vesala, Miitta Kanniainen: 7F
 Taru Leinonen, Fanni Nikkinen, Tuulia Sarajärvi: 7G
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Oppilaskunta
Koulumme oppilaskuntaan kuuluvat kaikki oppilaat. Oppilaiden keskuudesta valitaan oppilaskuntaa
edustamaan oppilaskunnan hallitus. Hallituksen keskeinen tehtävä on kehittää koulua. Hallitus voi
myös järjestää erilaisia teemapäiviä. Hallitus edustaa kaikkia oppilaita sekä toimii linkkinä
oppilaiden, opettajien ja muun koulun henkilökunnan välillä. Oppilaskunnan ohjaavana opettajana
toimii Anna Metsävainio. Oppilaskunnan hallituksen jäsenten nimet löytyvät koulun kotisivuilta
vaalien jälkeen.

Liikkuva koulu
Koulumme on osa Liikkuva koulu -hanketta. Hankkeessa on mukana tällä hetkellä 67 kuntaa, joissa
on Liikkuvia kouluja yksi tai useampi. Kaikkien 7-18 -vuotiaiden tulisi liikkua 1-2 tuntia päivässä
monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Yli kahden tunnin pituisia istumisjaksoja tulisi välttää ja
ruutuaikaa viihdemedian ääressä olisi hyvä olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä. Koulupäivän
liikunnallistamisella voimme lisätä fyysistä aktiivisuutta ja vähentää istumista. Tätä silmällä pitäen
koulussa on toimintavälitunteja, joiden aikana oppilaille järjestetään mahdollisuus liikkumiseen.
Iltapäivän klo 13 välitunti on koko koulun yhteinen ulkoiluvälitunti.

Kerhot
– Liikuntakerho 3.-6. –luokkalaisille on torstaisin klo 13-14.
– Keiskan musiikkikerho aloitaa toiminnan syksyn aikana.
Lisää kerhoja on mahdollista käynnistää kouluvuoden aikana. Ideoita ja ehdotuksia erilaisista
kerhoista otetaan vastaan, kerhoja voivat pitää myös muut kuin koulun opettajat.

Kirjasto
Koulussamme toimii Lukunaario -koulukirjasto, joka on avoinna alakoululaisille maanantaisin ja
perjantaisin 9.45 – 10.15 ja yläkoululaisille tiistaista torstaihin 9.45 – 10.10. Alakoululaiset
lainaavat kirjoja opettajien johdolla.
Yläkoululaiset voivat lainata kirjoja omilla Ouka-kirjastokorteillaan. Alakoululaisten osalta samaan
järjestelmään siirrytään syksyn aikana, jolloin asiasta tiedotetaan erikseen.

Iltapäiväkerho
Oulun kaupunki järjestää maksullista iltapäiväkerhotoimintaa 1. -luokkien oppilaille ja kaikille
erityisen tuen oppilaille. Haukiputaan koulun oppilaiden kerhotoiminnasta voi kysyä Kati Niskalalta
(050 4355850) ja erityisryhmien toiminnasta Jaana Valtaselta (044 7038230).
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Lisäksi Jatulissa toimii Haukiputaan Heitto ry:n pitämä liikunnallinen iltapäiväkerhoryhmä, joka on
tarkoitettu Haukiputaan alueen 2. luokkien oppilaille. Ryhmä kokoontuu arkipäivisin klo 13-15.
hintatiedot ja ilmoittautumislinkki löytyvät osoitteesta: www.haukiputaanheitto.fi

Oppilaiden poissaolot
Oppilaiden poissaoloon on aina pyydettävä lupa. Luokanopettaja / luokanvalvoja myöntää luvan
poissaoloon aina viiteen koulupäivään asti ja rehtori sitä pidempiin poissaoloihin. 1-3 päivän
poissaolot voidaan pyytää opettajalta Wilman kautta ja kaikki sitä pidemmät ajat tulee anoa
lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: http://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/lomakkeet
Huoltajien on muistettava, että he ovat vastuussa oppilaan opiskelusta poissaolon ajan. Läksyistä
on sovittava opettavien opettajien kanssa.
Oppilaiden pidennettyä viikonloppua vaativiin harrastereissuihin liittyvistä poissaoloista tekevät
anomuksen yhdessä harrasteryhmien vetäjät ja oppilaiden huoltajat. Anomuksessa tulee ilmetä
selkeästi tarve poissaoloon koulusta. Esim. perjantain lähtöaika ja paluuaika sunnuntaina/
maanantaina. Mikäli oppilas ei voi lähteä suoraan koulusta, myönnämme luvan lähteä koulusta
kahta tuntia ennen lähtöaikaa. Mikäli paluu on sunnuntai-iltana, oppilas tulee kouluun normaaliin
aikaan. Mikäli paluu on maanantain puolella, niin oppilaan on tultava kouluun viimeistään klo
10.10 /10.15 alkavalle tunnille.
Poissaolojen seuranta tapahtuu Wilman kautta, jonne opettajat kirjaavat oppilaiden poissaolot. Ne
on hyvä selvittää aina viipymättä.

Koulumatkat
Koululaisten ilmestyminen liikenneväylille aiheuttaa joka vuosi pulmatilanteita ja vaaran hetkiä.
Syksyisin kodeissa on syytä kerrata liikennesääntöjä sekä muistutella heijastimen ja kypärän
käytöstä. Oppilaita tulee kannustaa liikkumaan koulumatkat joko jalkaisin tai pyörällä.
Oppilaiden olisi hyvä käyttää pyöräillessä kypärää. Koulun pyöräilytapahtumissa kypärän käyttö on
pakollista. Oppilaiden on pidettävä pyöränsä telineessä ja lukittuna niille varatuilla alueilla.
Koulupäivän aikana oppilaat eivät saa oleskella pyörien ja mopojen luona.

Koulukuljetukset
Oulun kaupunki järjestää koulukuljetuksen oppilaille, joiden koulumatka on yli viisi kilometriä sekä
oppilaille, jotka on muusta syystä erityispäätöksellä otettu koulukuljetuksen piiriin.
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Koulukuljetukseen liittyvissä asioissa olkaa ensisijaisesti yhteydessä koulusihteeriin.
Koulukuljetusopas löytyy nyt netistä ”Mihin kouluun”- sivulta: http://www.ouka.fi/oulu/koulutusja-opiskelu/mihin-kouluun. Samalta sivulta on myös linkki ”lomakkeet”-sivulla olevaan
”koulukuljetushakemus”-lomakkeeseen. Lomake on netissä täytettävä ja sen jälkeen tulostettava
lomake. Käykää tutustumassa kuljetusoppaaseen, mikäli asia koskee teitä.
Jos oppilas hukkaa huolimattomuuttaan tai rikkoo tahallisesti bussikorttinsa, seuraa siitä 10 päivän
karenssi. Tuon ajan hän joutuu kulkemaan koulumatkat omalla kustannuksellaan. Uuden
bussikortin saa koulusihteerin kautta.
Haukiputaan koulun kuljetuksista vastaavat:
Oulun Taksipalvelut Oy (Janne Hautakangas 050 420 4042) ja Oulun joukkoliikenne.

Löytötavarat
Löytötavarat kerätään monistushuoneeseen. Löytötavaroista voi kysyä koulunkäynninohjaajilta.
Huoltajia pyydetään nimikoimaan erityisesti pienten oppilaiden helposti hukkuvat tavarat ja
vaatteet.

Tapaturmat ja vakuutus
Tapaturmien varalta oppilaat on vakuutettu Fenniassa. Vakuutus on voimassa varsinaisella
kouluajalla, opetuksen aikana, välitunneilla, koulumatkoilla sekä muussa opetussuunnitelman
mukaisessa toiminnassa; retkillä, opintokäynneillä ja koulun ulkopuolisessa työharjoittelussa silloin,
kun toiminta on vuotuisen suunnitelman mukaista.

Kokoontumispaikka
Jos oppilaat joudutaan evakuoimaan kesken koulupäivän, heidät ohjataan henkilökunnan toimesta
seuraaville kokoontumispaikoille:
alakoululaiset koulun viereiselle urheilukentälle (entiselle ”lukion kentälle”)
yläkoululaiset koulun pihalla olevan kaukalon taakse.
Poistumisharjoituksia pidetään koululla vuosittain ohjeistuksen mukaisesti.

Koulun kotisivut
http://www.ouka.fi/oulu/haukiputaan-koulu
Käykää tutustumassa Haukiputaan koulun kotisivuihin. Sieltä löytyy paljon tärkeää tietoa liittyen
koulun arkeen!
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Alakoululaisten liikuntasuunnitelma
SYYSLUKUKAUSI
VIIKOT

LIIKUNTALAJI

VARUSTEET

elo-, syys-,
lokakuu

32 - 42

YLEISURHEILU,
ULKOPALLOILU,
SUUNNISTUS

VERRYTTELUPUKU TAI
VASTAAVA JA
LENKKARIT

loka-, marras-,
joulukuu

44 - 49

SISÄLIIKUNTA

SISÄLIIKUNTAVARUSTUS
(Sisäpeleissä suosittelemme
sisäpelikenkiä)

joulukuu

50 - 51

LUISTELU JA JÄÄPELIT

SÄÄNMUKAINEN
ULKOILUVARUSTUS,
PIPO!

VIIKOT

LIIKUNTALAJI

VARUSTEET

tammi-, helmikuu

2-6

SISÄLIIKUNTA,
LUISTELU JA JÄÄPELIT

SISÄLIIKUNTAVARUSTUS
SÄÄNMUKAINEN
ULKOILUVARUSTUS,
PIPO!

helmi-, maaliskuu

7 - 12

HIIHTOLAJIT

SÄÄNMUKAINEN
ULKOILUVARUSTUS,
PIPO!

maalis-, huhtikuu

13 - 17

SISÄLIIKUNTA

SISÄLIIKUNTAVARUSTUS

huhti-, toukokuu

18 - 22

ULKOPALLOILU
SUUNNISTUS/RETKEILY

SÄÄNMUKAINEN
ULKOILUVARUSTUS

KEVÄTLUKUKAUSI

Asiallinen pukeutuminen vaihtovaatteineen ja pyyhkeineen on edellytys täysipainoiseen
osallistumiseen liikuntatunneilla. Jos olet epätietoinen tarvitsetko sisä- vai ulkoliikuntavälineet, ota
mukaan molemmat. Opettaja ratkaisee ennen tunnin alkua ollaanko sisällä vai ulkona.
Liikunnasta saa vapautuksen lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksella. Pienten vammojen tai
sairauksien yhteydessä oppilas toimittaa huoltajan viestin lapulla, reissuvihkon välityksellä tai
Wilma-viestillä liikunnanopettajalle. Toipilaana oppilas osallistuu liikuntatunneille kevyemmin, sillä
liike on lääke monen vamman tai sairauden kohdalla.
LIIKUNNAN ILOA JA RIEMUA!
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