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Vanhempainillan ohjelma
• 17.30-18.00 kahvit Aitohelmisalissa
• 18.00-19.30:
– Ilmaisutaidon ryhmän esitys LI-salissa (15 min)
– OPS-kuulumiset (10 min)
– Muut koulun kuulumiset (mm. kerhotoiminnan 2016 esittely,
läksyparkki; 10 min)
– Palautteen kerääminen vanhemmilta lukuvuodesta 2016-2017
(kokemuksia uudesta opetussuunnitelmasta, muut koulun
toiminnalliset asiat; 20 min)
– Palautteen suullinen koonti ja keskustelua (20 min)
– Lukuvuoden 2017-2018 suunnitelmia (10 min)
– MOK-video (5 min)

OPS-kuulumiset 1/3
• Uuden opetussuunnitelman tuomia painotuksia (kertaus):
– Ennen kysyttiin Mitä? Nyt kysytään Miten?
– Oppilas on oma-aloitteinen, innokas ja itsenäinen toimija ja
oppiminen on vuorovaikutusta
– Laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet: keino eheyttää opetusta,
eli tehdään eri tavoin työtä jonkin teeman ympärillä, jotta
ymmärrettäisiin miten opiskeltavat asiat ja arkielämän ilmiöt
liittyvät toisiinsa -> monialaisia oppimiskokonaisuuksia
järjestetään (Hailuodossa lv 2016-2017 kaksi MOK-päivää
hyvinvointiteemalla)
– Pääpaino on opetuksen tavoitteiden kuvaamisessa (ei
niinkään sisältöjen kuten aiemmin)
– Tavoitteena oppilaan laaja-alainen osaaminen eli tietojen,
taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama
kokonaisuus

OPS-kuulumiset 2/3
• Miten huoltajat otettu ops-prosessiin mukaan (kertaus)?
– Koulu tiedottanut koteja opetussuunnitelmatyön etenemisestä
(vanhempainillat, kunnan nettisivut, tiedotteet koteihin jne.)
– Avoin ja tarpeenmukainen yhteydenpito koulun ja kotien
välillä
– Kokemusta kerätty uuden opetussuunnitelman toteutumisesta
alakoulussa yhden lukuvuoden osalta, palautteen aika?
• Mikä ei ole muuttunut?
– Oppilaan on panostettava aikaa ja vaivaa opiskeluun
– Oppimista tapahtuu koulussa ja kotona (kotitehtävät)
– Asioita on painettava mieleen ja opittava ulkoa
– Kasvattaminen ja opettaminen on yhä aktiivista toimintaa, ja
välittäminen = kaikki aikuiset antavat lapsille rajat kasvulle

OPS-kuulumiset 3/3
• Painopiste 7. lk:n oppiainekohtaisissa osuuksissa; voimaan
1.8.2017
• Kuukausittaiset ns. ops-työstöiltapäivät (lisäksi työstetty muulla
ajalla kukin oman vastuualueen mukaan)
• Lisäksi uudistettu alakoulun arviointia:
– Koko koulussa edelleen käytössä lukuvuoden toiminnallinen
jakautuminen kolmeen jaksoon
– 1. jakson päätyttyä (marraskuu) käydään oppilaiden ja
huoltajien kanssa tavoitekeskustelut
➢ Oppilaan henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen
– 2. jakson päätyttyä oppilaiden itsearviointi ja opettajan
sanallinen arviointi
➢ Myös oppilaan omien tavoitteiden toteutumisen
tarkastelua
– 3. jakson eli lukuvuoden lopussa lukuvuosiarviointi ja
lukuvuositodistus

Muut koulun kuulumiset 1/3
• Koulun kerhotoiminta 2016 (pääkohdat Opetushallitukselle
lähetetystä raportista):
– Tavoitteena tukea oppilaiden harrastustoimintaa
monipuolisella kerhotarjonnalla (saariolosuhteissa muu
järjestetty harrastustarjonta rajallista)
– Yhteistyössä mukana srk, 4H, MLL, nuorisotoimi
– Tiedotettu kerhotarjonnasta koteihin 2-3 krt vuodessa
( jaksojen/lomien vaihteessa)
– Kerhoja: kuvataide, elokuva, retkeily, kirjoittaminen,
kierrätys, tyttöjen jalkapallo ja liikunta
– Tilastotietoa:
• 115,5 pidettyä kerhotuntia
• Osallistujia 5-15 opp./kerho
• Kerhomenot (pääosin palkkioita) 6039,62e
• Oph:lta saatiin avustusta 4500e

Muut koulun kuulumiset 2/3
• Läksyparkki (käytännön sovellus perusopetuslain 36§:sta):
– Otettu uudelleen käyttöön 2. ja 3. jaksojen vaihteessa alkuvuonna 2017
– Tavoite: tukea oppilasta oppimaan oppimisessa, johon olennaisesti
kuuluu kotitehtävistä huolehtiminen -> ei rangaista vaan ohjataan
toimimaan oikein
– Läksyparkin ei siis ole tarkoitus korvata kotona tehtävää opiskelua, vaan
”hoksauttaa” oppilasta huolellisuuteen ja vastuun ottamiseen -> kodin
tuki ensiarvoisen tärkeä!
– Läksyparkissa oppilas tekee rästiin jääneet kotitehtävät ja saa
tarvittaessa työskentelyyn opastusta
– Käytännön toteutus: kk-ohjaaja-Sirpa on pitänyt läksyparkkia ip-kerhon
yhteydessä, ja opettajat ovat voineet lähettää oppilaitaan sinne

• Läksyparkin vaikuttavuuden tarkastelua:
➢ EN, RU opetuksen 4. & 6. &7-9. lk:ien tilastointia
läksyunohduksista:
1. jakso 129; 2.jakso 156; 3.jakso 33
➢ läksyparkilla selkeästi myönteinen vaikutus

Muut koulun kuulumiset 3/3
• Koulun ATK-luokan uudistaminen valmis:
– Varusteiden puolesta samanveroinen muiden luokkien kanssa
(videotykki, kannettava tietokone ja dokumenttikamera)
– Uudet kannettavat tietokoneet 10 oppilaalle (lisäksi joitakin
vanhoja vielä käytössä)
– Ergonomia: oppilaiden ryhmätyöpöydät hissimallisia,
mahdollistaa seisaaltaan työskentelyn
– Microsoft Education -sopimus: oppilaiden sähköpostit ja
mahdollisuus pilvitallennukseen
• Muu IT-uudistustyö:
– Koulun langaton verkko suunnitteilla
– Oppilashallinnon ja koulun ja kodin välisen yhteydenpidon
ohjelmien hankinta kesken (Primus, Wilma tms.)
– ATK-luokan entisten käyttökelpoisten tietokoneiden
hyödyntäminen muissa luokissa: on jo erityisopetuksessa,
muihin suunnitteilla

Palautteen kerääminen vanhemmilta
lukuvuodesta 2016-2017
• Kukin vanhempi voi osallistua oman lapsensa ikäryhmän
mukaisesti; jos lapsia useammalla luokilla, osallistuu siihen
ryhmään jossa vähemmän muuten vanhempia:
– 1-2. lk ryhmä: sihteerinä Katja Kaarlela
– 3-4. lk ryhmä: sihteerinä Annamaija Koskelainen
– 5-6. lk ryhmä: sihteerinä Inkeri Kaski
– Yläkoulu (7., 8. ja 9. lk:t joko erikseen tai yhdistettynä,
riippuen osallistujamäärästä): sihteereinä Reetta Kuusisto,
Mari Palosaari ja Jani Sievola
– Loput opettajat jakautuvat tasaisesti ryhmiin toimimaan
asiantuntijoina ja vastaamaan kysymyksiin
• Tavoitteena kerätä ryhmissä palaute 1) uuden
opetussuunnitelman toteutumisesta (alakoulu) 2) koulun
toiminnasta yleisesti lv 2016-2017 (kaikki) 3) ajatuksia ja toiveita
tulevalle lukuvuodelle 2017-2018 (kaikki)

Palautteen suullinen koonti ja
keskustelua
• Käydään ryhmien kokoamat palautteet sihteerien avulla
yhteisesti läpi
• Sana muutoinkin vapaa palautteelle

Lv 2017-2018 suunnitelmia
• Vanhempaintiimin toiminnan aktiivinen jatkaminen:
– Tavoitteena saada mukaan edustajat myös puuttuvilta luokilta
– Nykyisellä kokoonpanolla jatketaan vielä toinen toimintavuosi
(täydennetään 2017 alkusyksyllä 9. lk:n edustajien osalta)
– Suunnitellaan jatkoa ajatellen toiminnalle vakiintuneita malleja esim. kunkin
tiimin toimintakausi, erovuoroiset ym. -> pienessä kouluyhteisössä tarvitaan
luovia ratkaisuja ja enemmän aktiivisuutta jokaiselta
– Varainkeruu jatkuu (onnistuttu erittäin hyvin lv 2016-2017 aikana)
– 7-9. lk:ien leirikoulumatkan (kevät 2018) suunnittelu aloitettava heti
alkusyksyllä 2017 (mm. matkakohde, aikataulu, budjetti, valvojat ym.)
– Pohdittavaksi vanhempien aloitteiden pohjalta muita koulun ja kodin
väliseen yhteistyöhön ja oppilaiden kouluviihtyvyyteen liittyviä asioita

• Esiopetusryhmän siirtyminen koulun tiloihin ( johtuen tilahaasteista
päiväkodissa lapsimäärän kasvaessa)
• 8-9. lk:ille uudenlainen tapa järjestää valinnaisaineita (paketit)
• Ops-uudistus jatkuu 8. lk:n oppiainekohtaisilla sisällöillä
• Muutokset koulun henkilökunnassa

Kysymyksiä?

- Kiitos ja hyvää kesää!

