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Maanantai 12.12.2016 Vesan luokka 

 

 

Muistio 

 

 

 

1. Kokouksen avaus  

 

Kati Savolainen avasi kokouksen klo 14.17. 

 

 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

 

Paikalla: rehtori Vesa Arponen, kuraattori Tiina Laajalahti (saapui 

myöh.), koulupsykologi Antti Kärnä, terveydenhoitaja Anna Palomäki, lo 

Päivi Männistö ja erityisopettaja Kati Savolainen 

 

 

 

3. Yhdenvertaisuussuunnitelma 

 

Tehty ja liitetty osaksi vuosisuunnitelmaa.  

 

 

4. Kevätlukukausi 2017 

 

a) KOR-muistiot laitetaan jatkossa koulun kotisivuille. 

-Päätettiin laittaa syksystä 2016 lähtien. 

 

b) Vuosikellon teon tarpeellisuus? 

-Päädyttiin siihen, että vähintään  kerran vuodessa kokoukseen 

kutsuttaisiin vanhempainyhdistyksen väkeä, aamu- ja iltapäiväkerhon 

edustajat, nuorisotoimi ja oppilaskunnan edustajia.  

-Varsinaisten keskusteltavien/käsiteltävien aiheiden etukäteen 

suunnittelua ei pidetty tarpeellisena.  

 



c) Mitä konkreettista hyötyä KOR:sta on koululle ja oppilaiden 

hyvinvoinnille? 

 

-Tammikuussa -17 pidetään lutu-tunnit, joissa oppilaat pohtivat 

opettajan johdolla, mitkä heidän ehdotuksistaan 

(yhdenvertaisuuskyselyn pohjalta teetetyt kyselyt) ovat 

toteuttamiskelpoisia ja toisivat lisää motivaatiota opiskeluun.   

-Vesa esittelee asian tammikuun ensimmäisessä 

henkilöstökokouksessa opettajille.  

 

Keskusteltiin myös siitä, että voisiko KOR tehdä jotakin tämän 

hetken aiheelliselle kysymykselle (uuden Pisa-tutkimuksenkin 

innoittamana):  Miten pojat innostettaisiin lukemaan? 

 

- Päivi ehdotti  `Kirjastokerhoa`, johon voitaisiin ottaa mukaan 

sekä lukumummi ja –vaari  että mahdollisesti kirjasto-, 

kulttuuritoimi yhteistyökumppaneiksi.  

- Todettiin, että `kerholla` pitäisi olla kiinnostusta herättävä nimi. 

- Ehdotus jäi ”auki” ja siihen palattaneen tammikuussa.                  

 

 

Wc-ovien yläkulmista tyttö- ja poikatarrojen poisto. 

  

-Asiasta keskusteltiin ja päätettiin edetä maltillisesti. Ihan kaikista 

ovista tarroja ei poistettaisi. 

-Vastuuhenkilönä asiassa on Vesa. 

 

Kiusaamisasiat 

 

Koska koulumme ei ole enää KiVa-koulu toiminnassa mukana, 

mietittiin, että onko syytä kehittää muita toimintamuotoja, esim. 

vertaissovittelua tms.  

-Tällä hetkellä varsinaista tarvetta ei ole. Tilannetta seurataan 

kuitenkin tarkasti ja keväällä pohditaan mahd. kiusaamiskyselyn 

tekoa.    

 

  

Kevään kerhot 

 

Tulevat kerhotunnit käytetään kevätjuhlan valmisteluihin. Mikäli 

tunteja jää, niitä voidaan käyttää muihin tarkoituksiin. 

-Todettiin, että samallatavalla toimittiin syksyllä -16. Jossakin 

vaiheessa ilmoitettiin, että kerhotunteja on tarjolla, mutta 



halukkaita pitäjiä ei ilmaantunut, joten sitten ne käytettiin 

itsenäisyyspäiväjuhlakerhoihin.  

 

Liikkuva Koulu toiminta, koordinaattorina toimii Jussi. 

Välineitä tilattu n. 1200e edestä, toinen samankokoinen tilaus 

odottaa vielä kl. -17.  

 Keskusteltiin mahdollisesta Unelmien liikuntapäivä 20.5.-

suunnittelusta. (pe 26.5.?) Aiheeseen palataan kl. 2017. 

 

 

Koulukohtainen hyvinvointisuunnitelma  

 

-Aiheesta keskusteltiin ja todettiin, että tällä hetkellä ei välitöntä 

tarvetta. Kriisisuunnitelma koululla on ja Turun kaupungin 

antamilla linjoilla edetään.  

    

 

Sisäilma-asiat 

 

-Tekstiilityön luokan lattia avataan. Alakerran luokan matto 

”vedetään auki”. Viemäröintejä ja salaojituksia on tehty. Myös 

”vanhan käytävän” korkeasta lämpötilasta ja hanoista tulevasta 

tulikuumasta vedestä keskusteltiin. 

-Raitio ja Raikko ovat tulossa keskustelemaan/kertomaan 

tilanteesta henkilöstökokoukseen.  

-Terveydenhoitaja-Anna on antanut tähän mennessä yhdelle 

oppilaalle ns. oirekyselyn.  

 

  

 

5.  Muut esille tulevat asiat 

 

-Vy tehnyt kirjelmän virkavallalle, jossa toivovat kouluun poliisia 

pitämään tunteja ilkivallantekoon liittyvistä oikeudellisista asioista. 

 

-Vy järjestää maaliskuussa yhteistyöristeilyn.  

 

 

 

6.  Kokouksen päättäminen 

 

Kati Savolainen päätti kokouksen klo 15.34. 

 



 

 

 

 


