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1. Kokouksen avaus  

 

Kati Savolainen avasi kokouksen klo 14.17. 

 

 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

 

Paikalla: rehtori Vesa Arponen, koulupsykologi Antti Kärnä, 

luokanopettaja Päivi Männistö ja erityisopettaja Kati Savolainen. 

 

Poissa: kuraattori Tiina Laajalahti ja terveydenhoitaja Anna Palomäki 

 

 

 

3. Joulukuun viimeisessa KOR-kokouksessa päätettyä. 

 

-Käydään asiat ”läpi” ja katsotaan miten ovat edenneet; 

 

-Lutu-tunnit (yhdenvertaisuuskysely) 

 *Asiat tehty suunnitelman mukaan; asiat infottu opettajille 

yhteisessä kokouksessa ja lutu-tunnit lähteneet käyntiin sovitusti. 

 

-Lukemis-asiat 

 

-wc-tarrat 

 

-kiusaamiskysely 

*Kaveri- ja kiusaamiskysely toteutettaneen luokittain maaliskuun 

alussa ja tehdään sosiogrammit. 

 



-kevään kerhot 

 *Käytetään kevätjuhlaesityksiin, 3.-6. luokat. 

 

-unelmien liikuntapäivä 

*Mahdollisesti toukokuussa. Liikuntavastaava Jussin kanssa 

keskusteltava asiasta. 

 

-liikuntatarvikkeet 

 *Osa tilattu syksyllä, osa tilataan vielä alkuvuodesta. 

 

-sisäilma-asiat 

*Raitio ym. tulevat kertomaan tämän hetken tilanteen 

opet.kokoukseen. 

 

-kerhot (22h), shakki 

* Tällä hetkellä 9 ilmoittautunutta. Pidetään aina tiistaisin klo 15-16 

Vesan luokassa. 

 

-poliisi koululle (ilkivalta, käyttäytyminen) 

*Vy ottanut yhteyttä virkavaltaan. Sieltä otetaan yhtyttä meihin, 

jolloin sovitaan tarkemmin, milloin tulevat koulullemme. 

 

 

4. Kevät-asioita: 

-tulevien 1. luokkalaisten ilmoittautuminen ollut 

-6.lk-> yläkouluhaku (kouluesittelyjä ollut), Rieskalähteelle vain 1 

pienluokka, alueelliset pienluokkasijoitukset vielä auki… 

-2.luokkalaisten erikoisluokille haku 

 

-Murkkufoorumi 

 *Päivät sovittu yhteistyössä nuokkarin, vy:n ja Linkki-toiminnan 

kanssa. Tapahtumia 3kertaa/kevät. Paikkana on nuorisotila.  

 

-Perusopetuksen laatu-kysely 2017 

-oppilaat, henkilökunta 

 

-Kaisa Koulu- tanssitaiteilija tunnit jatkuu 60h 

-Ei kerhotunteina, vaan tarkoitus on tarjota tasapuolisesti kaikille 

mahdollisuus osallistua näihin luovan liikunnan tunteihin. 

*Opet.huoneen taululla Kaisan lukujärjestys, johon opettajat saavat 

varata luokilleen tunteja.  

 

-Koulutarkastukset  



 

- Lukupolku 

 

ALAKOULU 

 Lukupolun ideana on lukea lukuvuoden aikana vähintään kuusi kirjaa. Oppilaita on tarkoitus innostaa 

lukemaan mahdollisimman paljon, ja lukupolulla on mahdollista edetä aina vain korkeammille tasoille. 

Oppilas voi lukea vaikkapa 60 kirjaa vuodessa. Silloin oppilas on saavuttanut tittelin ”Voittamaton 

ahmijalukija”. 

 Luettavat kirjat on jaettu kolmeen luokkaan: totta, tarua ja toisenlaista. Totta -kirjat ovat todentuntuisia 

romaaneja, tietokirjoja, elämäkertoja ja harrastekirjoja. Tarua -luokitus sisältää mielikuvitusmaailmoissa 

liikkuvia lasten ja nuorten romaaneja ja satuja. Toisenlaista -ryhmässä on runoja, näytelmiä, sarjakuvia, 

vitsejä ja lehtiä. 

 Oppilaan pitää lukea kirja jokaisesta luokasta. Loput kirjat hän saa valita mistä tahansa ryhmästä. 

 Kirjalistoja ylläpitää Turun kaupunginkirjasto. Listojen kirjat linkittyvät Vaski -verkkokirjastoon, josta on 

helppo nähdä niiden saatavuus. 

 Lukupolkua varten oppilas voi lukea myös minkä tahansa muun kirjan, jonka opettaja ajattelee sopivan 

hänen ikätasolleen. 

 Lainattu kirja merkitään tulostettuun lukupolkuun. Kirjan nimi riittää. Oppilas lukee kirjan ja tekee 

tehtävän. Opettaja kuittaa suorituksen lukupolkuun. 

 Opettajan kannattaa esitellä luokalle erilaisia tehtävätyyppejä. Sen jälkeen oppilaan on helppo valita niistä 

itselleen sopiva. 

 Tehtäviä on kolmenlaisia: itsenäisiä kirjallisia tehtäviä, 

draamallisia esitystehtäviä ja tietotekniikan käyttöön ohjaavia tehtäviä. 

 Koko luokalle esitetyt draamatehtävät toimivat mukavasti kirjavinkkauksina muulle luokalle. 

 TVT:n keinoin toteutettuja tehtäviä, kuten videoita ja blogeja, kannattaa julkaista Tuubissa. 

 Lukupolun kuljettuaan oppilas on ansainnut kirjamäärää vastaavan tittelin. 

6 kirjaa -> Ahkera lukija (minimimäärä kaikille) 

9 kirjaa -> Mestarilukija 

12 kirjaa -> Superlukija 

20 kirjaa -> Huippulukija 

40 kirjaa -> Valloittajalukija 

60 kirjaa -> Voittamaton ahmijalukija 

 

 

 

5. Kokouksen päättäminen 

 

Kati Savolainen päätti kokouksen klo 15.18. 

 

 

Seuraava kokous on maanantaina 13.2.2017. Aiheena koulutarkastus. 

 

 

 

 

https://blog.edu.turku.fi/lukupolku/kulje-lukupolkua/
https://blog.edu.turku.fi/lukupolku/alakoulun-tehtavat/
http://tuubi.edu.turku.fi/

