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1. Pateniemen koulu
Järjestimme 10.4.2014 koulullamme "VÄHÄN ERILAISEN VANHEMPAINILLAN". Vanhemmilla oli
mahdollisuus tutustua lasten ja nuorten kanssa työskenteleviin yhteistyötahoihin. Mukana olivat Yhden
vanhemman perheiden liitto ry, koulupsykologi, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, Tyttöjen Talo,
Poikien Talo, Vanhempien akatemia, MLL, seurakunta, Vanhempainliitto, koulumme opettajia,
vanhempainyhdistyksemme HAAVE ja SYLI ry ( syömishäiriöliitto).
Ajatuksena oli, että vanhemmat saavat vaapasti tutustua esitteljöihin ja keskustella mieltä
askarruttavista asioista. Toimijat olivat omilla pöytäpisteillään ja jakoivat keskustelun lomassa
materiaaleja. Tilaisuuden tarkoituksena oli antaa tukea vanhemmille ja madaltaa kynnystä kriisin
kohdatessa perhettä ja myös ennaltaehkäistä ongelmien kriisiytymistä.
Seuraavan kerran tapahtuma voisi olla tulevana syksynä, kun uudet ekaluokkalaiset ja uudet seiskat
aloittavat.

2. Kaukovainion koulu
JOKAISELLE LAPSELLE YKSI HARRASTUS, JOKAISELLE LAPSELLE YKSI KAVERI!
Hiirihaukkatalossa järjestetään monipuolista kerhotoimintaa. Alla on luettelo tänä keväänä toimivista
kerhoista ja ryhmistä. Lisätietoa kerhosta saat toiminnan vastuuhenkilöltä. Tervetuloa mukaan
kerhotoimintaan!
Kuoro: Laulamista kaiken ikäisille, vastuuhenkilö Lea Tuovinen
GirlsOnly: 6.- 9. luokan tyttöjen liikuntakerho, vastuuhenkilöt Marjo Käyrä ja Eija Hannuksela
Tiikeri-kerho: Liikkumaan innostava kerho, toimii kutsukerhona, vastuuhenkilö Pia Aalto
Nuokkarin avoin kerhotoiminta: monipuolista kerhotoimintaa useana iltana viikossa, vastuuhenkilöinä
nuokkarin ohjaajat
Koulumentorin ryhmät: useita erilaisia ryhmiä, toimintoina esim. sosiaalisten taitojen vahvistaminen,
vastuuhenkilö Heidi Hännikäinen
Kaukovainion koulualueen elokuvakerho:Tervetuloa ELOKUVIIN! Elokuvia esitetään kerran kuussa
lauantaisin vuonna 2015 ja elokuvat ovat ilmaisia. Saliin mahtuu kerrallaan 19 henkilöä. Elokuviin voi
ottaa mukaan karkkia ja pillimehua tai juomapullon. Popcornit ja sipsit jätetään kotiin. Paikalla on
vähintään kaksi aikuista valvomassa. Kulkeminen tapahtuu kirjaston takaa kirjastoa lähempänä olevasta
ESIOPETUS-ovesta. Ovi avataan 20 minuuttia aikaisemmin.Tilassa on käytössä kaksi WC:tä. Järjestäjä:
koti-koulutoimikunta/vanhemmat
ALLA TARKEMPI ESITTELY KERHOISTA:
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http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=c1fbbd63-eab5-4929-bce2aac16a791ab5&groupId=182553

3. Rajakylän koulu
Pop-up tyyppinen Kodin ja koulun päivä: välituntipuuhat
Lyhyellä varoitusajalla ja pienillä resursseilla toteutuu yhteiseksi puuhaksi kutsua vanhemmat mukaan
välitunnille. Hommataan liituja ja piirretään maahan. Vanhemat voi seurata tai leikkiä mukana, pyörittää
hyppyskää ja tutustua keskenäänkin - mitä välitunnissa ehtii. Rajoitteena vain, että kaikki halukkaat ei
pääse, kun tapahtuma pävällä.
Link: http://oukarajavanhemmat.blogspot.fi/2014/09/kodin-ja-koulun-paiva-269kuulumiset.html

4. Vesalan koulu
Vesalan koti-koulutoimikunta
Marraskuu 2013.
Heijastinliivi -kampanja
Idea kampanjasta lähti siitä kun haluttiin lisää näkyvyyttä lapsille pimeillä kouluteillä. Liikenneturvan
mukaan heijastinliivi näkyy parhaiten pimeässä, joten sillä ajatuksella lähdettiin liikkeelle.
Kuinka lapset sitten saisi käyttämään heijastinliivejä!?
Mietimme kokouksessamme konsteja siihen, millä heijastinliivien käyttöä voitaisiin lisätä ja saimme
idean niiden tuunaamisesta oman näköisiksi.
Oulun Energia ja Mammuttihirsi lähti mukaan sponsoroimaan kaikille koulumme oppilaille omat
heijastinliivit. Tämän jälkeen heitimme haasteen koteihin ja toivoimme vanhempien auttavan lapsia
heijastinliivien tuunaamisessa. Aikaa tuunaukseen oli noin viikko.
Ideasta tuli lasten keskuudessa jymymenestys!
Lapset olivat innoissaan tuunailleet monilla eri ideoilla heijastinliivejään. Mm. ompelukuvia, pinssejä,
liimattavia merkkejä, tusseja, nauhoja, rusetteja ja nappeja oli käytetty apuvälineinä.
Tuunauksen jälkeen jokainen luokka äänesti luokkansa hienoiten tuunatun heijastinliivin.
Tämän jälkeen koululle tuli Rantapohjan toimittaja joka teki aiheesta jutun ja luokkien parhaiten
tuunatut liivit pääsivät kuvalla ko. lehteen! Lisäksi koulun salissa katsottiin yhdessä videomateriaalia
heijastinliivien näkyvyydestä.
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Heijastinliivi-kampanja lisäsi selkeästi lasten heijastinliivien käyttöä ja näinollen heidän näkyvyyttään
koulutiellä!
Link: https://padletuploads.storage.googleapis.com/64208197/11ead3ff9e9399e84efd239e09e588decef60051/86b
d8a14d38dce1f1c867de562ef1fb9.png

5. Paulaharjun koulu
Hyvien käytänteiden testaus ja juurrutus:
1) Perhefestarit 2) Luokkarinki 3) Koulunkorva 4) Perhekuperkeikka 5) Torstaitreffit 6) Sähköinen
joulukalenteri 7) OPS-paja 8) Kodin ja koulun päivä 9) Lähiökävely
Alueellinen yhteistyö: 1) Halloween 2) Kirjastotempaukset 3) Nenäpäivä 4) Kerhotoiminta
Link: http://buzz.fi/paulaharju/

6. Haukiputaan Aseman koulu
Vanhempainyhdistyksen, kyläyhdistyksen ja koulun yhteinen kevätpäivä kaikille lauantaikoulupäivänä
koululla.
Ohjelmassa mm. potkurikisa, palo- ja poliisiauton esittely, oppilaille suunnatun liikennemerkki piirustuskisan satoa ja palkitseminen aiheesta 'Ketään ei kiusata', koti-koulu-yhdistyksen kirppis,
oppilaskunnan kahvio, kyläyhdistyksen makkaranmyynti sekä taikurin esitys ja mukana maskotit.
Link: https://padletuploads.storage.googleapis.com/44412641/4c21b3e10bd4ec792c01052345866a609fe042f7/ee9
a6bed491289149b6bbb9cb1cb748a.jpg

7. Kaukovainion koulu
Kestävän kehityksen teemaviikko 13.-17.4.
Hiirihaukkatalossa vietetään kierrätysaiheista teemaviikkoa. Kaikille oppilaille on järjestetty aiheeseen
liittyvää ja ikätasolle soveltuvaa toimintaa nukketeatteriesityksestä aina Ruskon jätekeskuksen
tutustumiskäyntiin saakka. Kierrätysaiheisen teemaviikon tavoitteena on kannustaa kaikkia
Hiirihaukkatalolaisia toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Teemaviikon aikana järjestetään lisäksi mm. uusiokäytetyistä farkuista tehty Farkkua, Farkkua!-näyttely,
Huoneen pienoismallikilpailu, Kierrätysarpajaiset ja kierrätysvaatteista suunniteltu Muotinäytös.
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8. Rajakylän koulu
Ruokalippuja vanhempainyhdistykselle kouluruokalaan (Oulu10:stä).
Jos joku käy päivällä hoitamassa asioita koululla tai esim. osallistuu oppilaskunnan kokoukseen, niin hän
voi syödä koulla. Eduksi katsotaan, jos sopii ruoka-treffit ja ajatusten vaihtotuokion jonkun
koulunhenkilökunnan jäsenen kanssa! Suositellaan ja käytössä! Näkee koulun arkea ja verkostoituu eikä
tarvitse sitten hoitaa asioita nälkäisenä :)

9. Oulun Normaalikoulu
Koodaten koulutiellä
Koodaustapahtuma - meille Norssille ja muillekin.
Himppu Bitcoineja auttaa lapsemme karistamaan turhan mutkikkuuden koodisaloista
Järjestimme 130 lapselle 2 tuntia #HourOfCode 2014- vapaaehtoisina 0-budjetilla.
Opet, lapset ja vanhemmat oppivat. Jopa kunnallisvaltuutetut ja media koodasivat!
Tehdään tää isommin nyt- vaikka koko Oulussa 2015-2016!
Tekniikkapelkojen ja mörköjen poistaminen oppimalla vaikuttaa lapsesi tulevaisuteen!
twitter: @vanttuut Oulun Norssin vanhempaintoimikunta
Linkit:
http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/koodausta-opetellaan-jo-ekaluokalla-oulussa-katso-kuvia/683861/
Link:
http://d20uo2axdbh83k.cloudfront.net/20150303/56e9e6f7873bfd84e78916001428e75a/WP_20
141207_003.jpg

10.

Ritaharjun koulu

Flash mopilla tilaongelman kimppuun
Talvella 2013-2014 koululla etsittiin ratkaisuja tulevien vuosien tilaongelmiin. Vanhempaintoimikunta
hoiti omalta osaltaan tiedottamista ja vaikuttamista. Yhtenä elementtinä se ideoi Flash mop-videon,
jonka avulla pyrittiin kertomaan positiivisella ja erilaisella tavalla tilaongelmasta. Rehtori ja koulu lähtivät
tähän innolla mukaan: säveltivät/sanoittivat/toteuttivat biisin, harjoittelivat koreografiat ja toteuttivat
yhteisenä ponnistuksena hienon videon. Se sai hyvin näkyvyyttä mm. Kalevassa ja sosiaalisessa
mediassa. Ja uusi koulu vihreää valoa!
https://www.youtube.com/watch?v=v1mocXMSszc
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11.

Vesalan koulu

Koulun koulu-/toimintapäivä la 5.9.2015
Mukana toimintapäivää järjestämässä koulu, Vesalan koti-koulutoimikunta ja oppilaiden vanhemmat.
Päivän alustava ohjelman suunnittelu kesken. Ohjelmaan suunniteltu marjastusta, kalastusta,
metsästystä, laavun rakentaminen, seikkailurata, pyöräretki Koitelinkoskelle, pihaleikkejä ja pelejä sekä
Sortolan jäätelö/maatila tutustuminen.

12.

Koko kylä liikkuu ja liikuttaa Pyörätiesuunnistustapahtumassa!

Alakylän ja Tirinkylän vanhempaintoimikunta Olemme suunnittelemassa koko kylää yhdistävää
pyörätiesuunnistusta, jonka reittinä on Alakylän ja Tirinkylän kouluja yhdistävä pyörätie. Katso ideamme videolta!

Link: https://youtu.be/ZuJoehJ1Ud8

13.

Ritaharjun koulu

Energiajuomille K16-myyntirajoitus
V. 2013 vanhempaintoimikunta haastoi laajasti alueen toimijoita mukaan tukemaan 16-vuoden ikärajoituksen
asettamista energiajuomien myynnille. Kampanja sai paljon positiivista tukea ja niinpä vuoden 2014 alussa
myyntirajoitus astui voimaan Ritaharjun ja Kuivasjärven K- ja S-kaupoissa. Koulu oli hengessä mukana ja tuki
omilla toimillaan asiaa, lopputuloksena selkeä levottomuuden väheneminen oppilaiden keskuudessa. Kalevan
uutisoitua asiasta, aiheutti se runsaasti keskustelua ja kommentit olivat pääsääntöisesti kannustavia ja myönteisiä. Ja
työ jatkuu. Ideaparkin tultua alueelle, on tänä keväänä mukaan saatu myös siellä toimivia liikkeitä, kuten Tokmanni.

14.

Pateniemen koulu

Siisti koulu -toiminta
Siisti koulu –toiminnassa kiinnitetään huomio koulun aulojen ja eteisten viihtyisyyteen ja siisteyteen ja
pyritään vähentämään löytötavaroiden määrää.
Tehdään yhdessä koulustamme siisti koulu! Oppilaat pyrkivät huolehtimaan vaatteensa ja tavaransa
paikoilleen, mutta jos eteisten siisteydessä on huomautettavaa, oppilaat käyttävät Siisti koulu -välitunnin
järjestelyyn ja löytötavarapisteistä huolehtimiseen. Mikäli on jo siistiä, välitunnin riemut kutsuvat!
Oppilaskunta, koulun henkilökunta ja vanhempaintoimikunta suunnittelevat eteisiin toimivat naulakot,
löytötavarapisteet ja opasteet. Oppilaskunta ja vanhempaintoimikunta suunnittelevat koululle sopivat
käytännöt: miten aulat ja eteiset saadaan toimiviksi, milloin pidetään Siisti koulu -välitunteja ja miten
löytötavarapisteistä huolehditaan. Koulu ja vanhempaintoimikunta tiedottavat Siisti koulu -toiminnasta,
nimikoinnin tärkeydestä ja löytötavarapisteistä oppilaille ja vanhemmille. Tehdään yhdessä koulustamme
viihtyisä ja siisti koulu!
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Link: https://padletuploads.storage.googleapis.com/63441265/049721dcad00a3a55c40038c77a234c5dccf851b/2fcb27de8
c528825aa11a3fb3eae0164.pdf

15.

Haukiputaan koulu

Koulun korva ja vanhemmat mukaan ohr:ään
Maaliskuussa saatiin käyntiin Koulun Korva -toiminta, eli vanhempia ja isovanhempia mukaan pitkille
välitunneille silmäpariksi ja lapsia jututtamaan/leikittämään. Osa kiusaamisen ennaltaehkäisyä ja
yhteisöllistä oppilashuoltoa! Oppilashuoltoryhmä, jossa vanhempia mukana, kokoontuu seuraavan kerran
aiheinaan mm. kiusaamisen vastaisen suunnitelman päivitys ja Kodin ja koulun päivän suunnittelu.

16.

TUIRAN KOULUN PUOLESTA!

Koulun vanhemmat ja ovat taistelleet väsymättä lopetusuhan alla olevan koulun puolesta yhdessä koulun
kanssa. Koulun puolustamisen eteen on tehty paljon työtä ja nähty vaivaa, ja lähestyy reippaasti päättäjiä
sekä mm. yhdessä koululaisten kanssa osoitettu mieltä. Lukuisat vanhemmat ovat kirjoittaneet
kannanottoja mm. Kalevaan ja näkyvyyttä on saatu hienosti. Facebookissa ryhmä toimii aktiivisesti ja
jakaa tietoa koulun tilanteesta. https://www.facebook.com/pages/Tuiran-KoulunPuolesta/634453273299094?fref=ts

17.

Kaakkurin koulu

Ulkoliikunnan merkitystä pitäis nopeasti parantaa, samalla se sais lapset/nuoret aktivoitua tietokoneitten
ääreltä välillä. Esim.... HEI REHTORIT !!!! Falunin MM-kisat voisi näkyä koulun tietyissä paikoissa,
josta kaikki pääsisivät näkemään hienoja suorituksia. Urheilulajeissa on hyviä ammattialoja.
JHa

18.

Rajakylän koulu

Leivotaan yhdessä! Perinteinen piparinpaisto- ja joulukorttien askasteluilta aina marraskuussa.
Vanhemmat mukana. Kuvia vuoden 2013 tapahtumasta:
Link: http://oukarajavanhemmat.blogspot.fi/2013/11/kuvia-pipariaskartelu-illasta.html

19.

Toppilan alue

Voimaperhe-hankkeen myötä tehty yhteistyö
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20.

Martinniemen koulu

Scoot välineitä ja tapahtuma
Martinniemen koti-ja koulutoimikunta järjestää Martininniemen koulun Scoottikauden avajaiset
työväentalon piha-alueella. Tarjolla mehua, keksiä ja makkaraa. Odotamme tapahtumaan 150 henkilöä
vauvasta vaariin. Taustaa: Koulun oppilaskunta sai vuonna 2014 Kaupunkirahaa. Koti – ja
koulutoimikunta lisäsi summaan hiukan rahaa ja tilasi Tanskasta ramppeja ja tarvikkeita.

21.

Martinniemen koulu

Tiistai tarjotin, Martinniemen koti-ja koulutoimikunta
Tarkoituksena on ollut että vanhemmista löytyy tapahtuman vetäjä liikuntasaliin.
suosituimpia tapahtumia on ollut sähly, joita vanhemmat ovat saaneet
vetää.
Vanhemmat ovat aktivoituneet ja haluavat alkaa pitämään erilaisia
askartelupäiviä, leipomista, musiikkia… siitä missä ovat hyviä….

22.

Hintan koulu

Hintan koulussa olemme vanhempaintoimikunnan voimin järjestäneet joka toimintavuosi kolmen vuoden
ajan koulun oppilaille, heidän perheilleen ja alueen asukkaille avoimen iltatapahtuman. Tarkoituksena on
ollut vahvistaa alueen asukkaiden yhteen kuuluvuuden tunnetta, järjestää asuinalueellemme toimintaa ja
lisätä kotiympäristömme viihtyisyyttä. Tapahtumat ovat suurimmaksi osaksi järjestetty yhteistyössä
Oulun alueen yritysten ja harrastustoimijoiden kanssa. Tapahtumat ovat saaneet suuren suosion ja
innostaneet asukkaita mukaan useana vuonna peräkkäin. Viimeisin tapahtumamme helmikuulta 2015
keräsi alueemme asukkaat yhteen lumirakentamisen tiimoilta. Koulumme oppilaat olivat ensin saaneet
koulupäivän aikana oppia lumirakentamiseen oikealta lumirakennusasiantuntijalta ja illalla oli alueen
asukkaiden vuoro jatkaa päivällä syntyneitä labyrinttejä ja veistoksia.

