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VANHEMPAINRYHMÄN KOKOONTUMINEN 
Aika: 09.12.2015 klo 17.30 – 19.30 
Paikka: A-talo, taukotupa 
Läsnä: Leena Lassila, Raimo Sarkkinen, Anne Martinkauppi, Hanna-Leena Laukkanen, Mia Tahkola, Virpi Vänskä, 
Kristiina Savela, Päivi Näyhä-Laakko, Kaisa Sillanpää, Kristiina Takala, Eero Siika-aho ja Jukka Ojala  
Asiat: 

1. Tervetuloa ja edellisen kokouksen pääasiat 
- Eero Siika-aho toivotti osanottajat tervetulleiksi klo 17.30 
- Käytiin lävitse edellisen kokouksen muistio 

 
2. Ajankohtaista 

- Käytiin lävitse Rauha kasvaa-teemaviikon (Unesco-koulun teema) ohjelmaa ja tapahtumia (ohjelma 
liitteenä). Viikon ohjelma oli todella laaja ja koko koulua ja oppilaita koskeva sekä yhteisöllisyyttä 
vahvistava. 

- Käytiin lävitse 
o Jouluajan tapahtumat ja koulun joulujuhlajärjestelyjä. Tulossa on koko koulun yhteinen 

juhlahetki. 
o D-talon saliremontti myöhästyy ja valmista on helmikuussa, mikä aiheuttaa liikunnan 

opetukselle haasteita. 
o Välipihan remonttiin on varattu TA2016 300 000,00€ ja TA 2017 400 000,00€. Katu- ja piha-

alueiden kunnostus aloitetaan Piriläntien päästä. Lopullinen toteutus suunnitellaan yhdessä 
oppilaiden ja lukion kanssa. 

 
3. Muut asiat 

- Keskusteltiin Periskooppi –sovelluksesta ja sen käytöstä oppilailla 
- Löytövaatteiden kierrätyksen kehittäminen pohdintaan 
- Taukojumppa toive opetustuokioihin 
- Oppilaiden ohjautuminen ensi lukuvuodesta alkaen Ketolanperän oppilaiden osalta. Asia on 

virkamiesvalmistelussa poliittisen ohjauksen pohjalta. Tarkempaa tietoa on tulossa lähiaikoina. 
- Energiajuoma-asia: Myynti on valitettavasti jatkunut kunnallisesti. Koulu seuraa asiaa koululla. Asia ei 

tällä hetkellä ole ajankohtainen koulupäivien aikana. 
- Koulupäivän jaksotusta ja tauotusta kehitetään edelleen syksyn kokemusten perusteella 

 
4. Seuraava kokoontuminen 

- 28.1.2016 klo 17:30 A-talon taukotuvalla, kutsutaan paikalle Katja Vähäkuopus  
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Rauha kasvaa:     Liite 1 

Koko koulu:  

- Päivänavaukset:  

o maanantai: Aloitustunti yhteinen kaikille, jonka aikana pidetään päivänavaus, mietitään 

rauhan käsitettä ja työstetään sitä sekä laitetaan ajatuksia rauhasta kyyhkyihin 

kirjoitettuna. Valitaan salainen ystävä oppilaille koko viikoksi.  

o tiistai: Päivänavaus Hopeyhdistyksestä ja lahjoituksista. Viesti myös koteihin. Tuodut 

lahjoitukset viedään myöhemmin. 

o keskiviikko: Ahtisaari päivien –materiaalin toiminnallinen päivänavaus ”Kutojan viisaus” 

http://www.ssf-ffm.com/vertaissovittelu/assets/files/Sovittelun%20henki.pdf  

o torstai: päivänavaus origamikurjista. Jokainen oppilas taittelee yhden kurjen. Kurjet tulevat 

esille koululle. 

o perjantai: Yhteinen päivänavaus/juhlatilaisuus koulun pihalla. Tulomusiikkina John 

Lennonin Imagine. Ympäristötaideteoksen tekeminen eli jokainen oppilas tuo etukäteen 

rauhanteemalla koristelemansa kiven metalliverkosta tehtyyn lieriöön. Tämä jää koulun 

pihalle. Rehtori pitää puheen. Tilaisuuden jälkeen siirtyminen luokkiin, jossa esitetään 

Ruutiset koulun kanavalta. Ruutisissa kooste oppilaiden etukäteen tekemistä Flashmob-

videoista.  

- Oppilaskunnan hallituksen jäsenet keräävät luokissa En kiusaa –tauluun sormenjäljet ja 

allekirjoitukset. Taulu jää esille koko vuodeksi.  

- Kirjavinkit tuolle viikolle Oulun kaupungin sivuilta. Tietotorilla esillä kaikki kirjat.  

- Hopeyhdistykselle lahjoitus.  

- Kestävä kehitys (Ruokalaan tietoa ruokamääristä ja niiden hukkaamisesta. Peter Menzel: Hugry 

Planet Family Food Portraits). 

- Ruokalassa yhtenä päivänä tarjottimien välissä englanniksi kirjoitettuja viestejä esim. You are 

beautiful jne.. 

- Toimittajaoppilaat (kaksi oppilasta) seuraavat koko viikon tapahtumia ja kuvaavat niitä. Seuraavan 

viikon Ruutisissa koostevideo koko viikon toiminnasta. 

Eskarit: Työstävät Plan Internationalin materiaaleja viikon mittaan.  

1. luokat: ”Pienet maailmanmatkalla” Aiheen käsittely draaman avulla. Janne Länsitie, Pirilä 

2. luokat: Tekevät savesta rauhakyyhkyjä. Näillä koristellaan koulun pihaa perjantain juhlassa. 

3.-4. luokat: Sovittelu Sopulipolku –materiaalilla tukioppilaiden johtamina. Materiaali YK-liiton sivuilla. 

http://www.ykliitto.fi/koulutus-ja-oppimateriaalit/materiaaleja-

kouluille?field_aihepiiri_tid=All&field_year_value[value]=&field_targetgroup_tid=All&field_material_value

_1=All&page=2  

5. luokat: Säveltävät ja sanoittavat musiikissa aiheeseen liittyviä kappaleita. 

http://www.ssf-ffm.com/vertaissovittelu/assets/files/Sovittelun%20henki.pdf
http://www.ykliitto.fi/koulutus-ja-oppimateriaalit/materiaaleja-kouluille?field_aihepiiri_tid=All&field_year_value%5bvalue%5d=&field_targetgroup_tid=All&field_material_value_1=All&page=2
http://www.ykliitto.fi/koulutus-ja-oppimateriaalit/materiaaleja-kouluille?field_aihepiiri_tid=All&field_year_value%5bvalue%5d=&field_targetgroup_tid=All&field_material_value_1=All&page=2
http://www.ykliitto.fi/koulutus-ja-oppimateriaalit/materiaaleja-kouluille?field_aihepiiri_tid=All&field_year_value%5bvalue%5d=&field_targetgroup_tid=All&field_material_value_1=All&page=2
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5. ja 6. luokat: ”Maailmanympärysmatka navigaattoreilla”.  Manne Hannula, Oulun aikuiskoulutuskeskus. 

Mukana myös kansainvälisyyskasvatuksen oppilaita. Oppilaat kiertävät 5-10 kilometrin pituisen radan 

kuntakeskuksessa (käyvät eri maissa eri rastipisteillä) sekä työstävät aihetta sisärasteilla, joissa tutustutaan 

esim. maailmankarttaan ja konflikteihin maailmalla.  

7. luokat: Tutustuvat maihin teemalla ”Arki eri maissa”. Teemaa työstetään maantiedon, historian, 

uskonnon, äidinkielen ja kuvataiteen tunneilla. Materiaali Yk-liiton sivuilla 

http://www.ykliitto.fi/node/2329. Luokissa oppilaat jaettu 4-5 hengen ryhmiin ja jokaisella ryhmällä yksi 

maa. Opettajat päättävät maat etukäteen. Työt tulevat koulun seinälle ja niistä tehdään vielä kysely, jolloin 

oppilaat pääsevät tutustumaan kaikkiin töihin. 

8.-9. luokat: Pistetyöskentely eri yhteistyökumppaneiden järjestämänä. ”Rauha kasvaa –rata” Plan, 

Greenpeace , Amnesty, Eetti, Taksvärkki, Oulun vastaanottokeskus, Oulun vastaanottokeskuksen 

tukiyhdistys 

7-9. luokat: Turvapaikanhakijoita yhden luokan mukana kokonaisen päivän, jolloin myös vieraat pääsevät 

tutustumaan suomalaiseen kouluun. Viikon huipennus ystävyysottelu, jossa pelaamassa vapaaehtoisia 

yhdeksännen luokan oppilaita ja turvapaikanhakijoita yhdessä. Kaikki yläluokkalaiset katsomassa peliä. 

Teeman hyödyntäminen eri oppiaineissa tuon viikon aikana integroimalla opetussisältöön. 

Rauha kasvaa –teemaviikko 

Alla löytyy linkkejä globaalikasvatuksen materiaaleihin eri järjestöjen sivuille. Näiden linkkien takaa löytyy 

monipuolisesti erilaisia tehtäviä eri-ikäisille oppilaille:  

http://www.rauhanliitto.fi/rauhankoulu/oppimateriaalit/ennen-toimintapaivaa 

http://www.maailmankoulu.fi/ 

http://www.ykliitto.fi/koulutus-ja-oppimateriaalit 

http://ahtisaaripaivat.fi/kouluille/ideoita-ja-materiaaleja/ 

http://globaalikoulu.plan.fi/opettajille/Home.aspx  

http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=opettajalle  

http://www.pakolaisapu.fi/fi/koulut/materiaalia-opettajille.html  

https://www.unicef.fi/koulut/ihmisoikeus-ja-globaalikasvatusmateriaalit/  

https://www.punainenristi.fi/koulusivut/opetusmateriaalit  

Oppiainekohtaisia vinkkejä:  

http://www.maailmankoulu.fi/node/40 
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