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Kerro lyhyesti miten toimintasuunnitelma toteutui (keskeiset asiat).

2. Kehittämiskohteiden toteutuminen
Toteutui suunnitelman mukaisesti
Uuden opetussuunnitelman vakiintuneiden käytänteiden vahvistaminen
Kehittämiskohde toteutui suunnitelman mukaisesti. Uuden opetussuunnitelman eri osa-alueet vaativat
kuitenkin vielä työstämistä, koulutusta ja omaksumista. Erityisesti opintojen aikainen arviointi ja muut
arviointikäytänteet vaativat vielä muutoksia paitsi Joensuun koulussa niin myös muissa alakouluissa.
Lasten tunne- ja mielenterveystaidot (erityisesti oppilashuollon painopisteenä lukuvuonna 2017-2018)
Kehittämiskohde toteutui suunnitelman mukaisesti. Koko koulussa otettiin käyttöön Suomen
mielenterveysseuran opetusmateriaali ”Hyvää mieltä yhdessä”. Materiaaliin toteutettiin myös koulutus
opettajille syksyllä 2017. Jokainen opettaja toteutti lukuvuoden aikana materiaalipaketin opetussisältöjä
ja käsitteli luokassaan tunne- ja mielenterveystaitoja. Koulutus oli erittäin onnistunut ja hyödyllinen.
Rehtori ja opettajat käsittelivät ja arvioivat materiaalipaketin käyttöä myös kehityskeskustelussa keväällä
2018.

Toteutui osin / seuraavin muutoksin:
Fyysinen oppimisympäristö
Kehittämiskohde toteutui osittain. Joensuun koulun käytävillä ja luokkatiloissa (erityisesti päärakennus)
lukuvuoden aikana ilmitulleet hajuhaitat haittasivat koulutyötä pitkin lukuvuotta. Hajuhaittoja on pyritty
korjaamaan mm. viemäreiden pesulla ja alipaineistuksella, mutta koulun henkilökunta huomasi
lukuvuoden aikana etteivät korjaustoimenpiteet olleet riittäviä. Hajuhaittoja on edelleen. Koulun ruokalan
akustiikkaa parannettiin asentamalla ruokalaan akustiikkapaneeleja sekä väliseinäsermejä. Näiden
toimenpiteiden johdosta ruokalan meluisuus väheni selvästi. Joensuun koulussa tehtiin lukuvuoden
aikana myös laaja esteettömyyskartoitus. Kartoituksen korjaustoimenpide-ehdotukset ovat varsin laajat
ja koulun henkilökunta jää seuraamaan niiden toteuttamista.

Mahdolliset jatkoehdotukset:
Koulutusta arviointiin seuraavalle lukuvuodelle.
Koulun fyysisen oppimisympäristön kehittäminen edelleen esteettömyyskartoituksen pohjalta sekä
hajuhaittojen poistaminen.
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Liikkuva koulu –hankkeen toteutuminen:
(toiminnan organisointi, toiminnan sisältö, henkilökunnan osallistuminen, oppilaiden osallisuus, yhteistyö oppilaiden
liikkumisen edistämiseksi)

Joensuun koulussa toimi erillinen liikkuva koulu-tiimi lukuvuoden ajan. Tiimiin kuului opettajia ja
koulunkäynninohjaajia. Joensuun koulun ja koko Someron perusopetuksen liikkuva koulu-tukihenkilönä
toimi Joensuun koulun opettaja Pauliina Maijala. Kouluun perustettiin lukuvuoden aikana oppilaiden
vetämä välituntilainaamo, johon hankittiin peli- ja leikkivälineitä. Koulussa otettiin käyttöön sisävälitunnit,
jolloin koulun liikuntasalissa koulun 5.-6.-luokan oppilaat (välkkärit) leikittivät ja järjestivät ohjattua
toimintaa muille oppilaille. Välkkärit koulutettiin erillisellä koulutuksella ohjaajiksi. Myös opettajat ja
koulunkäynninohjaajat saivat koulutusta liikkuva koulu-hankkeen toteuttamiseen. Koulun sisätiloihin
asennettiin lattiatarroja ja esimerkiksi leuanvetotankoja koulupäivien aktivoimiseksi. Koulussa toteutettiin
myös liikkuvan koulun kerhotoimintaa lukuvuoden aikana. Kerhoja oli kaksi, isommille ja pienemmille
oppilaille erikseen. Koululle hankittiin myös kiertäviä reppuja, joiden tavoitteena oli saada myös perheet
mukaan liikkuva koulu-hankkeen toimintaan. Repuissa oli liikuntavälineitä sekä ohjeita liikkumiseen.
Jokainen oppilas sai repun vuorollaan kotiin vietäväksi. Liikkuva koulu-hankkeen toteutus ja toiminnan
laajuus todettiin lukuvuoden aikana erittäin hyväksi koulun henkilöstökokousten keskusteluissa.

3. Koulun toiminta
Valokuvaus ti 15.8. ja ke 16.8.
Koulun yhteinen vanhempainilta 14.9.
Yleisurheilukilpailut 20.9.
Kodin ja koulun yhteistyöpäivä avoimet ovet 29.9. ja reksin aamukahvit
Unicef-kävely 13.10.
vk 44 Somero 150 teemaviikko
30.11. itsenäisyysjuhla ja syyskonsertti
22.12. todistustenjako
avaruuspäivä 5.-6.-luokille keväällä
ystävänpäivä (oppilaskunta)
helmikuussa toiminnallinen vanhempainilta Liikkuva koulu-hengessä
6.lk 1000 päivä
syksyllä 6.lk luokkajuhlat
keväällä 5.lk luokkajuhlat
vapputapahtuma (oppilaskunta)
1.6. 6.lk potkiaiset
2.6. kevätkirkko
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Koulun ulkopuolinen toiminta

1a Metsäretki 19.9. (Säävarauksella) ja keväällä toinen kerta
1a Kirjasto 9.10. ja keväällä toinen kerta
1a Retket jäähallille 3 kertaa
1b ti 19.9. Retki koulun lähimetsään klo 11.15-12.45
1b ma 2.10. Satutuokio kirjastossa klo 11.30-12.30
1b ti 12.12. Tulevaisuustyöpaja kirjastossa klo 12-13.30?
1b Retki koulun lähimetsään kevään aikana
1a ja 1b Kevätretki toukokuussa
1c syksyllä retki kirjastoon
1c kevätretki, ajankohta ja paikka selviää myöhemmin
2a 7.9. retki open kotiin ja Kohnamäkeen
2a kirjastoretki lokakuussa
2a maatilaretki lokakuussa
2a kevätretki toukokuussa
2a Wibit-rataretki toukokuussa
2c lokakuu maatila -retki
2c kirjastoretket 19.9. 15.12. 16.3. 27.4.
2c toukokuu kevätretki
3a 29.9 Retki Hämeen luontokeskukseen
3a toukokuussa 2018 kevätretki Salo/Turku
3a retki kirjastoon 25.9 ja toukokuun retki Häntälän notkoihin.
3b 25.9. Kirjastovierailu
3b 29.9. Hämeen luontokeskus Tammelassa
3b Koko päivän retki lähimetsään ympäristöopin tunneilla
3b Toukokuussa retki Häntälän notkoihin
3b Keväällä koko päivän retki mahdollisesti Puuhaparkiin Vihdissä
3c retki Torronsuolle syksyllä
3c retki Häntälän notkolle toukokuussa
4a ja 4b 25.9. Loimaa Sarka-museo
4b 21.9. retki kirjastoon
4c Kirjasto QR-koodisuunnistus syyskuussa
4c Helmikuu talvi/hiihtoretki Torronsuolle
4c Maalis-huhtikuu 3xuinnit teatteri/muu kulttuuriretki
4c Toukokuu Kevätretki
5A kirjastoon lokakuussa (päivä tarkentuu myöhemmin)
5A ja 5B huhti-toukokuu 2018 Yökoulu/leirikoulu 1-2 yötä Siikjärven leirikeskus
5C kevätretken toukokuussa
5d-6c kevätretki
6a, 6b ja 6c 6.luokkalaiset Yrityskylä 23.3.2018

6a 4.9. urheilukenttä
6a 11.9. metsäretki lähimetsään
6a syys-lokakuu opintoretki metsäyhdistyksen metsätyömaalle
6a 2.10. kirjastoretki
6a tammi-helmikuu jäähallille luistelemaan 3 x
6a 23.3. yrityskylä, Turku
6a huhtikuu Forssan luonnonhistoriallinen museo
6a toukokuu luokkaretki Ahvenanmaalle
6a metsäretkiä lähimetsään
6b Syys-lokakuu 2017 metsäretki
6b Lokakuu 2017 kirjastokäynti
6b Tammi-helmikuu 2018 3Xjäähalli
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6b Maaliskuu 2018 23.3. Yrityskylä
6b Huhtikuu 2018 Luonnonhistoriallinen museo Forssa
6b Toukokuu 2018 Retki Ahvenanmaalle (yön yli -reissu)
TOP-luokka retket lähimetsään, kirjastokäynnit 14.8. ja 11.9. , Someron kotiseutumuseo
TOP-luokka taidetestaajat 8.lk Turku 27.11. ja Helsinki 6.2.
TOP-luokka Torronsuon kansallispuistoon syksyllä 3 c:n kanssa
ortodoksioppilaiden kirkkoretki Forssaan 16.11. ja toinen retki Forssaan huhtikuussa

Liikkuva Koulu-hankkeen liikuntakerhot vuosiluokille 1.-3. ja 4.-6.
Pienten kerho kokoontuu perjantaisin klo 13-14. Kerhon ohjaajana toimii Pauliina Maijala
Isompien oppilaiden kerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 15-16. Kerhon ohjaajina toimivat Netta
Mäenpää ja Jani Mäenpää
Nuorisotoimen ohjelmointikerho
Koululla on vanhempainryhmä, jonka edustajana on koulusta Emmi Ali-Yrkkö. Vanhempainryhmä
kokoontuu kerran kuukaudessa joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 18.00 koulun ruokalassa.
Vanhempainryhmän kokoontumisista ja vanhempainryhmän muistiosta tiedotetaan Wilman kautta
oppilaiden huoltajille. Lukuvuonna 2017-2018 vanhempainryhmä suunnittelee mm. osallistumista
kuudensien luokkien luokkaretkien avustamiseen sekä koulun avaruuspäivän kustannuksiin.

