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1. Kansilehti  
 
KOULU     Kirkonmäen koulu 
 
 
 

 

 
 

KOULUN TOIMINTAKERTOMUKSEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN 
 
Koulu 
 Oppilaiden/opiskelijoiden osuus suunnittelussa   
 

Oppilaiden mielipiteitä ja ideoita on kartutettu 
luokittain lukuvuoden aikana.  
Oppilaskunta on osallistunut aktiivisesti  
teemapäivien suunnitteluun ja toteutukseen. 
 

 
Opettajakunta käsitellyt 
 

Pvm 
24.5.2019 
 

§ 
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§ 
 
 

 
Rehtori 
Päiväys ja allekirjoitus  
 
     Somerolla  3.6.2019                    __ Markku Sarén______________________________ 
     
 
 
 
Sivistysjohtaja hyväksynyt 
 

Pvm 
 
28.8.2019 
 

§ 
 
365/007 
 

 
 
 
   ___Minna Mäkelä-Rönnholm      ______________ 
 
 
 
 
 
Lautakunta vahvistanut 
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2. Kehittämiskohteiden toteutuminen   
 

 Toteutui suunnitelman mukaisesti 
 Toteutui osin / seuraavin muutoksin: 

 

Lukuvuodelle 2018-2019 Kirkonmäen kehittämiskohteena olivat TVT-taitojen osalta luoda selvät 
luokittaiset käytännöt ja rutiinit, jotta taitojen harjoittaminen muodostaisi alakoulupolun aikana 
yhtenäisen kokonaisuuden. Tarkoitus on ollut myös kartoittaa, mitä taitoja vuoden aikana eri 
luokka-asteilla on käyty läpi sekä seurata laitteiden käyttöä lukuvuoden aikana. 
Varsinaisia luokkakohtaisia tavoitteita emme ole kuitenkaan  vielä luoneet, mutta opettajat ovat 
vuoden aikana keränneet luokittain, mitä TVT- taitojen osalta eri luokka-asteilla on tehty. 
Syksyllä työ jatkuu ja tarkoituksenamme on tehdä selkeät ohjeet ja koota yhteen myös 
harjoituksia ja taitoja, jotka jokaisella luokka-asteella olisi hyvä hallita. Tällä hetkellä koulumme 
on seurannut kaupungin TVT-strategian ohjeita, jotka kyllä varsin hyvin opastavat luokittain 
vaadittavien taitojen harjoitteluun, mutta vaatinevat ehkä hieman tarkentamista ja tiivistämistä. 
TVT-taitojen osalta koonti tehdään toukokuussa opettajilta saadun palautteen perusteella. 
 Kaiken kaikkiaan koululla on käytetty opetuksessa hyväksi säännöllisesti luokittain 
tietotekniikkaa ja koneet ovat varauskalenterinkin mukaan olleet paljon käytössä. Perustaidot 
koneen käynnistyksestä ja kirjautumisesta sekä salasanojen hallinnasta on aloitettu ekaluokalta 
lähtien. Googlen GAFE-ympäristön käyttö on tullut tutuksi ja tarinoita on kirjoitettu Google 
Docsilla ja isommat oppilaat ovat tehneet esityksiä Slide-ohjelmalla. Classroomia on käytetty 
tehtävien ja linkkien jakamiseen. Harjoitusta on tullut myös erilaisten sähköisten kyselyiden 
vastaamiseen, mm. koulun kiusaamiskysely. Eri oppiaineissa koneita on käytetty tiedonhakuun. 
Kuvien ottamista ja siirtoa on harjoiteltu I Padin kamerasovelluksella sekä erilaisten lyhyiden 
elokuvien tekoa I Movie-ohjelmalla sekä Green Screenin avulla. Luokat ovat tehneet myös 
animaatioita Stop Motion- ohjelmalla. 
Oppimispeleistä on ollut käytössä mm. Kahoot sekä Quizlet. 3. ja 4. luokka ovat harjoitelleet 
näppäintaitoja Näppistaiturin avulla. Koodauksessa on käytetty mm. Scratch-ohjelmaa sekä 
Koodaustunti.fi-sivustoa. Oppimisohjelmista sekä oppilaan materiaaleista on ollut käytössä 
Sanoma Pron ohjelmat esim. Bingel. 
 
Toisena kehittämiskohteenamme oli hyvinvoiva kouluyhteisö, johon pyrittiin kiinnittämään 
huomiota koko lukuvuoden ajan. Etenkin tavoitteenamme oli koko koulun yhteisöllinen toiminta 
erilaisten liikunta- sekä toimintapäivien muodossa. Luokissa käytiin läpi mielenterveystaitojen 
materiaaleja lukuvuoden aikana. Tavoite huipentui keväällä ilmiöviikkoon, jossa päivät oli 
koostettu erilaisten hyvinvointiin liittyvien teemojen ympärille. Koulun oppilaat jaettiin 
yhteisöllisyyttä ajatellen sekaryhmiin, joissa he kiersivät päivien aikana erilaisia pisteitä. Päivien 
aiheina oli mm. turvallisuuteen liittyvät asiat. Vierailimme ryhmissä paloasemalla ja koulullamme 
vieraili ambulanssi. Torstaipäivä oli liikuntapäivä, jossa koko koulun voimin teimme laavuretken. 
Perjantaina vietimme toimintapäivää, jossa koululla oli pisteitä rentoutumista, tanssia, 
suunnistusta, käsityötä sekä erilaisia ryhmätehtäviä. Seuraavalla viikolla teemaa jatkettiin vielä 
luokittain: mm. viides luokka osallistui elvytyksen Sankarikoulutukseen sekä kävi läpi 
liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita. Mielenterveystaitoja käytiin läpi Mun mieli- ohjelmalla. 
Koululle on vakiintunut erilaiset säännöllisesti toteutuvat toiminta- ja teemapäivät, joista on tullut 
hyvin suosittuja ja ne ovatkin varmasti osaltaan parantamassa koulumme yhteisöllisyyttä ja 
viihtyvyyttä. Vanhempia on myös tilanteen mukaan kutsuttu mukaan: syksyllä teimme yhteisen 
polkuretken ja perinteiseen Unicef- kävelyyn on kutsuttu vanhempia ja isovanhempiakin 
mukaan. Koulun vanhempaintoimikunta on pitänyt muutamia tapaamisia, joissa on suunniteltu 
tulevia tapahtumia.  
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Ensi syksynä jatkamme teemaa kiinnittämällä edelleen huomioita erilaisiin oppilaiden ja koko 
kouluyhteisön hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviin tekijöihin. Koulujen vanhemmille ja 
oppilaille pidetään tulevana lukuvuonna mm kouluhyvinvointiin ja kiusaamiseen liittyvä kysely ja 
pyritään ottamaan huomioon asia myös henkilökunnan koulutuksissa; suunnitelmissa on mm. 
tuoda koululle Verson eli vertaissovittelun mallia.  
 
 
Liikkuva koulu –hankkeen toteutuminen: 

 
Liikkuvaa koulua alettiin toteuttaa virallisesti koulullamme 2017 syyslukukaudella, vaikka liikunta 
oli aikaisemminkin monissa koulun tapahtumissa mukana tärkeänä osa-alueena. Koululla 
toiminnan ideointiin ja ohjaamiseen ovat osallistuneet kaikki opettajat. Tällä hetkellä koululla on 
hyvä liikuntavälinevarasto, joten liikuntavälineiden käyttöastetta on edelleen mahdollista 
parantaa mm. välkkärikioskitoiminnalla. Olemme koko ajan pyrkineet lisäämään 
liikuntavälineiden määrää ja valikoimaa välituntiliikunnan innostuksen lisäämiseksi 
 Oppilaita on koulutettu välkkäritoimintaan ja välkkärit ovatkin pyörittäneet ohjelmaa tietyillä 
välitunneilla säännöllisen epäsäännöllisesti tilanteen mukaan tänäkin lukuvuonna. Koulun 
toiminnassa on pyritty pitämään säännöllisesti liikunta keskiössä. Mahdollisuuksien mukaan 
vierailuille on menty kävellen tai pyörällä ja keväällä on tehty ihan perinteisiä pyöräretkiäkin. 
Koulun toiminta – ja teemapäiviin on sisällytetty liikunnallisia osuuksia. Syyskuussa järjestimme 
vanhempainillan muodossa patikkaretken, jonne myös oppilaat olivat tervetulleita. Syyskuussa 
pidettiin myös koulujenväliset yleisurheilukisat.  Lokakuussa koulumme osallistui perinteiseen 
Unicef-kävelyyn. Koulu sai hankeavustusta liikuntakerhojen pitämiseen ja etenkin niiden sisältöä 
mietittäessä on otettu huomioon oppilaiden kiinnostuksen kohteita ja mielipiteitä. 
Kerhotarjonnassa on ollut mukana hiihtoa, tanssia ja retkikerho, jossa on patikoitu ja retkeilty 
lähialueen poluilla. Helmikuussa ennen hiihtolomaa järjestimme ulkoilupäivän, jossa sai valita 
hiihdon, pulkkamäen tai reippaan kävelylenkin väliltä.  
Liikuntavälineistöä pitää kuitenkin edelleen hankkia lisää ja huolehtia, että se on 
mahdollisimman monipuolista ja hyvätasoista. Koulumme kaipaisi kipeästi monitoimikenttää, 
jollainen muilla alakouluilla onkin. Kenttä toimisi varmasti myös hyvänä lähiliikuntapaikkana. 
Koulun hiekkakenttä ei ole mitenkään houkutteleva liikuntapaikka tällä hetkellä, joten tulevana 
vuonna tavoitteena on saada tuokin asia etenemään. 
 
3. Koulun toiminta 
 

Opetus on tapahtunut kuudessa perusopetusryhmässä (yksi / ikäluokka) .Yleisopetukseen 
integroitujen erityisoppilaiden tukena ovat toimineet pääosin erityisopettaja sekä 
mahdollisuuksien mukaan koulunkäynnin ohjaaja. Sekä englannin että kuudennen luokan 
ruotsin oppitunneilla  perusopetusryhmät on jaettu kahtia suullisen kielitaidon oppimisen 
mahdollistamiseksi 
Opettajien kokouksia on pidetty säännöllisesti perjantaiaamuisin.  
Koulukuraattori Sari Ojuva piti kuudesluokkalaisille suunnattua päihdekasvatusta kolme kahden 
tunnin  jaksoa.  
Koulun oma monialainen oppimiskokonaisuus pidettiin huhtikuussa. Kokonaisuus oli jaettu 
erilaisiin teemapäiviin, joissa käsiteltiin mm. turvallisuutta sekä palo- että liikenneturvallisuuden 
näkökulmasta, retkeiltiin luonnossa ja pidettiin koko koulun yhteinen liikuntatapahtuma Lego-
viesti. Viikon aikana kiinnitettiin huomiota myös mielenterveystaitoihin erilaisten ryhmässä 
tehtyjen tehtävien kautta. Ryhmät koostuivat eri-ikäisistä oppilaista ja lisäsivät osaltaan 
yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä. 
Kevään ja syksyn aikana järjestettiin toiselle luokalle varhennettua englannin kieltä 3 x 2 tuntia 
siihen osotetuista hankerahoista. 
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Toimintansa syksyllä 2015 aloittanut oppilaskunta on jatkanut viikoittain toimintaansa. Uusi 
oppilaskunta valittiin jälleen koulussa järjestetyillä vaaleilla. Oppilaskuntaa on edelleen ohjannut 
luokanopettaja Nella-Mari Lindberg. Oppilaskunnalta on tullut hyviä ideoita piristämään 
koulupäivää ja monista on jo näyttänyt muodostuvan pieni perinnekin mm. väriviikko on ollut 
suosittu tapahtuma. 
 
Oppilaskunnan tapahtumia: 
 

 24.8. vaalit 

 20.9. oppilaskunnan järjestämä pelipäivä 

 5.10. maailman opettajien päivä 

 12-16.11. väriviikko 

 joulukuussa oppilaskunta lahjoitti luokkiin suklaajoulukalenterit 

 14.2. ystävänpäivä 100-halausta tempaus 

 9.4. luokat sekaisin- matematiikan tunnit 

 9.4. Lego-viesti luokittain 

 vappuaaton eläinnaamiaiset 

 9.5.Kirkonmäki Talent 2019-tapahtuma 

 31.5. kuutosten potkijaiset 
 
 
Oppilashuollon tukiryhmä, johon rehtorin, erityisopettajan ja asiaa kulloinkin koskevien 
opettajien lisäksi kuuluvat kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi kokoontui 
tilanteen mukaan tarvittaessa sopivana kokoonpanona.  
Yhteisöllisen oppilashuollon palaverit pidettiin koululla syyskuussa ja maaliskuussa. Syksyn 
tapaamisessa mukana oli sosiaalitoimi, joka esitteli toimintaansa koulun näkökulmasta käsin. 
Maaliskuun palaverissa käsiteltiin yleisiä koulutyöhön liittyviä asioita ja kuultiin kuraattorin 
näkökulmia mm. nivelvaiheesta yläkouluun siirryttäessä. 
Kouluterveydenhoitaja Niina Vesalan vastaanotto on koululla tiistaisin. Viidesluokkalaisille 
pidettiin lakisääteinen lääkärintarkastus keväällä. 
Tilapäisesti tukea tarvitseville oppilaille järjestettiin tarvittaessa tukiopetusta oman 
luokanopettajan tai kieltenopettajan toimesta. Osa-aikaista erityisopetusta koululla annettiin 14 
tuntia viikossa.  
 
Koulun järjestämät uskonnolliset tilaisuudet/ Someron ev.lut. seurakunta 
 
 Seurakunnan kanssa yhteistyössä järjestettiin lukuvuoden aikana jumalanpalvelukset ennen 
ensimmäistä adventtia ja pääsiäistä sekä koulujen päätöspäivänä keväällä. Seurakunnan 
edustaja piti päivänavaukset pääsääntöisesti kerran kuukaudessa erikseen sovittuina 
ajankohtina. Luokkia vieraili myös seurakunnan pääsiäishuoneessa. 
 
Koulun ulkopuolinen toiminta  
 
Opintokäyntejä on lukuvuoden aikana tehty mm. kirjastoon, kirkkoon,  museoon sekä 
lähiseudun luontokohteisiin, mm. Häntälän notkot. Maatilavierailu tehtiin  Nokan lammastilalle.  
Kuudesluokkalaisten yrittäjyyskasvatukseen kuului Yrityskylävierailu Turkuun lokakuussa. 
Luokat tekivät keväällä myös opintoretkiä valitsemiinsa kohteisiin. 2., 3. ja 4. luokka vierailivat 
Luonnonhistoriallisessa museossa Forssassa. 1. ja 4. luokka kävivät toukokuussa Super  
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Parkissa. 6. luokka vietti yökoulua Kivijärvellä elokuussa sekä piti kolmen päivän leirikoulun 
toukokuussa Ahvenanmaalla.  5. ja 6. luokka vieraili toukokuussa Turun linnassa. 
 Lisäksi on pidetty liikuntatunteja jäähallilla sekä uimahallilla. Luokat vierailivat toukokuussa 
uimahallissa Wibit-radalla. Koulu piti kaksi suunnistuspäivää lukuvuoden aikana syksyllä ja 
keväällä Hovimäessä. Liikuntakerho on tehnyt retkiä lähialueiden kohteisiin ja hiihtokerhossa 
hiihdeltiin Pururadan ja Ämyrin maastoissa.  
 
 
Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa Tulevien 7. –luokkalaisten siirtymistä yläkouluun 
helpotettiin nivelvaihepalavereilla. Samaten kuudesluokkalaiset kävivät tutustumassa uuteen 
Kiiruun koulukeskukseen ja heille ja vanhemmille järjestettiin toukokuussa tutustumisilta 
Kiiruulle. tulevan ensimmäisen luokan opettaja on osallistunut koulutulokkaiden 
nivelvaihepalavereihin. 
Eskarilaiset vierailivat koululla maaliskuussa kuudesluokkalaisten luona. Kolmas luokka vieraili 
eskarilaisten itsenäisyysjuhlassa 4.12. 
 
 
Kerhotoiminta  
 
Liikkuva koulu- hankemäärärahojen puitteissa koululla on pidetty liikunnallisia kerhoja vuoden 
mittaan mm. retkikerhoa, tanssia ja hiihtokerhoa. 
Koulun kuorokerho on  kokoontunut tiistai-iltapäivisin luokanopettaja Nella-Mari Lindbergin 
johdolla. Kuoroon on osallistunut keskimäärin 40 laulajaa. Koulun omien tilaisuuksien ja 
jumalanpalvelusten lisäksi kuoro on esiintynyt runsaasti myös erilaisissa tilaisuuksissa 
paikkakunnalla. Kuoron konsertit järjestettiin koululla joulukuussa sekä toukokuussa. Lisäksi 
kuoro järjesti kaksi omaa konserttia Kiiruun talolla. 
 
Kodin ja koulun yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa 
 
 Syyslukukaudella opettajat järjestivät luokkakohtaiset vanhempainillat ja ns. vanhempainvartit. 
Toisen ja kuudennen luokan nivelvaihepalaverit pidettiin keväällä Syksyn yhteinen 
vanhempainilta järjestettiin tällä kertaa patikkaretkenä Liikkuva koulu-hengessä Ahvenistolla 
syyskuussa. 
Koulutulokkaiden vanhemmille järjestettiin kevätlukukaudella 7.5.oma vanhempainiltansa, 
samoin yläkouluun siirtyville ja heidän huoltajilleen tutustumisilta yhteistyössä Kiiruun koulun  
kanssa 8.5.. Muita luokkakohtaisia vanhempainiltoja ja vanhempainvartteja toteutettiin 
kevätlukukaudella luokkakohtaisesti vallinneen tarpeen mukaan. 
Koulun kuoro on tehnyt runsaasti yhteistyötä seurakunnan kanssa. 
 
  
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta  
 
Koululaiskerhon toiminta on suunnattu 1. ja 2. luokan oppilaille. Vippelässä ja koulun 
pihapiirissä toimintaa ovat pyörittäneet koulunkäynnin ohjaajamme. Toimintaa on koulun 
puolesta koordinoinut koulun johtaja. Kerholaiset ovat koulupäivän päätyttyä siirtyneet ryhmänä 
koulunkäyntiavustajan kanssa ensin välipalalle ruokalaan, tehneet läksyt  ja sieltä on sitten 
siirrytty iltapäiväkerhon tiloihin. Koululaiskerhon työntekijöinä ovat toimineet 
koulunkäyntiavustajat Heidi Virtanen sekä Marju Kostiander. Keväällä Marju Kostianderin 
sijaisena on toiminut Jarmo Toivonen. 
Kuluvana lukuvuonna kerho toimi aamulla klo 7-9 sekä iltapäivällä klo 13-17 välisenä aikana. 
Keväällä kerhossa toteutettiin kerhokysely sekä kerholaisille että vanhemmille. Kyselyn 
perusteella kerhon toimintaan oltiin tyytyväisiä ja sitä pidettiin tärkeänä.  


