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KOULUN RUOKALISTAN HYVÄKSYMINEN KEVÄTKAUDELLE 2018 (LIITE)
Siv.ltk. 35 § Ruokapalveluesimies Tuula Sievilä on laatinut liitteenä olevan koulun ruokalistan
kevätkaudelle 2018. Ruokalistaa laadittaessa on otettu huomioon kouluruokasuositukset.
Kevään ruokalista on perusrungoltaan edellisen kaltainen. Puuropäiviä on kuuden viikon
listalla 4. Mukaan on otettu muutama uusi ruoka. Ruokalistaan voidaan tehdä pieniä muutoksia
mm. tavarantoimituksista ja tavaran saatavuudesta johtuvista syistä. Salmenrannan ruokalista
noudattaa lounasaikaan koulun ruokalistaa muutoin, paitsi puuropäivinä tarjotaan muuta
ruokaa.

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen ruokalistan käyttöön kevätkaudelle 2018.

Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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KOIVUPUHDON KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA (LIITE)
Sivltk. 36 §

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet annettiin 22.12.2014. Opetussuunnitelman
perusteissa sukupuolten tasa-arvon edistämiseen on sitouduttu monin tavoin. Tasa-arvolain
täydennys (30.12.2014/1329) toi perusopetuslain piirissä oleville kouluille koulukohtaisen
tasa-arvosuunnitelman laadintavelvoitteen. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita on
täydennetty 21.10.2015 määräyksellä, joka koskee koulukohtaisen tasa-arvosuunnitelman
laadintaa. Myös yhdenvertaisuuslaki (30.12.3014/1325) velvoittaa kouluja laatimaan
suunnitelman tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Koivupuhdon koulun yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma on laadittu kuluneen syksyn
aikana. Se on käsitelty opettajien palaverissa 22.11.

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy Koivupuhdon koulun yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman
käyttöön otettavaksi 1.1.2018 alkaen. Suunnitelma tarkistetaan 3 vuoden välein.

Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAMUUTOKSET (LIITE)
Siv.ltk. 37 § Opetushallitus antoi 24.4.2017 määräykset esiopetuksen ja perusopetuksen
opetussuunnitelmien tarkistamisesta. Määräyksen antaminen perustuu Perusopetuslakiin ja
Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin.
Esiopetuksen osalta muutokset koskevat lukua 6 Oppilashuolto.
Perusopetuksen osalta muutokset koskevat lukuja:
1. Paikallisen opetussuunnitelman merkitys ja laadinta
5. Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen
6. Oppimisen arviointi
8. Oppilashuolto ja
12. Valinnaisuus perusopetuksessa
Esi- ja perusopetuksen korjatut opetussuunnitelmat on lähetetty lautakunnan jäsenille
sähköpostin liitteenä. Muutokset on tehty kursiivilla.

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy Merijärven esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin
Opetushallituksen määräyksen mukaisesti tehdyt muutokset.

Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan tekemän päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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LAPSET PUHEEKSI-MENETELMÄN KÄYTTÖÖN OTTAMINEN (LIITE)
Siv.ltk. 38 § Lapsi elää ja kehittyy useassa eri kehitysympäristössä: kotona, koulussa, päivähoidossa,
kaveripiirissä, harrastuksissa, lähiverkostoissa. Arkipäiväinen kanssakäyminen, vuorovaikutus
ja toiminta kyseisissä kehitysympäristöissä vaikuttavat lapsen kehityksen kulkuun.
Lapset puheeksi -menetelmällä kartoitetaan lapsen arjessa olevia voimavaroja kotona, vapaa
ajalla ja koulussa. Keskustelun tarkoituksena on löytää niitä tekijöitä, jotka tukevat ja
vahvistavat lapsen arjen sujumista. Yhteistyössä huoltajien ja opettajan kanssa mietitään,
miten lapsen arkea voidaan tukea, jos jossain kehitysympäristössä havaitaan
haavoittuvuuksia. Lisätietoa menetelmästä löytyy liitteestä ja netistä Suomen
mielenterveysseuran sivuilta www.mielenterveysseura.fi/fi/kehittämistoiminta/lapset-januoret/toimiva-lapsi-perhe-työ/lapset-puheeksi-keskustelu. Linkki sähköpostissa.
Lapset puheeksi-menetelmäkoulutus on pidetty keväällä ja syksyllä 2017 yhdessä Kalajoen
kaupungin kanssa. Kouluttajana on toiminut Jaana Jokinen Pohjois-Pohjanmaan LAPEhankkeesta. Merijärveltä koulutukseen osallistui 2 opettajaa. Syksyllä 2018 pidetään
kouluttajakoulutus, johon myös Merijärven menetelmäkoulutuksen saaneet opettajat
osallistuvat. Koulutuksen aikana koulutetaan Merijärven opettajat menetelmän käyttöön.
Pohjois-Pohjanmaan Jokilaaksojen läntisen alueen LAPE-koordinaattori Elina Kattilakoski
käy kertomassa Lapset puheeksi-menetelmästä alkuinfoa opettajille vuoden 2018
alkupuolella.
Lapset puheeksi- menetelmä otetaan Merijärvellä käyttöön lukuvuoden 2018-2019 aikana.
LP-keskustelu korvaa vanhempainvartin luokilla 1 ja 7. Neuvolassa Lapset puheeksikeskustelu on suunniteltu pidettäväksi terveydenhoitajan toimesta raskauden aikana ja lapsen
ollessa 2-vuotias. Varhaiskasvatuksessa keskustelu käydään 5-vuotiaiden lasten vanhempien
kanssa VASU-keskustelun yhteydessä. LP-keskustelua voidaan tietysti käyttää myös
muulloin kuin em. ikäkausina, mikäli perheen elämäntilanteissa tapahtuu muutoksia.

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää, että Lapset puheeksi-menetelmä otetaan Merijärvellä käyttöön
luokilla 1 ja 7 lukuvuoden 2018-2019 aikana. LP-keskustelut korvaavat vanhempainvartit em.
luokilla.

Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan tekemän päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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KOULUTERVEYSKYSELYN TULOKSET
Siv.ltk. 39 § Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) teettää valtakunnallisen kouluterveyskyselyn joka
toinen vuosi. Merijärvellä kysely tehtiin keväällä 2017 4., 5., 8. ja 9. luokan oppilaille. Lisäksi
4. ja 5. luokan oppilaiden vanhemmille oli oma kyselynsä ensimmäistä kertaa. Kysely tehtiin
sähköisesti ja myös tulokset on julkaistu sähköisesti THL:n sivuilla. Kuntakohtaiset tulokset
ovat vapaasti kaikkien katsottavissa THL:n verkkosivuilta (linkki sähköpostissa):
www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia/kaikki-kouluterveyskyselyntulokset.
Kouluterveyskyselyn tulokset on jo esitelty oppilashuollon ohjausryhmässä ja nuorisolain
mukaisessa monialaisessa ryhmässä. Tulokset käydään vielä läpi myös koulun
henkilökunnan, isompien oppilaiden kanssa ja ainakin osia niistä myös vanhempainillassa.

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta keskustelee kouluterveyskyselyn tuloksista sivistystoimenjohtajan esittelyn
pohjalta ja hyväksyy tulokset tietoonsa saatetuksi.

Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan tekemän päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA 1.1. - 30.9.2017 (LIITE)
Siv.ltk. 40 § Sivistyslautakunta on toimittanut kunnanhallitukselle talousarvion toteutumaraportin ajalta
1.1. - 30.9.2017.

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy tietoonsa saatetuksi sivistyslautakunnan talousarvion toteutumaraportin ajalta 1.1. - 30.9.2017.

Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan tekemän päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT JA ASIAKIRJAT
Siv.ltk. 41 § Sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat ja asiakirjat:
REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJA
1. Rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju esittelee kokouksessa
päätöspöytäkirjaluettelon ajalta 13.10.2017- 24.11.2017 (§ 157 – 201)
OPETUSHALLITUS
2. Myönnetty valtionavustusta Tutor-toimintaan 6 000 € (hankkeelle hyväksytyt kokonaismenot ovat yhteensä 7 500 €)

Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy em. asiat ja asiakirjat tietoonsa saatetuksi.

Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta hyväksyi em. asiat ja asiakirjat tietoonsa saatetuksi.

Pöytäkirjantarkistajien nimikirjaimet

