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Koulunkäynnin aloittaminen on iso asia lapsen ja koko 
perheen elämässä. Lähes kaikki lapset ovat jo harjoitelleet 
koulussa tarvittavia taitoja esiopetuksessa, mutta osalle 
koulumaailma on täysin uutta. Tämä opas on tarkoitettu 
paitsi koulupolkuaan aloittavalle lapselle ja hänen huolta-
jilleen, myös jo varttuneemmille koululaisille tai kuntalai-
sille, jotka haluavat kokonaiskuvan kaupunkimme perus-
opetuspalveluista.

Huittisten kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelut vastaavat laadukkaan ja turvallisen kasvu- ja 
opinpolun järjestämisestä lapsille ja nuorille. Opetus annetaan pääsääntöisesti kunnan osoit-
tamassa lähikoulussa ja oppilasta tuetaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä haasteissa. 
Pätevä ja osaava opetushenkilöstö on perusopetuksen laadun ydin. Tärkeät tukipalvelut ku-
ten oppilashuolto, ruokapalvelut, kiinteistönhoito ja koulukuljetukset täydentävät perusope-
tuksen kokonaisuuden.

Huittisten kaupunki on aktiivisesti osallistunut viime vuosina Opetushallituksen Perusopetus 
paremmaksi (POP) -hankkeisiin. Niiden myötä olemme lisänneet ja monipuolistaneet koulu-
jen kerhotoimintaa, kehittäneet kielten opetuksen materiaaleja ja tiedottamista, luoneet yh-
tenäisen arvioinnin ja kehittämisen prosessin perusopetukseen sekä kehittäneet uuden pe-
rusopetuslain mukaista oppilashuoltoa ja kolmiportaista tukea.

Voikin todeta, että vireässä kaupungissamme on laadukkaat ja jatkuvasti kehittyvät perusope-
tuksen palvelut. Tervetuloa niiden pariin!

Yhteistyöterveisin 
Eija Mattila 

Koulutusjohtaja

Tervetuloa 
kouluun!

Huittisten nimikkokasvi  
kevätlinnunsilmä
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Suomen perusopetuslain mukaan vakituisesti Suomes-
sa asuvilla lapsilla on oppivelvollisuus (Perusopetusla-
ki 21.8.1998/628). Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, 
jona lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun pe-
rusopetuksen oppimäärä on suoritettu. Oppivelvolli-
suus jatkuu lukuvuoden loppuun asti sinä lukuvuonna, 
jona lapsi täyttää 17 vuotta.

Pidennetty oppivelvollisuus koskee lapsia, jotka vam-
man tai sairauden vuoksi todennäköisesti eivät voi saavuttaa perusopetuksen tavoitteita 
yhdeksässä vuodessa, jolloin lapsen oppivelvollisuus alkaa jo kuusivuotiaana ja kestää 11 
vuotta.

Ennen perusopetusta lapsella on oikeus osallistua esiopetukseen. Yksivuotinen esiopetus 
on lapselle vapaaehtoista, mutta kaupungilla on velvollisuus tarjota sitä kaikille halukkaille. 
Huittisissa esiopetusta järjestetään sekä päiväkodeissa että kouluissa.

Opetukseen osallistuvalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen, turvalli-
seen opiskeluympäristöön, tukiopetukseen, erityisopetukseen, oppilashuoltoon, täysipai-
noiseen ateriaan päivittäin sekä maksuttomaan oppimateriaaliin. Oppilaan tulee osallistua 
perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Op-
pilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Oppi-
velvol-
lisuus
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Huittisten kaupungin perusopetus järjestetään viidessä 
alakoulussa, joita ovat Lauttakylän, Loiman, Sallilan, Sam-
mun ja Suttilan koulut. Pellonpuiston koulu on luokkien 
7-9 yläkoulu ja Lauttakylän koulussa toimii myös 0-9 luok-
kien pidennetyn oppivelvollisuuden opetusryhmät. Kou-
lujen kotisivut löytyvät kaupungin nettisivuilta osoittees-
ta www.huittinen.fi -> kasvatus ja opetus -> perusopetus.

Perusopetus, oppimateriaalit ja kouluruoka ovat kaikille 
oppilaille maksuttomia. Kouluissa opetetaan yleissivistäviä tietoja ja taitoja, jotka antavat hy-
vän perustan jatko-opintoihin.  Perusopetus edistää kannustavaa vuorovaikutusta, yhteistyö-
tä, yhteistä vastuunottoa ja osallisuutta.

Koulun turvallisessa oppimisympäristössä viihtyvät sekä oppilaat että opettajat. Oppilasta 
tukeva yhteisöllinen koulu arvostaa oppilaiden, opettajien, muiden kouluyhteisön jäsenten 
ja asiantuntijoiden sekä perheiden hyvää yhteistyötä. Koulun johdossa on koulunjohtaja tai 
rehtori ja luokasta on vastuussa luokanopettaja, luokanvalvoja, erityisluokanopettaja tai ryh-
mänohjaaja. Luokkaa voi opettaa myös aineenopettaja tai erityisopettaja. Oppilaanohjaaja 
antaa opiskelussa ja ammatinvalinnassa ohjausta ja neuvoja 7.-9. luokkalaisille. Oppilaita tuke-
vat ja ohjaavat koulunkäynnissä myös koulunkäyntiohjaajat, koulun sosiaalityöntekijä ja ter-
veydenhoitaja. Koulujen oppilashuoltoryhmien työskentelyn kautta oppilasta tukevat myös 
koululääkäri ja perheneuvolan/terveyskeskuksen psykologi.

Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvattamisesta. Koulu vastaa oppilaan opetuk-
sesta ja kasvattamisesta koulun jäsenenä. Kodin ja koulun yhteistyö on edellytys koulutyön 
onnistumiselle.

Huittisissa ilmoittaudutaan 1. luokalle tammi-helmikuus-
sa. Oppilaan lähikoulu määritellään oppilaan asuinosoit-
teen mukaan ja oppilaalle on varattu paikka lähikoulussa. 
Kullekin alakoululle on määritelty oma oppilaaksiotto-
alue, poikkeuksena Lauttakylän ja Sammun koulujen yh-
teinen oppilaaksiottoalue.

Perus-
opetus
Huittisissa

Kouluun
ilmoittau-
tuminen
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Koulukuljetuksen yleinen periaate on, että koulumatka on 
yleiseksi liikenneväyläksi määritelty reitti, jota oppilas voi 
käyttää kodin ja koulun välillä kulkiessaan. Oppilaan oike-
us maksuttomaan koulukuljetukseen on määritelty kasva-
tus- ja opetuslautakunnan hyväksymissä koulukuljetus-
periaatteissa, jotka löytyvät Huittisten kaupungin sivuilta 
www.huittinen.fi -> kasvatus ja opetus -> perusopetus -> 
koulukuljetukset. Lisätietoja koulukuljetuksista antaa kou-
lutoimisto 044 560 4272.

Huittisten kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt 
perusopetuksen opetussuunnitelman, joka perustuu val-
takunnalliseen opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitel-
massa kerrotaan koulujen opetus- ja kasvatustyön arvot, 
toiminta-ajatus ja tavoitteet sekä miten opetus toteutetaan 
ja miten opiskelua tuetaan ja arvioidaan. Opetussuunnitel-
maan voi tutustua tarkemmin www.huittinen.fi >kasvatus 
ja opetus ->perusopetus ->opetussuunnitelmat.

Huittisten kaupunki tarjoaa oppilaille mahdollisuuden va-
lita A2-kielen opiskelu (saksa) neljänneltä luokalta alkaen. Tämä valinta tapahtuu kolmannen 
luokan keväällä ja opiskelu tapahtuu Lauttakylän koulussa.

Peruskoulun 7. luokalle siirrytään luokanopettajan opetuksesta aineenopettajajärjestelmään 
Pellonpuiston kouluun. Luokasta vastaa silloin luokanvalvoja. Yläkoulussa tulee uusia oppiai-
neita, valinnaisuutta ja uusia opettajia.

Opetus-
suunni-
telma

Koulu-
kulje-
tukset
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OPPIAINEET 1-9 LUOKILLA

Äidinkieli ja kirjallisuus  1. -9. luokilla
Vieraat kielet  3. -9. luokilla
Matematiikka  1. -9. luokilla
Ympäristö- ja luonnontieto  1. -4. luokilla
Biologia ja maantieto  5. luokalta alkaen
Fysiikka ja kemia  5. luokalta alkaen
Terveystieto  7. luokalta alkaen
Uskonto/Elämänkatsomustieto 1. -9. luokilla
Historia 5. -8. luokilla
Yhteiskuntaoppi  9. luokalla
Musiikki  1. -7. luokilla, 8. -9- luokilla valinnainen
Kuvataide  1. -7. luokilla, 8. -9- luokilla valinnainen
Käsityö  1. -7. luokilla, 8. -9- luokilla valinnainen
Liikunta  1. -9. luokilla
Kotitalous  7. luokalla, 8. -9. luokilla valinnainen
Oppilaanohjaus  7. -9. luokilla

Oppi-
aineet 1-9
luokilla
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Huittisten kieliohjelman mukaan kouluissa voidaan opiskella useita eri kieliä:

A1 kieli, englanti  3. luokalta alkaen
A2 kieli, saksa   4. luokalta alkaen (vapaaehtoinen)
B1 kieli, ruotsi   7. luokalta alkaen
B2 kieli, saksa, ranska, venäjä tai espanja 8. luokalta alkaen (vapaaehtoinen)

Huittisten kaupungin opetussuunnitelman mukaan 
oppilaalla on viikossa viikkotunteja: 
1-2 luokilla 19-21 tuntia 
3-4 luokilla 23-25 tuntia 
5-6 luokilla 24-26 tuntia 
7-9 luokilla 30 tuntia

Aihekokonaisuudet ovat sellaisia kasvatus- ja opetustyön 
keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät 
useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyt-
täviä teemoja. Niiden kautta vastataan myös ajan koulutus-
haasteisiin. 

Aihekokonaisuudet toteutetaan valtakunnallisen opetus-
suunnitelman mukaan tuntiopetuksen ohella eri aineiden 
yhteydessä sekä projekteina ja teemapäivinä. Aihekokonai-
suuksia ovat Ihmisenä kasvaminen, Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys, Viestintä ja mediataito, Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, Vastuu ympäris-
töstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta, Turvallisuus ja liikenne sekä Ihminen ja 
teknologia.

Aihe-
koko-
naisuudet

Viikko-
tunnit
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Arviointi on osa oppilaan kouluarkea. Arvioinnin tarkoituk-
sena on ohjata ja kannustaa oppilasta sekä kuvata, miten 
oppilas on saavuttanut opetussuunnitelman mukaiset ta-
voitteet. Tarkoituksena on auttaa oppilasta muodostamaan 
realistinen kuva itsestään sekä tukea persoonallisuuden 
kasvua.

Oppilaita arvioidaan myös työskentelyn ja käyttäytymisen 
osalta. Työskentelyn arviointi on osa oppilaan oppimaan 
oppimisen arviointia ja käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomi-
oon muut ihmiset, ympäristön sekä arvostaa työtä ja noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäyty-
mistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat.

Oppilaille annetaan 1. -9. luokilla välitodistus ja lukuvuoden päättyessä lukuvuositodistus. Sa-
nallista arviointia käytetään 1. -2. luokilla, osittain numeerista ja osittain sanallista arviointia 
3. -4. luokilla ja 5. -9. luokilla on numeerinen arviointi. Oppilaille annetaan päättötodistus 9. 
luokan keväällä, kun perusopetus on hyväksytysti suoritettu, lukuvuositodistuksen sijaan.

Oppilaan
arviointi
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Oppiaineet arvioidaan sanallisella asteikolla 1-2 luokilla:

Edistyt erinomaisesti 
Edistyt hyvin 
Edistyt kohtuullisesti 
Edistyt hitaasti

3. ja 4. luokan todistuksissa oppiaineista musiikki, kuvatai-
de, käsityö ja liikunta arvioidaan sanallisesti ja muut oppi-
aineet numeerisesti. Sanallinen arviointi tehdään seuraa-
valla asteikolla:

Osaat erinomaisesti 
Osaat hyvin 
Osaat kohtuullisesti 
Osaamisessasi on puutteita 
Suorituksesi on hylätty

Numeerisen arvioinnin asteikko 3. -9. luokilla:

10 erinomainen 
9 kiitettävä 
8 hyvä 
7 tyydyttävä 
6 kohtalainen 
5 välttävä 
4 hylätty

Arviointi
1-2
luokat

Arviointi 
3-4
luokat

Arviointi 
3-9 
luokat
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Koulussa lapsella on mahdollisuus 
saada monenlaista tukea. Eriasteinen 
tuki pyritään tarjoamaan pääsääntöi-
sesti oppilaan lähikoulussa ja yleis-
opetuksen luokassa. Tuki jaetaan 
yleiseen, tehostettuun ja erityiseen 
tukeen.

Yleinen tuki tarkoittaa kaikille oppilaille annettavaa monipuolista oppimisen ja koulunkäyn-
nin tukea, esimerkiksi tukiopetusta. Opetusmenetelmiä ja -materiaaleja voidaan muunnella 
tarpeen mukaan tai lapsi voi opiskella tilapäisesti pienemmässä ryhmässä. Tarvittaessa op-
pilaalle voidaan laatia yleistä oppimäärää noudattava oppimissuunnitelma kuvaamaan em. 
yksilöllisiä ratkaisuja. Oppimissuunnitelma voi näin ollen toimia myös erityisen nopeasti ete-
nevien oppilaiden oppimisen tukena. 

Tehostettu tuki on kokonaisvaltaisempaa ja pitkäjäntei-
sempää kuin yleinen tuki. Tehostettua tukea annetaan op-
pilaille, jotka tarvitsevat säännöllistä tukea tai useita tuki-
muotoja samanaikaisesti.

Oppilaan tuen tarpeesta laaditaan yhteistyössä huoltajan 
kanssa pedagoginen arvio, joka käsitellään oppilashuolto-
työryhmässä. Tehostetun tuen antaminen perustuu peda-
gogiseen arvioon, jonka perusteella oppilaalle laaditaan 
oppimissuunnitelma. Siihen kirjataan oppilaan tarvitsema 
tehostettu tuki ja ne yksilölliset keinot, joiden avulla oppilas voi saavuttaa yleisen oppimäärän 
mukaiset tavoitteet. Tehostetun tuen riittävyyttä ja tarvetta arvioidaan säännöllisesti yhteis-
työssä huoltajan kanssa. Tehostetun tuen lopettaminen perustuu uuteen pedagogiseen arvi-
oon, jonka jälkeen oppilas voi siirtyä takaisin yleisen tuen piiriin.

Tehos-
tettu
tuki

Yleinen
tuki

Tukea
oppi-
miseen
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Jos todetaan, että oppilas ei pysty saavuttamaan oppimis-
tavoitteita tehostetussa tuessa, selvitellään erityisen tuen 
tarvetta. Oppilaan tuen tarpeesta laaditaan pedagoginen 
selvitys, joka käsitellään oppilashuoltotyöryhmässä. Erityinen 
tuki perustuu pedagogiseen selvitykseen. Selvitykseen kirja-
taan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne ja saatu 
tehostettu tuki sekä millaisin keinoin oppilasta tulisi tukea ja 
tarvitseeko oppilas jossakin oppiaineessa yksilöllistetyn oppi-
määrän.

Selvityksessä voidaan hyödyntää asiantuntijalausuntoja, kuntoutussuunnitelmaa, pedagogista 
arviota ja oppimissuunnitelmaa. Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityisen tuen päätöstä. 
Erityisen tuen päätöksen tekee koulunjohtaja tai rehtori.

Psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella voidaan lapselle tehdä ensimmäinen päätös 
erityisestä tuesta tai pidennetystä oppivelvollisuudesta ennen esi- tai perusopetuksen alkamista 
tai esiopetuksen aikana ilman edeltävää tehostettua tukea tai pedagogista selvitystä.

Erityisen tuen piiriin kuuluvalle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 
koskeva suunnitelma (HOJKS) yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa. Tuen tarve tarkistetaan 
aina toisen vuosiluokan jälkeen ja ennen seitsemännelle luokalle siirtymistä sekä tuen tarpeen 
muuttuessa, jolloin laaditaan uusi pedagoginen selvitys ja tehdään uusi päätös erityisen tuen jat-
kumisesta tai loppumisesta. Jos erityisen tuen tarve loppuu, oppilas siirtyy tehostettuun tukeen. 

Pedagoginen
selvitys

Pedagoginen
selvitys

1. Yleinen
tuki

Oppimis-
suunnitelma

2. Tehostettu
tuki

Oppimis-
suunnitelma

3. Erityinen
tuki

HOJKS

Erityinen
tuki
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Jokaisessa koulussa työskentelee laaja-alainen erityis-
opettaja antamassa osa-aikaista erityisopetusta oppilail-
le, joilla on vaikeuksia oppimisessa tai sopeutumisessa 
koulunkäyntiin. Opetus toteutetaan muun opetuksen yh-
teydessä samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksi-
löopetuksena. Osa-aikainen erityisopetus on mahdollista 
kaikissa kolmiportaisen tuen vaiheissa.

Lauttakylän ja Pellonpuiston kouluissa toimii pienluokkia, 
joiden opettajat ovat erityisluokanopettajia. Opiskelu pienluokassa on hyvä vaihtoehto silloin, 
kun lapsi tai nuori tarvitsee paljon tukea koulunkäyntiinsä. Pienluokkien opettajat voivat mah-
dollisuuksiensa mukaan antaa myös osa-aikaista erityisopetusta.

Koulunkäyntiohjaajan työn lähtökohtana ovat oppilai-
den oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet. 
Usein ohjaaja avustaa oppilasta opetukseen ja kuntou-
tukseen liittyvien yksittäisten tehtävien suorittamisessa, 
mutta hän voi myös ohjata oppilasta selviytymään kou-
lun päivittäisistä tilanteista. Mikäli oppilas kuuluu tehos-
tetun tai erityisen tuen piiriin, kirjataan mahdollisten oh-
jaajapalveluiden järjestäminen oppimissuunnitelmaan 
tai henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan 
suunnitelmaan. Koulunkäyntiohjaajan antama tuki voidaan suunnata ryhmälle tai yksilölle. 

Erityis-
opetus

Koulunkaynti-
ohjaaja-
palvelut
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Monipuolinen kielitaito on sijoitus tulevaisuuteen. Se avaa 
ovet koko maailmaan. Perusopetus tarjoaa hyvät mahdol-
lisuudet monipuolisen kielitaidon perusteiden hankkimi-
seen. Kaupungissamme voi opiskella opetussuunnitelman 
pakollisten kielten, 3. luokalla alkavan A1-englannin ja 7. 
luokalla alkavan B1- ruotsin lisäksi alakoulun 4. luokalla 
alkavaa A2-kieltä (saksa) ja yläkoulussa 8. luokalla alkavaa 
B2-kieltä (saksaa, ranska, espanja ja venäjä). Kielten oppi-
määrän opiskelua voi jatkaa lukiossa samalta tasolta.

Alakoulun kielivalinta tehdään 3. luokan keväällä. Valites-
saan A2 -saksan 4. luokalla, oppilas sitoutuu opiskelemaan 

kieltä 9. luokan loppuun saakka. Valinnaisen kielen opiskelun voi lopettaa vain erityisen pä-
tevästä syystä huoltajan tekemän anomuksen perusteella. A2- kielen oppimäärästä on mah-
dollista saada 9. luokan päättötodistukseen arvosanan sijasta suoritusmerkintä huoltajan niin 
halutessa. 

Yläkoulun B2-kielen valinta tehdään 7.lk keväällä. Kahden vuoden opiskelujen aikana oppilas 
voi hankkia itselleen kielen perustiedot ja saada hyvä pohja jatko-opinnoille perusopetuksen 
jälkeen.

Kielet ja
kansain-
valisyys
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Vieraan kielen oppimisherkkyys on parhaimmillaan kouluiässä, joten tämä voimavara kan-
nattaa hyödyntää. Kun kielen alkeet oppii nuorena, niitä on helppo jatkaa aikuisena. Uuden 
kielen oppimisen eteen täytyy aina tehdä työtä, mutta sen opiskelu voi olla hauskaa ja antoi-
saa. Vapaaehtoisen kielen opiskelussa painotetaan tuntiaktiivisuutta ja positiivista ja rohkeaa 
suhtautumista. Vieraan kielen valinta ei edellytä huoltajilta kyseisen kielen osaamista, mutta 
kannustus opiskeluun on tärkeää. 

Kielten opetuksessa kieleen, kulttuuriin ja kansainväli-
syyteen liittyviä asioita opiskellaan kielen ohella sään-
nöllisesti oppitunneilla sekä oppikirjojen, kansainvälisten 
projektien että vierailijoiden avulla. Huittisten kaupunki 
on ollut aktiivinen kansainvälisten asioiden hoitamisessa, 
kouluissamme on ollut ulkomaalaisia apulaisopettajia ja 
Pellonpuiston koulu on aktiivisesti mukana käynnistämäs-
sä monenvälisiä Comenius-hankkeita. Comenius-hanke 
antaa oppilaille mahdollisuuden tutustua samanikäisiin 
nuoriin, heidän kouluihinsa ja elämäänsä sekä tarjoaa 
mahdollisuuden parantaa kielitaitoa ja lisätä suvaitsevai-
suutta. Valinnaisen A2-saksan ryhmät ovat lisäksi tehneet 
opintomatkoja Saksaan.

Perusopetuslain 21 § velvoittaa opetuksen järjestäjää arvi-
oimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta. Ar-
viointitulosten pohjalta toimintaa on mahdollista kehittää 
arviointia hyödyntämällä.

Huittisten kaupungin perusopetuksen laatua arvioidaan 
ja kehitetään jatkuvasti. Arviointisuunnitelma on laadittu 
perusopetuksen laatukriteereiden pohjalta aina kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan. Arviointi toteutetaan lukuvuosittain 
kaikissa kouluissa samanaikaisesti ja samoja mittareita 
käyttäen. Vastaajina voivat asiasta riippuen olla oppilaat, 
huoltajat tai opetushenkilöstö.

Arvioinnin tuloksista kootaan perusopetuksen arviointiraportti ja tulokset tuodaan päättäjille 
tiedoksi. Joka vuosi nostetaan esille kehittämiskohteita, joihin panostetaan seuraavana vuon-
na sekä koulun että päätöksenteon tasolla.

Arviointi tuottaa monipuolista tietoa toiminnan arvoista, vahvuuksista ja kehittämiskohteista, 
ja sen tavoitteena on toiminnan kehittäminen. Tästä syystä onkin tärkeää, että kaikki arvioijat 
antavat arvokkaan mielipiteensä lukuvuosittain arvioitavasta asiasta.

Kansain-
valisyys

Laadukas 
perus-
opetus
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Hyvä yhteistyö kodin ja koulun välillä tukee oppilasta kou-
lunkäynnissä. Yhteistyö edellyttää, että oppilaan asioista 
tiedotetaan kodista kouluun ja koulusta kotiin. On tärkeää, 
että huoltajat ovat kiinnostuneita oppilaan koulunkäyn-
nistä. Kouluun ja ensisijaisesti oppilaan opettajaan on 
hyvä ottaa yhteyttä heti tarpeen ilmetessä.

Kouluasioista tiedotetaan sovituilla tavoilla. Huittisissa 
on käytössä nettipohjainen Wilma-ohjelma, jonka avulla 

huoltajat voivat mm. selvittää oppilaan poissaoloja, vaihtaa kuulumisia opettajan kanssa ja 
lukea koulun tiedotteita. 

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä ovat esimerkiksi vanhempainvartit ja –illat sekä koulun 
juhlat. Huoltajat voivat myös osallistua päätöksentekoon ottamalla yhteyttä kasvatus- ja ope-
tuslautakunnan jäseniin.

Kaupungin ja koulujen internet-sivuilla on lisäksi ajankohtaista tietoa koulunkäyntiin liittyen 
esimerkiksi koulujen loma-ajoista, kouluterveydenhuollosta, koulukuljetuksista sekä aamu- ja 
iltapäivätoiminnasta.

Kodin 
ja koulun 
yhteistyo
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Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin 
ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehi-
tystä ja eettistä kasvua. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee 
tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua oh-
jattuun ja virkistävään toimintaan sekä mahdollistaa lepo 
rauhallisessa ympäristössä, ammattitaitoisen ja tehtävään 
soveltuvan henkilön valvonnassa.

Huittisissa järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa keskus-
tan alueella ja Vampulassa Sallilan koululla. Toimintaa järjestetään koulun lukuvuoden aikana 
koulupäivinä pois lukien koulupäiviksi sattuvina lauantaipäivinä, jolloin toimintaa ei järjestetä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut vahvistaa kasvatus- ja opetuslautakunta. Syksyllä alka-
vaan aamupäivä- ja iltapäivätoimintaan haetaan edellisen kevään aikana. Lisätietoa asiasta 
kaupungin internet-sivuilta sekä koulutoimistosta 044 560 4272.

Aamu- ja 
iltapaiva-
toiminta
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Koulujen kerhotoiminnan tavoitteena on saada aikaan 
monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan 
toimintaa, joka liittyy osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää. 
Kerhotoiminta on lapselle vapaaehtoista. Kerhotoimintaa 
kehitetään siten, että toiminnan piiriin saadaan myös nii-
tä lapsia ja nuoria, joilla ei ole syystä tai toisesta mahdol-
lisuutta harrastaa säännöllisesti. Näin pyritään siihen, että 
jokaisella lapsella olisi mahdollisuus ainakin yhteen kerho-
harrastukseen läpi perusopetuksen.

Kerhotoimintaa järjestetään kaikissa Huittisten perusopetuksen kouluissa. Monipuolista ker-
hotoimintaa järjestetään ottaen huomioon erilaiset oppilaat sekä yhteistyö kotien ja muiden 
sidosryhmien kanssa.

Viihtyminen koulussa on tärkeää. 
Koulussa viihtymiseen vaikuttavat 
mm. oppilaiden keskinäiset suhteet, 
motivaatio ja kiinnostus koulun-
käyntiin. Oppilas saa onnistumisen 
kokemuksia toisaalta myönteisestä 
vuorovaikutuksesta ja kaverisuhteis-
ta, toisaalta menestyessään hyvin 
opiskeluun liittyvissä tehtävissä ja 
kokeissa.

Kouluviihtyvyyden edistämiseksi 
Huittisissa kannustetaan oppilaita 
osallisuuteen ja itsenäiseen ajatte-
luun. Osallisuus on toimintaa, jossa 
oppilaat osallistuvat päätöksente-
koon heitä itseään koskevissa asi-
oissa ja oppivat samalla kantamaan 
vastuun tekemisistään. Osallisuutta 
lisätään oppilaskuntatoiminnalla, 
koulukokouksilla, kerhotoiminnalla, 

Kerho-
toiminta

Koulu-
viihtyvyys
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tukioppilastoiminnalla, kummioppilastoiminnalla tai muulla koulun valitsemalla tavalla. Myös 
koulun avoin ja vuorovaikutteinen toimintakulttuuri edistää oppilaiden osallisuutta.

Huittisten perusopetuksen koulut ovat mukana KiVa-koulu (Kiusaamisen Vastainen koulu) 
ohjelmassa. Toimintaan kuuluvat ystävyyttä ja yhteenkuuluvuutta edistävät oppitunnit sekä 
kiusaamistapauksiin puuttumisen ohjeistukset. Kouluissa toimivat myös KiVa-tiimit, jotka sel-
vittelevät syntyneitä kiusaamistilanteita. Lisätietoa KiVa –koulusta löytyy osoitteesta http://
www.kivakoulu.fi/vanhemmille. 

Perusopetuksen oppilaat saavat 
jokaisena koulupäivänä maksut-
toman kouluaterian, jonka val-
mistamisesta vastaa kaupungin 
ruokapalvelukeskus. Kouluateria 
tarjotaan koulupäivinä klo 10.30 
– 12.30 välisenä aikana. Lämmin
ateria on noin kolmasosa oppilaan 
päivittäisestä ravinnontarpeesta. 
Sitä ei ole tarkoitettu koululaisen 
ainoaksi lämpimäksi ateriaksi.

Ruokalistat suunnitellaan kuuden 
viikon kiertäväksi ruokalistaksi, 
joka on voimassa yhden lukuvuo-
den. Ruokalistoja toteutettaessa 
otetaan huomioon vuodenajat ja 
erilaiset teemaviikot. Ravitsemus- 
ja tapakasvatuksen lisäksi koulu-
ruokailu on sosiaalista ja virkistä-
vää.

Kouluissa erityisruokavaliota tarvitsevat oppilaat saavat omat annoksensa täyttämällä erityis-
ruokavaliolomakkeen, jonka terveydenhoitaja allekirjoittaa. Erityisruokavalioiden tarve ja ti-
lanne päivitetään jokaisen lukuvuoden alussa.

Koulu-
ruokailu
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Oppilashuollon tavoit-
teena on terveellinen, 
turvallinen ja viihtyisä 
työskentely-ympäris-
tö, jossa oppilas saa 
osakseen huolenpitoa 
koulun päivittäisessä 
arjessa sekä apua pul-
matilanteissa.

Mikäli oppilaalla ilmenee pulmia koulunkäynnissä tai oppimisessa, pyritään näihin puuttu-
maan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta tukitoimet voidaan aloittaa mahdollisim-
man pian. Koulunkäynnin tukimuotoja ja opetusjärjestelyjä suunnitellaan yhteistyössä huol-
tajien kanssa ja onkin tärkeää, että oppilaan asioista viestitään matalalla kynnyksellä kodin ja 
koulun välillä.

Oppilashuoltotyötä varten jokaisessa koulussa toimii oppilashuoltotyöryhmä, jonka toimin-
nasta vastaa koulun johtaja tai rehtori. Käsiteltäessä yksittäisen oppilaan asiaa käytettävissä 
ovat tarpeen mukaan rehtorin lisäksi luokanvalvoja tai oppilaan opettaja, erityisopettaja, kou-
luterveydenhoitaja, lääkäri, psykologi, koulun sosiaalityöntekijä ja yläluokilla opinto-ohjaaja. 
Yhteistyötä ohjaa luottamuksellisuus ja eri ammattiryhmien toimintaa, tietojen saantia, niiden 
luovuttamista ja salassapitoa koskevat säädökset.

Koulut tiedottavat lukuvuosittain oppilaille ja huoltajille oppilashuollosta ja sen koulukohtai-
sista menettelytavoista. Lisäksi internetissä voi tutustua Huittisten kaupungin oppilashuolto-
suunnitelmaan. www.huittinen.fi >kasvatus ja opetus ->perusopetus ->opetussuunnitelmat.

Koulun sosiaalityöntekijältä saa apua, jos lapsella tai nuo-
rella on pulmia koulunkäynnissä, oppilastoverien kanssa 
tai muissa ihmissuhteissa. Koulun sosiaalityöntekijä on 
oppilashuoltotyöryhmän jäsen, minkä lisäksi hänellä on 
vastaanottoaikoja jokaisessa koulussa. Oppilas voi mennä 
oma-aloitteisesti keskustelemaan hänen kanssaan, mutta 
myös huoltajat voivat ottaa häneen yhteyttä, jos lapsen/
nuoren asiat huolestuttavat. Hänen kanssaan voi keskus-
tella myös kotitilanteeseen ja kasvatukseen liittyvissä ky-
symyksissä.

Koulun 
sosiaali-
tyontekija

Oppilas-
huolto
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Psykologit ovat terveydenhuollon ammattilaisia, joiden 
työn tavoitteena on tukea oppilaan hyvinvointia sekä ter-
vettä kasvua ja kehitystä. Psykologi tarjoaa lapsille/nuoril-
le ja heidän perheilleen psykologista asiantuntemusta ja 
apua erilaisissa koulunkäyntiin ja muihin elämänalueisiin 
liittyvissä vaikeuksissa, esimerkiksi oppimiseen, keskitty-
miseen, ryhmässä toimimiseen ja tunne-elämään liittyvissä 
pulmissa. Oppilashuollon psykologina toimii yläkoulussa 
terveyskeskuksen psykologi ja alakoulussa perheneuvolan 
psykologi.

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 
Kaikissa Huittisten kouluissa on turvallisuussuunnitelma, 
joka ennaltaehkäisee oppilaita ja henkilökuntaa väkivallal-
ta, kiusaamiselta, häirinnältä sekä tapaturmilta. Huittisten 
kaupungilla on tapaturmavakuutus, joka korvaa oppilaalle 
koulussa, opetusohjelman mukaisilla matkoilla sekä koulu-
matkalla tapahtuneiden tapaturmien hoidon.

Turvallisuutta luo myös hyvä kouluviihtyvyys ja kiusaamis-
ta ehkäisevät toimintamallit. 

Terveydenhoitaja on tavoitettavissa kullakin koululla erik-
seen ilmoitettavina ajankohtina ja oppilaat voivat tulla 
terveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta kou-
lukohtaisesti sovittuina aikoina.

Terveydenhoitaja tekee määräaikaistarkastukset kaikille 
oppilaille vuosittain. Laajat terveydenhoitajan ja lääkärin 
tekemät terveystarkastukset tehdään 1., 5. ja 8. luokkalaisil-
le. Em. laajaan terveystarkastukseen sisältyy vanhempien 
haastattelu sekä tarvittaessa opettajan arvio oppilaan sel-

viytymisestä koulussa. Kaikkiin terveystarkastuksiin on vanhemmilla mahdollisuus tulla mu-
kaan. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen lapsen kehitysvaiheen mukainen terveys-
neuvonta. Rokotukset annetaan kouluterveydenhuollossa valtakunnallisen rokotusohjelman 
mukaisesti.

Suun kliinisiä terveystarkastuksia tekevät hammaslääkärit, suuhygienistit ja hammashoitajat 
koko ikäluokan kattavina määräaikaistarkastuksina. Lisäksi tarkastuksia tehdään yksilölliseen 
tarpeeseen perustuen.

Psykologi-
palvelut

Turvalli-
suus

Koulu-
terveyden-
huolto
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LOIMAN KOULU
Loimijoentie 277
Vuosiluokat 1.-6.
Koulunjohtaja Aleksi Toivola 
gsm 044 560 4175

LAUTTAKYLÄN KOULU 
Koulukatu 3 (Vuosiluokat 1.-6.) 
Lisäksi esiopetusyksikkö ja 
lautta 1-2 ryhmät muissa 
yksiköissä
Rehtori Matti Kompuinen 
gsm 044 560 4305 
Kanslia 044 773 0205

SALLILAN KOULU
Sallilantie 63
Vuosiluokat 1.-6.
Koulunjohtaja Veli-Matti Laine
gsm 044 560 4176
Opettajainhuone 044 560 4178

Huittisten
perus-
koulut
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SAMMUN KOULU
Norrintie 18
Vuosiluokat 1.-6. 
Koulunjohtaja Kari-Pekka Lax 
gsm 044 560 4314 
Opettajainhuone 044 560 4317

SUTTILAN KOULU
Erkkiläntie 8-10
Vuosiluokat 1.-6.
Koulunjohtaja Päivi Laaksonen
gsm 044 560 4177

PELLONPUISTON KOULU 
Opintie 4
Vuosiluokat 7.-9.
Rehtori Mari Maine
gsm 044 560 4295 
Opettajainhuone 044 560 4298 
Kanslia 044 560 4296

KOULUTOIMISTO
Risto Rytin katu 36
Koulutusjohtaja Eija Mattila gsm 044 560 4271 
Toimistonhoitaja Laila Reunanen puh. 044 560 4272 
Palvelusihteeri Margit Kankaanpää puh. 044 560 4273
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