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ARVOISAT OPPILAIDEMME HUOLTAJAT 

 
Oikein hyvää alkanutta lukuvuotta koteihin! Koulun arki on saatu rullaamaan 370 oppilaan ja noin 50 
henkilökuntaan kuuluvan voimin.  
 
Tämä syksy on tuonut tullessaan paljon muutoksia. Koulumme pitkäaikainen rehtori on siirtynyt uusiin 
tehtäviin ja allekirjoittanut hoitaa rehtorin tehtäviä toistaiseksi. Uusi opetussuunnitelma on astunut 
voimaan ja yritämme parhaamme mukaan kehittää toimintaamme uusien tavoitteiden ja 
toimintatapojen mukaisesti. Uuden opetussuunnitelman näkökulma muuttuu vahvasti opettamisesta 
oppimiseen. Syksyn vanhempainilloissa käsitellään tarkemmin opetussuunnitelman mukanaan tuomia 
muutoksia. Opetussuunnitelmaan pääsee tutustumaan kaupungin nettisivuilla (kasvatus- ja 
opetuspalvelut- perusopetus- opetussuunnitelmat). 
 
Lauttakylän koululle perustettiin viime keväänä vanhempainyhdistys. Vanhempainyhdistyksen 
tehtävänä on lisätä koulun ja kotien välistä yhteistyötä sekä vanhempien vaikutusmahdollisuuksia 
koulutyöhön. Toiminnan ajatuksena on toimia linkkinä henkilökunnan ja perheiden kesken ja käsitellä 
porukassa mieltä askarruttavia asioita, luoda ja vahvistaa yhteisiä toimintatapoja sekä tiivistää kodin ja 
koulun yhteistyötä. Toivonkin, että mahdollisimman moni teistä tulee rohkeasti toimintaan mukaan.  
 
Koulullamme toimii erittäin aktiivinen oppilaskunta. Ensimmäinen vanhempainyhdistyksen ja 
oppilaskunnan yhteinen aloite on tänä syksynä jo toimitettu eteenpäin ja toteutettukin. Koulun pihan ja 
Huhkolinnan välillä oleva piikkinen ja varsin harmillinen ruusupusikko on poistettu. Suuri kiitos tästä 
sekä vanhempainyhdistykselle että oppilaskunnan hallitukselle! Vielä järjestämme talkoot roskien 
siivoamiseksi.  
 
Tulevaan lukuvuoteen mahtuu paljon haasteita. Uuden liikuntahallin rakentamisen tieltä koulumme 
välituntialue tulee miettiä ja järjestellä uudelleen. Rakennustyömaaliikenne lähitulevaisuudessa ja 
teemme kaikkemme, että oppilaiden koulumatkojen turvallisuus taataan liikenteestä huolimatta. 
Väistökoulun ympäristön liikennejärjestelyt ovat muutenkin hyvin hankalat. Asiasta jo tänä syksynä 
koteihin viestittelinkin: aikuisten esimerkki ja toiminta koulun ympäristön liikenteessä on ensiarvoisen 
tärkeää, joten muistakaamme ja vastuumme ja noudattakaamme sääntöjä.  Viikolla 37 vietämme 
liikenneturvallisuusviikkoa ja silloin taas tehostetusti muistutamme lapsia heijastimista, 
pyöräilykypärästä, liikennesäännöistä ja muista tärkeistä asioista. Näistä asioista ei puhuta liikaa 
koulussa eikä kotona!

 
Lukuvuositiedote sisältää paljon asiaa arkisesta työskentelystämme. Opettajien työpuhelimet ja Wilma 
ovat hyviä kanavia kysyä ja tiedottaa asioista. Yhteystietomme löytyvät koulun kotisivuilta. Myös 
kasvokkain tapaamiset ovat tärkeitä, joten olkaamme siis tiiviissä kodin ja koulun välisessä 
yhteistyössä lukuvuoden aikana. Aktiivinen yhteistyö koulun ja kodin välillä edesauttaa lapsen 
kasvamista ja oppimista sekä estää turhien väärinkäsitysten syntymisen.  
 
 
 
Yhteistyöterveisin  
 
Katja Haavisto 
vt. rehtori 
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OPPILASTIETOJEN TARKISTAMINEN 

 
Tänä syksynä ei koteihin lähetetä oppilastietojen tarkastuslomaketta. Pyydämme teitä ilmoittamaan 
esimerkiksi muuttuneista osoitetiedoista tai puhelinnumeroista kansliaan puh. 044- 7730 205 tai 
lapsenne omalle opettajalle Wilman välityksellä.  
 

 

EDELLISEN LUKUVUODEN ARVIOINTI 
 

Viime keväänä 124 huoltajaa vastasi Wilman kautta tulleeseen kyselyyn, joka käsitteli oppilashuoltoa. 
Suuri kiitos hyvästä vastausaktiivisuudesta! 

Huoltajat kokivat, että koulun oppilashuoltopalveluista tiedottamisessa olisi parantamisen varaa. 
Pääasiassa tietoa on saatu sekä tiedotelehtisestä että vanhempainilloista. Tässä tiedotelehtisessä on 
erillinen kohta oppilashuollosta. Kannattaa tutustua siihen huolella. 

Huoltajat tietävät, mistä saavat apua lapsen koulunkäyntiin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvien ongelmien 
ilmaantuessa. Huoltajat olivat myös erittäin kiinnostuneista lastensa koulunkäynnistä. 83 % huoltajista 
kokee, että heidän lapsensa saavat koulun henkilökunnalta apua koulunkäynnin ja opiskelun 
vaikeuksissa. 

Kouluterveydenhoitajalle pääsy koettiin helpoksi. Koulun sosiaalityöntekijän ja psykologin 
vastaanotolle on päässyt melko helposti. Sen sijaan koululääkärille pääsy on ollut selvästi vaikeam-
paa.  

Iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten huoltajat vastasivat myös kyselyyn, joka koski ip- toiminnan 
järjestämistä. Tämän kyselyn perusteella kehittämiskohteiksi nousivat mm. kodin ja ip- toiminnan 
välisen yhteistyön ja tiedonkulun tehostaminen sekä lapsen kohtaaminen ystävällisesti ja arvostaen.  

 

 

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 

 

 
Opettajat pitävät huoltajille luokkakohtaisia vanhempainiltoja/tai yksittäisiä keskustelutuokioita. 
Kaikissa mieltä askarruttavissa tilanteissa ottakaa välittömästi yhteyttä ensisijaisesti luokanopettajaan 
ja tarvittaessa rehtoriin.  
 
Opettajat ovat tavoitettavissa välituntisin, mutta tuntien aikana heitä on vaikea saada kiinni. Tämän 
vuoksi toivomme teidän soittavan opettajien työpuhelimiin seuraavina aikoina (soveltuvin osin 
välitunnit näinä aikoina): 8.00-8.30, 12.30-12.45, 13.30-13.45 ja koulun päätyttyä klo 14.30 jälkeen 
mielellään ennen klo 17.00. Opettajat ovat myös tavoitettavissa Wilman pikaviestien avulla. Koulun 
henkilökunnan puhelinnumerot löytyvät koulumme kotisivuilta (www.huittinen.fi/lauttakyla). 
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KIRJAT JA TYÖVÄLINEET 

 
Oppilas on velvollinen käyttämään ja käsittelemään huolellisesti hänelle opiskelua varten luovutettuja 
oppikirjoja, koulutarvikkeita ja työvälineitä sekä muuta koulun omaisuutta. Suurin osa 
opiskeluvälineistä on tarkoitettu pitkäkestoiseen käyttöön, osa oppimateriaalista on henkilökohtaista. 
Huolimattomasti käsittelemänsä opiskeluvälineen rikkoutumisen tai häviämisen oppilas joutuu 
korvaamaan. 
 
 

KOULUTERVEYDENHUOLTO 

 
Kouluterveydenhoitajamme on Eija Aro. Yhteydenotot puhelimitse 044 7728 285, Wilman tai 
sähköpostin välityksellä. Terveydenhoitaja on koulumme toimipisteissä maanantaisin, tiistaisin, 
torstaisin ja perjantaisin. Terveydenhoitaja on tavoitettavissa puhelimitse arkipäivisin klo 8-15. 
 
Kouluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat myös koululääkärin palvelut. Ajanvaraus koululääkärin 
vastaanotolle tapahtuu kouluterveydenhoitajan kautta.  
 
Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista ensimmäisen, viidennen ja 
kahdeksannen luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajan terveystarkastuksen tekevät 
terveydenhoitaja ja lääkäri. Laajassa terveystarkastuksessa toivotaan huoltajien läsnäoloa ja 
tarkastuksesta ilmoitetaan erillisellä tiedotteella. Lauttakylän koulun viidennen luokan laaja 
terveystarkastus suoritetaan syyslukukaudella 2016 ja ensimmäisen luokan laaja terveystarkastus 
kevätlukukaudella 2017. Muille oppilaille terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus tehdään 
kouluvuoden aikana.  

 

OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ 

 
Koulussamme kokoontuu sekä yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä että monialainen yksilökohtainen 
oppilashuoltoryhmä. Yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, 
tiimivastaavat, terveydenhoitaja, koulun sosiaalityöntekijä, koulupsykologi, perheneuvolan edustajat, 
koululääkäri, oppilaskunnan ohjaava opettaja ja oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja. 
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kerran lukuvuodessa tehtävänään huolehtia 
koulunkäynnin terveellisyydestä ja viihtyvyydestä ennakoivalla sekä kehittävällä otteella. 
 
 
Yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä kootaan, kun on tarpeen selvittää yksittäisen oppilaan 
oppilashuollollista tukea ja palveluiden tarvetta. Tällöin paikalla on huoltajan suostumuksella tarvittavat 
asiantuntijat. Yksilökohtaisen oppilashuollon käsiteltäväksi voi esittää asioita luottamuksellisesti 
oppilas, huoltaja, opettaja ja muu oppilashuoltohenkilöstö. Asian voi tuoda oppilashuoltoryhmän 
käsiteltäväksi esim. jos oppilaalla on vaikeuksia koulussa tai kun oppilas on paljon poissa koulusta, 
käyttäytyy häiritsevästi kouluyhteisössä, on masentunut ja syrjäänvetäytyvä tai saa lähipiirin (kaverit, 
vanhemmat) pohtimaan hänen tilaansa. Ko. kokouksesta laaditaan lain edellyttämät oppilashuollon 
kertomukset.  
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KOULUN PEDAGOGINEN TIIMI 
 

Koulun pedagoginen tiimi toimii oppimisen tuen ryhmänä, eikä siis ole osa oppilashuoltoa. 
Pedagogisessa tiimissä käsitellään yleiseen, tehostettuun  ja erityiseen tukeen liittyviä asioita ja 
asiakirjoja. Oppilaan oppimisen tukeen liittyvät käsittelyt ja kirjaukset tehdään monialaisesti ja 
kirjaamiseen käytetään sähköisiä pedagogisen tuen asiakirjoja. Tiimiin kuuluvat erityisopettaja, rehtori, 
koulupsykologi, koulun sosiaalityöntekijä, kouluterveydenhoitaja ja opettaja. 
 
 

YLEISET TUKITOIMET 

 
Tukiopetusta annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille oppilaille. Aloite tukiopetuksen 
saamiseksi voi tulla oppilaan huoltajan tai opettajan taholta. Tukiopetusta pystytään järjestämään 
ensisijaisesti koulun työjärjestyksen ulkopuolella. 
 
Tukiopetuksen lisäksi yleisiä tukitoimia ovat laaja-alainen erityisopetus ja osa-aikainen 
pienryhmäopetus sekä ohjaajien antama tuki. Yleinen tuki kuuluu kaikille oppilaille.

 

 

TEHOSTETUT TUKITOIMET 

 
Jos yleiset tukitoimet eivät ole riittävät ja oppilaalla on tarvetta säännöllisempään ja pidempikestoiseen 
tukeen, hän saa tehostettua tukea. Päätös tehostetun tuen antamisesta tehdään pedagogisessa 
tiimissä. Tehostettua tukea saaville oppilaille laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa 
henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Luokanopettajan antaman opetuksen lisäksi tehostettua tukea 
voi saada myös laaja-alaisen erityisopettajan toimesta ja pienryhmissä (1C, 2C, 3-4C, 5-6C). 
 

 

ERITYISET TUKITOIMET 

 
Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden 
saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Tarvittaessa oppilas voidaan ottaa tai hänet voidaan 
siirtää erityisen tuen piiriin. Erityisopetussiirto- ja ottopäätöksen tekemisestä sovitaan vanhempien 
kanssa ja siitä keskustellaan pedagogisessa tiimissä. Päätöksen tueksi voidaan pyytää esim. 
psykologin tai lääkärin lausunto. Erityisen tuen päätöksen saaneelle oppilaalle laaditaan yhteistyössä 
huoltajien kanssa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityistä 
tukea annetaan yleisopetuksen ryhmien ohella pienryhmissä (1C, 2C, 3-4C, 5-6C) ja erityisen tuen 
lauttaryhmissä (Lauttakylänkadun ja Viialankadun yksiköt).  
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KOULURUOKAILU 

 
Kouluruokailun tarkoituksena on ensisijaisesti oppilaan hyvinvoinnin, terveyden ja työtehon 
ylläpitäminen. Toinen merkitys on kasvatuksellinen. Kaikki ruokailuun liittyvät tiedot ja taidot on 
luontevinta oppia ruokailutilanteissa. 
 
Ruokalista on kuuden viikon jaksoissa. Ateria on monipuolinen, jos sen kaikki osat syödään. 
Täydellinen ateria tarkoittaa lämmintä pääruokaa lisukkeineen, tuoresalaattia, leipää, ravintorasvaa ja 
ruokajuomaa. Ateriaan voi kuulua myös jälkiruoka, jolla saadaan vaihtelevuutta tai juhlavuutta. 
Vaihtelua tuovat myös erilaiset teemaviikot, joiden ruokalista on suunniteltu teemaan sopien. Myös 
suurimmat juhlat huomioidaan ja silloin syömme vähän juhlavammin. 
 
Ruokailussa tarjotaan erityisruokavalion mukaista ruokaa sitä tarvitseville. Alakouluikäisillä yleisiä ovat 
erilaiset ruoka-aineallergiat. Erityisruokavaliota tarvittaessa on käännyttävä ensin terveydenhoitajan 
puoleen. 
 
Kouluruokailun pyrkimyksenä on ruuan nauttiminen mukavassa seurassa rauhallisesti keskustellen. 
Ruokailutilanteen tulisi olla kiireetön. Koulussa ei pakoteta syömään, mutta toivotaan, että kaikkia 
ruokia maistettaisiin. 
 
Aamupalan merkitys on myös tärkeä. Ilman maittavaa ja riittävää aamupalaa koulunkäynti on paljon 
vaikeampaa ennen ruokailua ja jaksaminen sekä keskittymiskyky vaikeutuvat. Oppilaat saavat tuoda 
kouluun omaa välipalaa, tosin limsat ja karkit yms. eivät ole sallittuja. Mahdollinen välipala syödään 
omassa luokassa tai paikassa, jonka opettaja osoittaa. Olosuhteista johtuen emme pysty tarjoamaan 
maksullista välipalaa. 
 

 

POISSAOLOT 

 
Poissaoloista on huoltajan viipymättä ilmoitettava luokanopettajalle. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse 
tai Wilmaan. Jos ilmoitusta poissaolosta ei ole tehty, ottaa opettaja yhteyttä kotiin mahdollisimman 
pian.  Jos oppilas joutuu poistumaan koulusta kesken työpäivän, hänen on pyydettävä lupa 
luokanopettajalta, terveydenhoitajalta tai koulun rehtorilta/vararehtorilta. Oppilaan luokanopettaja on 
velvollinen pitämään kirjaa luokkansa poissaoloista ja ilmoittamaan oppilaan luvattomista poissaoloista 
heti tiedon saatuaan huoltajille. Muun kuin sairauden takia voidaan myöntää poissaololupa etukäteen. 
Kirjallinen anomus tulee toimittaa enintään kolmen päivän poissaolosta omalle opettajalle, muissa 
tapauksissa rehtorille. Anomus pitää toimittaa koululle vähintään kolme päivää ennen poissaoloa. 
Anomuslomake löytyy kotisivuilta mutta myös vapaamuotoinen anomus esim. Wilman kautta käy. 
Huoltajalla on velvollisuus huolehtia oppilaan opiskelusta poissaolon aikana. Lomalta palatessa 
oppilaan oletetaan tehneen ne tehtävät, jotka opettaja on hänelle antanut ennen lomaa.  
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KOULUMATKAT 

 
Vietämme erilaisia liikenteeseen liittyviä teematunteja ja -viikkoja, mutta toivomme, että keskustelette 
usein lapsenne kanssa liikenteen haasteista. Pyöräilijöiden edellytämme käyttävän kypärää, jotta 
suuremmilta vahingoilta vältyttäisiin. Pyörien kunto kannattaa myös tarkistaa, sillä syksyn hämärät ja 
liukkaat kelit vaativat heijastimien, valojen, jarrujen yms. hyvää kuntoa. Hyvillä ilmoilla toivomme 
oppilaiden tulevan kouluun kävellen tai pyöräillen, jotta aamullakin päivä lähtee pirteästi käyntiin 
ulkoillen. Jos tuotte lapsenne kouluun, huomioikaa, että koulurakennuksen ympäristö on ruuhkainen ja 
tämä aiheuttaa helposti vaaratilanteita. Olisi siis parempi, jos ette toisi lastanne suoraan pihaan vaan 
jättäisitte hänet hieman etäämmälle vaikkapa pienen kävelymatkan päähän.  
 
Väistökoulun P-paikalla on liikenneympyrä ja lasten odotusalue. Muistakaa odottaa P-paikalla, kunnes 
lapsenne tulee odotusalueelle koulurakennuksen ja aitauksen väliin. Vasta tämän jälkeen ajetaan 
aidan viereen kulkusuuntaa noudattaen ja poimitaan lapsi kyytiin. Kaikkien turvallisuuden vuoksi 
pyydämme noudattamaan tätä ohjetta.  
 
Linja-auto- tai taksikuljetuksissa olevien oppilaiden odotetaan käyttäytyvän linja-autoissa ja takseissa 
asiallisesti. Autojen aikataulut ovat tiukkoja, joten jokaisen on syytä olla valmiina noutopaikassa. 
Tervehtimisestä, kiitoksesta, rauhallisesta käyttäytymisestä linja-autoissa ja takseissa toivomme 
teidän keskustelevan myös kotona. Kuljetuksiin liittyviin kysymyksiin vastaa koulutoimiston 
toimistonhoitaja Anja Halén (044 5604 272). 

 

 

KOULUTAPATURMAT 

 
Koulutapaturman sattuessa oppilaalle annetaan ensiapu koulussa terveydenhoitajan/opettajan 
toimesta ja tarpeen vaatiessa hänet toimitetaan sen jälkeen terveyskeskukseen hoitoon. 
Koulumatkalla tai koulun järjestämässä tilaisuudessa sattunut loukkaantuminen katsotaan myös 
koulutapaturmaksi. Koulutapaturman hoito on oppilaalle maksuton. Tapaturmasta laaditaan koulussa 
vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle. Mikäli vamma aiheuttaa myöhemmin toimenpiteitä, löytyy 
vakuutusyhtiöltä vahinkoilmoitus. Koulun vakuutus korvaa siis henkilövahingot, mutta ei esim. 
kännykän rikkoutumista tai katoamista, joten henkilökohtaisesta arvotavarasta on syytä pitää 
hyvää huolta. 

 

 

KUMMIOPPILASTOIMINTA 

 
Koulumme jokainen ekaluokkalainen saa itselleen viidesluokkalaisen kummioppilaan. Toiminta jatkuu 
myös toisella luokalla ja kummioppilas on tällöin kuudesluokkalainen. Myös 3. ja 4. luokilla on omia 
kummiluokkia esiopetuksesta ja lautta-opetuksesta. 
Tavoitteena on: 
 pienimpien oppilaiden turvallisuuden ja kouluviihtyvyyden parantaminen 
 isompien oppilaiden vastuuntunnon kasvattaminen 
 syrjäytymisen ehkäiseminen 
Toimintamuotoina kummit mm. huolehtivat kummioppilaistaan yhteisissä tilaisuuksissa, tutustuttavat 
koulutulokkaan koulun tavoille, askartelevat yhdessä kummioppilaiden kanssa, viettävät yhteisiä 
lukutunteja ym. yhteistä toimintaa. 
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OPPILASKUNTATOIMINTA 

 
Koulullamme toimii oppilaskunta. Jokainen luokka on valinnut edustajikseen varsinaisen jäsenen ja 
varajäsen oppilaskunnan hallitukseen.  Oppilaskunnan hallitus koostuu siis 17 jäsenestä ja yhtä 
monesta varajäsenestä. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu käyttöönsä osoitetuissa tiloissa noin kerran 
kuussa ohjaavan opettajan (Satu Leino) johdolla tuoden esille oppilaiden mielipiteitä erilaisissa koulun 
arkeen liittyvissä asioissa ja näin ollen lisäten oppilaidemme osallisuutta yhteisten asioiden hoidossa. 
Oppilaskunnan lukuvuoden toimintasuunnitelma löytyy Pedanetista. 

 
 

VANHEMPAINYHDISTYS 

 
Lauttakylän koululle perustettiin vanhempainyhdistys keväällä 2016. Yhdistyksen toiminnan 
tarkoituksena on tarjota yhteinen keskustelufoorumi lasten ja koulun asioissa, edistää kodin ja koulun 
välistä yhteistyötä ja oppilasviihtyvyyttä sekä toimia vanhempien vaikutuskanavana.  
 
Tietoa vanhempainyhdistyksen toiminnasta löytyy Facebookista (Lava). Lisäksi vanhempainyhdistys 
tiedottaa Wilman kautta. Vanhempainyhdistys ei peri jäsenmaksua ja toimii tasapuolisesti kaikkien 
koulun lasten hyväksi. Vanhempainyhdistyksen jäseneksi voi liittyä täyttämällä koteihin 
vanhempainilloissa jaettava lomake tai ottamalla yhteyttä jäsensihteeriin sähköpostilla: 
lauttakylan.vanhemmat@gmail.com. 
 
 

LIIKKUVA KOULU 

 
Huittisten peruskoulut ovat mukana Liikkuva koulu- hankkeessa. Tämän hankkeen tavoitteena on 
liikunnan lisääminen koulupäivään. Toivomme, että te vanhemmat kannustatte oppilaita kulkemaan 
koulumatkan kävellen tai pyörällä, jos se on mahdollista matkan pituuden puolesta! 

 
 
 

 

KOULUKIUSAAMISESTA 

 
Koulussamme ei hyväksytä koulukiusaamista. Kiusaamiseen puututaan välittömästi, kun sitä 
havaitaan tai siitä saadaan tieto. Jokainen, joka havaitsee kiusaamista, on velvollinen ilmoittamaan 
siitä välittömästi opettajalle, kouluterveydenhoitajalle, rehtorille tai vanhemmilleen. Mahdollisen 
kiusaamisen lopettamiseksi tehdään tarpeen vaatiessa yhteistyötä oppilaiden, vanhempien, opettajien, 
rehtorin sekä oppilashuoltotyöryhmän kanssa. Koulussa toimii tiimi, jonka tehtävänä on selvittää 
kiusaamistapaukset ja informoida koteja.  
 
 
 
 

mailto:lauttakylan.vanhemmat@gmail.com
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Koulumme yleisiä periaatteita kiusaamistapauksien käsittelyssä: 
 Kiusaamisen havaitseva on velvollinen ilmoittamaan asiasta koulun henkilökunnalle 
 Asioiden luottamuksellinen käsittely (mitä, missä, milloin on tapahtunut, kuka, ketkä olivat 

paikalla jne.) 
 Keskitytään syyttelyn sijaan selvittämään ratkaisumalleja asian oikaisemiseksi 
 Ennaltaehkäisevä puuttuminen luokissa ja koko koulun tasolla  
 Pyritään vaikuttamaan kaikkiin asianosaisiin, niin kiusaajaan, kiusattuun, kuin muihinkin eri 

tavalla asiaan vaikuttaneisiin henkilöihin 
 Huomion kiinnittäminen oppilaan omaan toimintaan ja toiminnan seurauksiin. Kuinka toimin? 

Mitä tein oikein? Mitä tein väärin? Kuinka olisi tullut toimia? 
 

Asiasta lisää kotisivuillamme, josta löytyy koulukiusaamisen vastainen toimintamalli. Malli päivitetään 
tämän syksyn aikana. 
 

 

PERHENEUVOLA, KOULUPSYKOLOGI ja KOULUN 

SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 

 
Perheneuvola toimii terveyskeskuksessa. Siellä työskentelevät psykologi Esko Rinnevuori (044 
7728315)  ja sosiaalityöntekijä Eija Hyyti (044 7728316). Perheneuvola on käytettävissä lasten 
kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä pulmissa. Tällöin lapsella voi olla vaikeuksia kotona, koulussa 
tai kaveripiirissä. Työmuotoina ovat yksilötutkimukset tai perhemuotoiset tutkimukset ja hoidot. Käynnit 
ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä kuka tahansa 
perheenjäsenistä tai vanhempien pyynnöstä opettaja. 1.-4.- luokkalaisten koulupsykologipalvelut 
tulevat perheneuvolasta. 
 
Koulupsykologina toimii Tiina Marjamäki, puh. 044 7730230. Hänet tavoittaa koululta 
keskiviikkoisin ja puhelimitse virka-aikana. Koulupsykologi toimii pääasiassa 5.-6.- luokkalaisten 
tukena sekä yhdessä koulun sosiaalityöntekijän kanssa koulun yksilöllisen monialaisen oppilashuollon 
yhteys-/vastuuhenkilönä. 
 
Koulun sosiaalityöntekijänä toimii Tuulia Sarin, puh. 044- 5604 242. Hänet tavoittaa koululta 
tiistaisin ja puhelimitse virka-aikana. Sosiaalityöntekijän rooli on oppilaiden kehitykseen liittyvien 
sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien selvittäminen sekä ehkäiseminen varhaisen puuttumisen 
avulla. 
 

 

KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTIPERUSTEET 

 
Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, 
arvostaa työtä ja noudattaa sääntöjä. Käyttäytymisen tavoitteet ovat: 
Oppilas 
 on luotettava ja totuudellinen 
 ottaa toiset ihmiset ja ympäristön huomioon ts. oppilas on ystävällinen, huomaavainen, 

kohtelias, auttavainen ja pitää ympäristöstään ja turvallisuudestaan huolta 
 on vastuuntuntoinen ja arvostaa sekä omaa että toisen tekemää työtä 
 tuntee säännöt ja noudattaa niitä ts. sitoutuu yhteisesti sovittuihin sääntöihin 
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VAPAA-AIKA ja KOULUN KERHOTOIMINTA 

 
Toivomme mahdollisimman monen oppilaamme olevan mukana harrastustoiminnassa, mitä 
järjestetään runsaasti eri yhdistysten toimesta. 
 
Koulumme 1. ja 2. luokan oppilaille järjestetään iltapäivätoimintaa Huittisten 4H-yhdistyksen toimesta 
nuorisoklubilla. Aamupäivätoimintaa ei tällä hetkellä järjestetä. Lisätietoja antaa 4H:n toiminnasta 
Noora Virta (puh. 040-5676010). 
  

Koulullamme toimii kuluvana lukuvuonna myös kerhoja. Niiden toiminnasta tiedotetaan erikseen 

Wilman kautta. 

 

KOULUMME PÄIVITTÄISET TYÖAJAT 

 
        
1. tunti  8.30-9.15     
2. tunti  9.30-10.15     
3. tunti  10.15-  (3. oppitunti, ruokailu ja 
3. tunti  11.45   pitkä välitunti tiimeittäin) 
4. tunti  11.45-12.30     
5. tunti  12.45-13.30     
6. tunti  13.45-14.30  
 
Välitunneilla on aina 3-6 välituntivalvojaa. Aamuisin valvonta alkaa klo 8.15. Iltapäivisin valvonta 
päättyy koulukuljetusten lähdettyä.    
 

 

MUUTA HUOMIOITAVAA 

 

 
 Sään mukainen pukeutuminen ja varautuminen koulupäivään, esim. kumisaappaat, päähineet, 

hanskat ym. kosteuden ja kylmyyden mukaan. 
 Sisäkengät (nimellä varustetut) olisi hyvä olla jokaisella oppilaalla, lattiat ovat liukkaat ja viileät 

(talvella myös kosteat lumesta). 
 Liikuntavaatteet ovat välttämättömät (niissäkin nimi, ei hienot, mutta asialliset ja mukavat). Jos 

liikuntatunnit ovat keskellä koulupäivää, mukana pitää olla myös peseytymisvälineet ja pyyhe. 
 Liikuntajalkineet ulkoliikunnassa (kastuminen ym.) ja sisäliikunnassa on myös vahinkojen ja 

vilustumisten välttämiseksi syytä olla mukana koulussa. 
 Pyöräilykypärä on välttämätön varuste kouluaikana pyöräiltäessä (tieliikennelain mukaan aina 

pyöräiltäessä!). 
 Rahat tai makeiset eivät kuulu kouluun. Jos kuitenkin rahaa pitää mukaan kouluun ottaa, niin 

oikea paikka on koulupäivän aikana repussa hyvässä tallessa. 
 Kännykkä voi koulussa mukana olla, jos sitä käyttää sääntöjen mukaisesti (ei häiritse muita eikä 
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itseään). Paras paikka säilyttää kännykkäänsä koulussa on hiljaisena omassa repussa, josta sen 
voi ottaa esiin tarvittaessa. 

 Omasta ja yhteisestä omaisuudesta on pidettävä hyvää huolta! 
 Unta, ulkoilua ja ruokaa riittävästi, niin riittää puhtia koulutyöhön. 

LUKUVUODEN TAPAHTUMIA 

 
Lukuvuoden tapahtumista ilmoitetaan Wilman välityksellä.  
 
LUKUVUODEN  2016-2017 TYÖPÄIVÄT SEKÄ KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT  löytyvät kaupungin 
nettisivuilta.                  

 


