
Turvallista lukuvuotta! 
Ikimuistoisen koronakevään ja aurinkoisen kesäloman jälkeen 
koulutyö on aloitettu turvallisuussäännöistä kiinni pitäen mutta yhä 
jatkuvasta kesäsäästä nauttien ja yhdessäolosta iloiten. 

Koulussa on tällä hetkellä 82 oppilasta. Taimelan koulun historiassa kääntyi uusi 
lehti, kun koulun ensimmäinen yhdysluokka aloitti opiskelunsa. Meritan 
luotsaamassa 3. - 4. -luokassa on 22 oppilasta. Tämä lukuvuosi on hyvää aikaa 
kerätä kokemuksia kahden luokka-asteen opettamisesta, sillä ensi syksynä on 
näköpiirissä 5. ja 6. -luokkien yhdistäminen. Luokat eivät ole kaikkia tunteja 
yhdessä, osa opetuksesta järjestetään erillistunnein.  

Onneksi Lehtimäellä on varsin maltillisesti laskeva oppilasmäärä. Tervehdimme ilolla 
kaikkia Lehtimäelle syntyviä ja tänne muuttavia lapsia. Teemme parhaamme, että 
Taimelassa on kaikkien hyvä käydä koulua. Meillä on käytössä edelleen 
huippukuntoinen koulurakennus ja mahtava ympäristö, hyvä vanhempien tuki  - 
sekä taitava, välittävä henkilökunta (kukas sen kissanhännän nostaa ellei… :)  

Koulun syksyä sävyttää edelleen koronaviruksesta johtuvat poikkeustoimet. Tähän 
mennessä olemme selvinneet hyvin ja olemme jo varsin tottuneita käsienpesijöitä. 
Lukekaa wilmaa ja koulun kotisivua säännöllisesti. Tuoreet tiedotteet julkaistaan 
aina niiden kautta.  

Hyvää lukuvuotta perheisiinne! 

  Kirsti, rehtori 
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TAIMELAN UUTISIA 
KOTI JA KOULU - YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI

LUKUVUOSITIEDOTE 2020 - 2021

Koulutiestä 
bulevardiksi 
Koulutien odotettu 
peruskorjaus on 
valoja ja istutuksia 
vaille valmis.  

Henkilökunta 
2020 - 2021 
s. 2 

Koulun uusi 
normaali 

s.3



HENKILÖKUNTA 20-21  

etunimi.sukunimi@alajarvi.fi 
opehuone p. 2412 2535 
rehtori Kirsti Joensuu    
p. 040 521 5359 
vararehtori Merita Myllymäki   
p. 040 586 0810 
Erityisopettaja Riina Vainionpää 
p. 040 861 3622 

LUOKAT       KOULUNKÄYNNINOHJAAJAT 

0.lk  10 opp Satu-Marja Mäki  Niina Osala 
1.lk   9 opp Johanna Jokiaho  Pirjo-Liisa Puskala 
2.lk  13 opp Lasse Mansikka-aho 
3. -4. lk 22 opp Merita Myllymäki 
5.lk  12 opp Marita Hautamäki 
6.lk  16 opp Kirsti Joensuu 
EO    Riina Vainionpää 

AP/IP - TOIMINTA 040 746 0093  OPPILASHUOLTO 

        Kouluterveydenhoitaja  
        Reija Peltomäki 044 2970 437,  
        koululla keskiviikkoisin 
        Koulukuraattori  
        Sirpa Pollari 040 8293 964, koululla  
        pääsääntöisesti tiistaisin 

KIINTEISTÖHUOLTO 

Siistijä Taina Jokiaho  p. 0400 803 863 
Talonmies Erkki Linna  p. 0400 835 990 
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TAIMELAN KOULUTIEDOTE 2020 - 2021

mailto:etunimi.sukunimi@alajarvi.fi


OHJEITA KOULUTYÖN JÄRJESTÄMISEEN 
POIKKEUSTILANTEESSA 

* Sairaana ei tulla kouluun! Kaksi oireetonta päivää! 
* Yskiminen ja aivastaminen paperipyyhkeeseen tai hihaan. 
* Ulkoa sisälle tullessa pestään kädet, samoin koulusta kotiin 

lähtiessä. 
* Koulupäivän aikana ei luokkaryhmiä muutamia tunteja 

lukuunottamatta sekoiteta. Luokat opiskelevat pääsääntöisesti 
omissa kotiluokissaan oman luokanopettajan johdolla. Yhteisten 
työvälineiden käyttöä pyritään välttämään. Käsityötunnit 
pidetään käsityöluokissa. Liikuntatunnit pidetään ensisijaisesti 
ulkona. Sisäliikuntatiloissa huolehditaan käsihygieniasta ja 
turvaväleistä.  

* Kesken koulupäivän sairastunut oppilas ohjataan odottamaan 
kotiinlähtöä terveydenhoitajan lepotilaan. Tilanteessa käytetään 
maskia. 

* Käsienpesu sekä tilojen yleinen puhdistus toteutetaan voimassa 
olevien ohjeiden mukaisesti. Jokaisessa luokassa pintojen 
desinfiointiainetta ja kuitupyyhkeitä. Oppilaat ja henkilökunta 
auttaa siistijää puhdistuksessa tarvittaessa. 

* Oppilaat pesevät kädet omissa luokka-/käytävätiloissaan ennen 
ruokailuun lähtöä. Yksi luokka kerrallaan jonottamassa ruokaa. 
Ruokalaan tullessa otetaan käsidesiä. Oma opettaja jakaa ruoan. 
Luokat istuvat omiin pöytiinsä. Kontakteja keittiöhenkilökunnan 
kanssa vältetään. 

* Välitunnit vietetään luokittain. Välituntivalvonnassa on yksi 
aikuinen. 

* Koulun ulkopuolisten vierailuja koululla vältetään.  

Taimelan lukuvuositiedote 2020 - 2021

WILMA JA PEDANET VÄLITTÄVÄT TIETOA KOULUSTA 

  
Wilma ja Pedanet ovat koulun pääasialliset viestintäkanavat. Asenna ilmainen Wilma-sovellus 
puhelimeesi niin viestintä on helppoa. Wilmassa on hyvä käydä kerran pari viikossa. 
Pedanetissä on joka luokalla omat sivunsa, joista saa nähdä myös kuvaterveisiä luokan 
työskentelystä.
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KOULUKULJETUKSET LUKUVUONNA 2020 - 2021  

Liikennöitsijät, aikataulut ja suunnat samat kuin edellisenäkin lukuvuonna.  

TILAUSKYYDIT AJAA 
JP Jokiaho    0400 - 184 195 
EP Matkat/Pekkala   040 - 867 5377 
Kyyditysmuutokset on ilmoitettava kotoa suoraan liikennöitsijöille. 
Lisäksi koulumatkoja kuljetaan Peuran ja Pekkalan reittiliikennevuoroilla. 

AAMU Peura liikennöi aamulla Länsikylän ja Rantakankaan kautta Keskikylään.                               

 Petri Pekkala liikennöi Rannankylän suunnalta ja JP Jokiaho muut. 

ILTAPÄIVÄ  
Klo 13 liikennöi Pekkalan tilausajo koulun pihasta Rantakankaantien kautta 
Länsikylään,  
JP Jokiahon tilausajo lähtien koulunpihasta muut suunnat 

Klo 14 liikennöi Peura Länsikylän kautta Rantakankaalle, JP Jokiahon tilausajo muut 
suunnat 

Klo 15 liikennöi Pekkala Rannankylän suuntaan 
JP Jokiahon tilausajo muut suunnat



1. - 2. -LUOKAT     

Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Oppitunnit, juhlat, leikit, pelit, 
ruokailuhetket sekä yhteistyö koulussa ja koulun ulkopuolella tarjoavat tilaisuuksia harjoitella toimimista monenlaisten 
ihmisten kanssa. Oppilaita kohdellaan arvostavasti ja ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin. 

Oppilaita ohjataan arvostamaan oman perheensä ja yhteisönsä sekä muiden perinteitä ja tapoja. Koulutyössä tutustutaan 
läheiseen kulttuuriympäristöön sekä sen kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Oppilaille avataan mahdollisuuksia tutustua 
kulttuuriperintöön sekä taiteeseen ja muuhun kulttuuritarjontaan ja saada kokemuksia myös kansainvälisyydestä. Tärkeätä 
on pohtia yhdessä, miten omaan ympäristöön ja sen kulttuuriin voi vaikuttaa. Oppilaat oppivat tuntemaan Lapsen oikeuksien 
sopimuksen pääperiaatteet ja pohtivat, mitä ne tarkoittavat heidän elämässään ja toiminnassaan. 
Koulutyössä oppilaat voivat ilmaista itseään ja itselleen merkityksellisiä asioita monipuolisia esittämisen tapoja käyttäen. 
Oppilaita kannustetaan nauttimaan käden ja koko kehon taitojen kehittymisestä ja harjoittelemaan monenlaista esiintymistä. 
Mielikuvitus, kekseliäisyys ja ilmaisutaidot kehittyvät muun muassa leikkien, seikkailujen, musiikin, draaman, 
saduttamisen, mediaesitysten, kuvallisen ja käsityöllisen ilmaisun sekä rakentelun ja muiden käden töiden keinoin. 

3. - 6. LUOKAT 
Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan 
sekä pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Koulutyössä tutustutaan kouluyhteisön ja 
kotiseudun kulttuuriin ennen ja nyt sekä kulttuuriympäristöön ja sen muutokseen ja moninaisuuteen. Oppilaita ohjataan 
tuntemaan ja arvostamaan kulttuuriperintöä ja osallistumaan uuden kulttuurin luomiseen. Heille avataan mahdollisuuksia 
kokea ja tulkita taidetta ja kulttuuria. Mediakulttuurin analysointi ja median vaikutusten tunnistaminen ja pohdinta on näillä 
vuosiluokilla tärkeätä. Koulutyössä opitaan tuntemaan ihmisoikeuksia koskevien sopimusten merkitys yhteiskunnassa ja 
maailmassa; erityisesti perehdytään Lapsen oikeuksien sopimukseen. Oppilaita ohjataan ihmisoikeuksien kunnioittamiseen 
ja puolustamiseen. 

Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja nauttimaan tekemisen ja ilmaisun ilosta. Heille järjestetään 
mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön ja erilaisten toimintatapojen ja kulttuurien vertailuun. Opetuksessa tuetaan 
oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan 
itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. Vuorovaikutusta, yhteistyötä ja hyvää käytöstä harjoitellaan 
monipuolisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Koulutyössä 
luodaan innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa sosiaalisia taitoja, kekseliäisyyttä, suunnittelu- ja ilmaisutaitoja sekä käden 
taitoja. Oppilaita kannustetaan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoa ja käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, 
ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. 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OPS 2016 Laaja-alaisen osaamisen alueet 
Lv. 2020 - 2021 painopiste Alajärvellä 
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus 
 ja ilmaisu 



OPPILASHUOLLOSTA TAIMELAN KOULULLA  
Lukuvuoden aikana koulussa pidetään kaksi yhteisöllistä oppilashuoltoryhmää, 
joiden tarkoituksena on suunnitella, kehittää ja toteuttaa ennaltaehkäisevää 
oppilashuoltotyötä koko koulun tasolla. Yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön 
osallistuu koulun oman henkilöstön lisäksi koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja ja 
koulupsykologi. Lisäksi voidaan kutsua muita asiantuntijoita mukaan.  

Yhteisöllisen oppilashuoltotyön lisäksi kokoonnumme tarvittaessa yksittäisen 
oppilaan koulunkäynnin tukea suunnittelemaan.  Oppilaan koulunkäynnin 
käsittelystä OH-ryhmässä sovitaan aina yhdessä vanhempien kanssa ja asian 
vireillepanija voi olla koulu, oppilas tai vanhemmat. Vanhempien kanssa myös 
sovitaan, keiden kaikkien olisi tapaamisessa hyvä olla mukana.  

Oppilashuoltotyön tavoitteena on kartoittaa, ennaltaehkäistä ja auttaa selvittämään 
ongelmia, jotka aiheuttavat esteitä oppilaan säännölliselle koulunkäynnille ja 
menestymiselle koulutyössä. Oppilashuoltoryhmä kehittää koulua kokonaisvaltaisesti 
parantaakseen oppilaiden hyvinvointia ja koulun ilmapiiriä.  
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Sltk 11.12.2019 § 105  liite 17

Alajärven ja Vimpelin perusopetus ja lukio

LUKUVUODEN 2020 - 2021 TYÖPÄIVÄT

vko aika ma ti ke to pe la vko aika ma ti ke to pe la
32 03.08.-07.08.  -  -  -   -  - 1 04.01.-08.01.  -  -  - X X
33 10.08.-14.08.  S S X X X 2 11.01.-15.01. X X X X X  
34 17.08.-21.08. X X X X X 3 18.01 -22.01. X X X X X
35 24.08.-28.08. X X X X X 4 25.01.-29.01. X X X X X
36 31.08.-04.09. X X X X X 5 01.02.-05.02. X X X X X
37 07.09.-11.09. X X X X X  6 08.02.-12.02. X X X X X
38 14.09.-18.09. X X X X X 7 15.02.-19.02. X X X X X
39 21.09.-25.09. X X X X X 8 22.02.-26.02. X X X X X
40 28.09.-02.10. X X X X X 9 01.03.-05.03.       t a l v i l o m a
41 05.10.-09.10. X X X X X 10 08.03.-12.03. X X X X X
42 12.10.-16.10. 11 15.03.-19.03. X X X X X
43 19.10.-23.10. X X X X X 12 22.03.-26.03. X X X X X
44 26.10.-30.10. X X X X X 13 29.03.-02.04. X X X X  -
45 02.11.-06.11. X X X X X 14 05.04.-09.04.  - X X X X
46 09.11.-13.11. X X X X X 15 12.04.-16.04. X X X X X
47 16.11.-20.11. X X X X X 16 19.04.-23.04. X X X X X
48 23.11.-27.11. X X X X X 17  26.04.-30.04. X X X X X
49 30.11.-04.12. X X X X X 18 03.05.-07.05. X X X X X
50 07.12.-11.12. X X X X X 19 10.05.-14.05. X X X  - -
51 14.12.-18.12. X X X X X 20 17.05.-21.05. X X X X X
52 21.12.-25.12. X X - - - 21 24.05.-28.05. X X X X X
53 28.12.-01.01.  -  -  -  -  - 22 31.05.-05.06. X X X X X P

 

Työpäiviä 18 18 18 18 18 Työpäiviä 19 20 20 20 19 1

 
  
Syyslukukausi 90 Koulu alkaa                       KE 12.08.2020
Kevätlukukausi 99 Syysloma  vk 42       12.-16.10.2020
Itsenäisyyspäivä 0 Syyslukukausi päättyy       TI 22.12.2020
Loppiainen 1 Kevätlukukausi  alkaa        TO 07.01.2021
Vappu 0 Talviloma vk  9            01.03.-05.03.2021
YHTEENSÄ 190 Kevätlukukausi päättyy      LA  05.06.2021

S = suunnittelupäivä (opettajat)
X = koulupäivä
P = päätöspäivä

s y y s l o m a

HUOM!  
ESIOPETUKSEN TYÖPÄIVÄT POIKKEAVAT SEURAAVASTI PERUSOPETUKSEN 
TYÖPÄIVISTÄ: 
* Esiopetuksen kevätlukukausi alkaa MA 11.1. 
* Esiopetuksen kouluvuosi päättyy 21.5.2021 



OPPILASARVIOINTI UUDISTUI 1.8.2020 

MUUTOKSET 

• Numeroarviointi alkaa neljänneltä vuosiluokalta lukuvuosiarvioinnissa 
(kevätarviointi).  

• Arviointikeskustelut käydään luokilla 1-4 (väliarviointi) 

• 5. luokan väliarviointi muuttuu välitodistukseksi numeroarvosanoin. 
Arviointikeskustelun kaltaiset oppilaan ja huoltajien tapaamiset ovat tavoiteltavia 
myös vuosiluokilla 5-9. 

• Arvioinnista tiedottamisen muodot ja käytännön toteutus oppilaille ja huoltajille  

Opettajat huolehtivat, että tavoitteet ja arviointiperusteet ovat oppilaiden ja 
huoltajien tiedossa. Opettaja tiedottaa oppilaita ja huoltajia lukukausien, 
oppimisjaksojen tai oppimiskokonaisuuksien alussa käyttämistään arviointitavoista ja 
-kriteereistä. Tavoitteet, arviointiperusteet, -tavat ja -kriteerit tulee olla nähtävillä 
wilmassa ja/tai pedanetissä.  

 

Taimelan lukuvuositiedote 2020 - 2021



KOULUTERVEYDENHUOLTO TIEDOTTAA 
Terveystarkastus pyritään toteuttamaan kaikille oppilaille vuosittain. 
Laaja terveystarkastus on 1. ja 5.luokan oppilaille sisältäen myös lääkärintarkastuksen ja vanhempien tapaamisen. Tavoitteena on 
kartoittaa kokonaisvaltaisesti oppilaan hyvinvointia ja mahdollista tuen tarvetta. Tarkastukseen liittyy myös opettajan arvio oppilaan 
koulujaksamisesta ja oppimisesta, arvioon pyydetään vanhempien lupa. 
Koululääkäri on Pirjo Kataja. Hän on koululla noin kaksi kertaa lukukaudessa terveystarkastusten merkeissä. Mahdollisuuksien 
mukaan lääkäri voi ottaa kantaa sairausasioihin, etenkin jos pulmat liittyvät oppilaan jaksamiseen tai kasvuun ja kehitykseen. 
Koululääkärin vastaanotolle varaus on kouluterveydenhoitajan kautta. 

Sairausasioissa oppilaat voivat tulla omatoimisesti tai vanhempien/opettajan ohjaamana terveydenhoitajan vastaanotolle. 
Terveydenhoitajan toimenkuvaan kuuluvat myös: 
- ohjaus optikon/silmälääkärin tutkimukseen, jos näössä havaitaan puutteita  
- ohjaus ravitsemusterapeutin vastaanottokäynneille 
- ohjaus fysioterapeutille ohjauskäynneille tai tarkempaan ryhtitarkastukseen -ohjaus perheneuvolapsykologille tai kuraattorin 

vastaanotolle 
- ohjaus toimintaterapia-arvioon 
- maksusitoumusta vaativien kuntoutusasioiden esittely LaKu-työryhmässä 
Kouterveydenhoitaja Reija Peltomäen tavoittaa Wilman kautta sekä puhelimitse (044 2970437) 

LIIKUNTASUUNNITELMA SYKSY 2020 
VK 33-36  Yleisurheilu 
VK 37-39  Retkeily, suunnistus, maastojuoksu  
VK 40-41  Ulkopalloilu 
VK 42   SYYSLOMA 
VK 43-44 Teline- ja väline- voimistelu, sirkustelu 
VK 45-46  Uinti/kuntoliikunta  
VK 47-49  Sisäpalloilu 
VK 50-52  Musiikkiliikunta 
JOULULOMA 

LIIKUNTATUNNIT PYRITÄÄN PITÄMÄÄN KORONA-AIKANA MAHDOLLISIMMAN PALJON ULKONA.  
Liikuntatunneille on pukeuduttava asianmukaisesti. Mikäli olemme pihalla, on oltava säänmukaiset varusteet ja 
lenkkarit. Sisäliikuntapeleissä sisäpelikengät (ettei tule tikkuja lattiasta tai liukastu) ja sisäliikuntavaatteet. 
Kannustamalla toisia ja iloisella mielellä nautimme kaikki liikuntatunneista. 
Tulemme syyslukukaudella järjestämään mm. yhteisiä retkiä, kisailuita ja muita liikunnallisia päiviä. Näistä 
tiedottaa kukin opettaja omille luokilleen. 
Luokkien liikunnan arviointiin vaikuttavista seikoista löydätte tietoa kunkin luokan peda.net sivulta kohdasta 
ARVIOINTI. https://peda.net/alajarvi/taimelankoulu/luokkien sivut 
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KÄYTÄNTEITÄ KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI TAIMELASSA 
Koulun henkilökunta pyrkii yhteistyössä oppilaskunnan kanssa kasvattamaan yhteisöllisyyttä, ME-henkeä, 
kouluturvallisuuden ja -viihtyvyyden lisäämiseksi sekä koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi. 
Lukuvuoden aikana järjestetään oppilaskunnan hallituksen ideoimia tapahtumia. Koulun nuorimmilla on 
koulukummit; ekaluokkalaisilla viitosluokkalaiset, tokaluokkalaisilla kuutosluokkalaiset. 

Koulukiusaamisella tarkoitetaan sitä, että joku oppilas joutuu jatkuvasti kiusaamisen kohteeksi. Kiusaajia voi 
olla yksi tai useampia. Kiusaaminen voi olla esimerkiksi tönimistä, lyömistä, haukkumista ja pilkkaamista, 
seurasta pois sulkemista, ilkeitä puheita – mitä tahansa sellaista, jolla pyritään vahingoittamaan tai 
loukkaamaan toista. Kiusaaminen merkitsee usein uhrin eristämistä luokan, ryhmän tai virtuaaliryhmän 
sosiaalisesta kanssakäymisestä. 

Kiusaamistilanne ei ole koskaan tasa-arvoisten ja yhtä voimakkaiden nahistelua, vaan kiusattu on 
alakynnessä ja puolustuskyvytön. Kiusaajalla on enemmän valtaa, hän on usein uhriaan fyysisesti vahvempi, 
isompi, vanhempi tai persoonaltaan räväkämpi. Tutkimusten mukaan Suomen peruskouluissa kiusataan 
toistuvasti jopa yhtä lasta kymmenestä. Kahdenkymmenen oppilaan luokassa on arviolta yksi tai kaksi lasta, 
joita kiusataan. Kiusattujen lisäksi kouluissa on lukuisia oppilaita, jotka joko itse kiusaavat, seuraavat 
kiusaamista sivusta tai pelkäävät tulevansa kiusatuiksi. Jo pelko kiusatuksi tulemisesta voi heikentää 
oppilaiden viihtymistä koulussa. 

KIUSAAMISTA VOI OLLA 
· nimittely, pilkkaaminen, toiselle nauraminen 
· töniminen, tuuppiminen, lyöminen, potkiminen 
· ulkopuolelle jättäminen, syrjiminen 
· ilkeiden lappujen lähettäminen 
· ilkeiden juttujen, juorujen tai valheiden levittäminen 
· toisten tavaroiden ottaminen, hävittäminen, piilottaminen tai rikkominen 
· netissä tapahtuva loukkaaminen, ilkeiden ja uhkaavien tekstiviestien tai sähköpostien lähettäminen 
   
TOIMINTATAPA KIUSAAMISTILANTEESSA 
· Luokan opettaja selvittää, onko kyseessä toistuvaa kiusaamista vai yksittäistapaus. 
· Mikäli kyseessä on yksittäistapaus, luokan opettaja selvittää asian. 
· Jos kyseessä on toistuva kiusaaminen, asian hoito siirtyy koulun OH-tiimiin.  
  Tiimiin kuuluu EO Riina Vainionpää, Kirsti Joensuu ja asianomainen luokanopettaja 

YHTEISTYÖ KODIN JA KOULUN VÄLILLÄ ON TÄSSÄKIN ASIASSA TÄRKEÄÄ !!! 
KIVA KOULU TEHDÄÄN YHDESSÄ !!! 
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TAIMELAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

1.Noudata koulumatkoilla varovaisuutta ja liikennesääntöjä. Ota myös muut 
tielläliikkujat huomioon. Pyöräiltäessä käytetään kypärää. 

2.Tervehdi, kiitä, pyydä anteeksi ja muista asiallinen kielenkäyttö. 

3.Tule ajoissa kouluun sekä oppitunneille tarvittavat välineet mukanasi. 

4.Anna kaikille koulussa työskenteleville työrauha. Suorita annetut tehtävät 
huolellisesti. Yritä aina parhaasi. 

5.Välitunnit vietetään aina ulkona. Pakkasraja on 16 astetta. Välituntialue on 
koulun piha-alue, josta ei saa poistua ilman lupaa. Lumipallojen, kivien yms. 
heittely on kielletty. 

6.Sisällä oltaessa ulkokengät säilytetään eteistilojen kenkähyllyillä ja 
ulkovaatteet naulakoissa. 

7.Ole reilu ja rehellinen, ole kaveri kaikille, äläkä kiusaa ketään. 

8.Tupakoiminen ja muiden päihteiden käyttö on koulun alueella kielletty. 

9.Vaarallisten aineiden ja esineiden tuominen kouluun on kielletty. 

10.Huolehdi sekä omista että yhteisistä tavaroista. Kännykkää ei pidetä esillä 
koulupäivän aikana, ellei sitä käytetä apuna opiskelussa. 

11.Karkit, purkat, virvoitus- ja energiajuomat eivät kuulu kouluun. 

12.Älä ota, äläkä vahingoita koulun, henkilökunnan tai kavereidesi omaisuutta.             
Tahallisesti aiheutettu vahinko on korvattava. 

13.Pidä huoli kouluympäristöstä. 

Näitä sääntöjä ja ohjeita noudatetaan kouluaikana, koulualueella ja muissa 
koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä olosuhteissa. (PL 35-36§, PkA 17§)
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KOULURAUHANJULISTUS 
2020 

Koulun pitää olla paikka, jossa on turvallinen olla. Siellä pitää olla 
kavereita, ystäviä ja aikuisia, joihin voi luottaa. Voit itse tuottaa 
muille hyvää mieltä olemalla auttavainen ja reilu. Jokaisella on 
oikeus koulurauhaan, ja meillä kaikilla on velvollisuus muokata 
koulusta turvallinen ympäristö.  

On hyvä muistaa muskettisotureiden tunnuslause ”yksi kaikkien 
ja kaikki yhden puolesta”. Koulurauhan tärkein asia on 
yhdenvertaisuus, joka valittiin tämän vuoden teemaksi. Voit 
toteuttaa yhdenvertaisuutta ottamalla kaveriasi kädestä kiinni. 
Tätä kuvaa myös vuoden tunnuslause ”Käsi kädessä”.  

Tunnuslause valittiin ennen kuin koronavirus oli levinnyt 
Suomeen. ”Käsi kädessä” -sloganilla haluamme kuvata sitä, että 
vaikka terveyssyistä onkin joskus tärkeää pitää etäisyys muihin, 
niin on myös tärkeää tukea kaveria ja olla henkisesti lähellä 
vaikeina aikoina.  

Ei ole väliä millainen sinä olet, mistä tulet tai millaisia vaatteita 
käytät, olet aina saman arvoinen kuin muut. Avoin ja myönteinen 
asenne uusia ihmisiä ja kokemuksia kohtaan on kaiken a ja o. 
Voimme koulurauhassakin toteuttaa Muumimamman viisauksia 
yrittämällä nähdä hyvät puolet kaikissa. Ottamalla koulutoveriasi 
kädestä kiinni osoitat olevasi hänen rinnallaan ja auttamassa 
häntä. Samalla saat itsellesi hyvän mielen.  

Koulurauhan rakentaminen ei onnistu yksin, se onnistuu 
yhdessä. Koulussa sinun ei kuitenkaan tarvitse olla kaikkien 
kaveri, mutta sinun pitää hyväksyä kaikki sellaisena kuin he ovat. 
On hyvä muistaa tasavallan presidentin viisaat sanat. Tärkeää ei 
ole fyysinen kontakti, vaan henkinen läheisyys ja ystävyys.  

ILOISTA JA YSTÄVYYDEN TÄYTEISTÄ 
KOULUVUOTTA KAIKILLE!   
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