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Kukkulan koulu 
Kukkumäentie 27 a 

40600 JYVÄSKYLÄ 

Oppilaina Kukkulan koulussa voivat 

olla:  

 Lastenpsykiatrian osaston lapset 

 Nuorisopsykiatrian osaston nuo-

ret 

 Lastenosaston lapset ja nuoret 

 Erikoissairaanhoidon avohoidos-

sa olevat lapset ja nuoret  

Oppilaat 

Koulun tilat ovat rauhalliset. 

Puhelin: (014) 26 64785 

Kukkulan koulu 
 sairaalaopetusta 

 konsultaatiota 

 kouluille Keski-Suomen 

alueella 

 

Kukkulan kouluun oppilaaksi? 

Kukkulan kouluun oppilaaksi tullaan joko osasto-

oppilaana tai avo-oppilaana. 

 Osasto-oppilaat tulevat lastenpsykiatrian, nuori-

sopsykiatrian tai lastenosaston kautta.  

 Avo-oppilaaksi tukijaksopaikalle hakeudutaan 

täyttämällä hakemuslomake, jonka täyttävät 

huoltajat ja oma koulu yhdessä (lomake löytyy 

Kukkulan koulun kotisivuilta). 

 Tukijaksolle voi hakea jatkuvasti. 

 Alakouluikäisten tukijakson alkamisajankohta 

ja kesto määritellään yksilöllisesti. 

 Yläkouluikäisten tukijakso alkaa yleensä luku-

kauden alussa ja kestää pääsääntöisesti luku-

kauden. 

 Tukijaksopaikasta päättää Kukkulan koulun 

rehtori 

 



Kukkulan koulu on Jyväsky-

län kaupungin ylläpitämä sai-

raalaopetusta antava erityis-

koulu. Koulun palveluita tar-

jotaan Keski-Suomen sairaan-

hoitopiirin alueella. Kukkulan 

koulussa järjestetään kuntout-

tavaa opetusta sekä ohjataan ja 

konsultoidaan koulunkäyntiin 

liittyvissä kysymyksissä. 

Tehtävän perusta 

Sairaalakoulujen tehtävästä määrätään perus-

opetuslaissa. 

 Sairaalan sijaintikunta on velvollinen jär-

jestämään sairaalassa potilaana olevalle 

oppilaalle opetusta siinä määrin kuin 

se hänen terveytensä huomioon ottaen 

on mahdollista. Hoidosta vastaavan 

sairaalan sijaintikunta on velvollinen 

järjestämään myös muulle erikoissai-

raanhoidossa olevalle oppivelvolliselle 

oppilaalle opetusta ja tukea siinä mää-

rin kuin se hänen terveytensä, pedago-

giset erityistarpeensa ja erikoissairaan-

hoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset 

toimenpiteet huomioon ottaen on pe-

rusteltua, jos opetuksen järjestäminen 

muutoin ei ole tämän tai muun lain 

mukaisista tukitoimista huolimatta 

oppilaan edun mukaista  (PoL 4 a §). 

 

Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden 

ja edellytysten mukaisesti ja siten, että 

se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja 

kehitystä (PoL 3 §, 2 mom). 

 

Rehtori  Koulusihteeri (ma - ti) 
 

Juha Ahonen Tiina Rutanen 
(014) 266 4785 (014) 266 4421 

 
Alakoulu  

Riikka Miettinen, erityisluokanopettaja (014) 266 4784 

Petteri Kihlman, erityisluokanopettaja (014) 266 4781 

Marja Niemelä, erityisopettaja, vararehtori, konsultaatiot  

(014) 266 4782 

Yläkoulu  

Mervi Kultalahti, erityisluokanopettaja (014) 266 4783 

Pia Jormakka, erityisluokanopettaja (014) 266 4477 

Nea Porsanger-Rintala, erityisopettaja, konsultaatiot  

(014) 266 8811 

Minna Böhm, tuntiopettaja, erityisopetus, ala- ja yläkoulu 

(014) 266 1998 

Oppilashuolto 

Maarika Kaija , koulupsykologi (014) 266 0931 

 

Eeva Hintikka, koulukuraattori (014) 266 63586 

 

Katri Kuoppala, terveydenhoitaja (014) 266 0769 

Minna Leppäkynnäs, koululääkäri, , yhteydenotot kouluter-

veydenhoitajan kautta 

 

Koulupsykologien ja –kuraattorien soittoaika on päivittäin klo 

11.30 – 12.00. 

 

Tehtävä 

Koulu on valmistunut v. 2012 

Välituntipihaa 

Kukkulan koulun yhteystiedot 


