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Rehtorin puheenvuoro   7.9.2022 
 
 
 
Hyvää alkanutta lukuvuotta! 
 
Kouluvuosi on lähtenyt käyntiin mukavissa merkeissä.  
 
Tänä syksynä olemme palanneet kouluun vähäisemmin koronarajoituksin ja tavoitteenamme on 
saada jälleen käyntiin enemmän koko kouluyhteisön kesken tehtävää yhteistoimintaa. Rajoitusten 
lieveneminen mahdollistaa meillä opetusjärjestelyjä ja retkiä, joissa ovat kaikki mukana ja osallisia 
luokkatasosta riippumatta. Välituntialueitakaan ei tarvitse pitää enää erillään, vaan pihan ja 
metsän kaikki mahdollisuudet ovat kaikille aina avoinna. Tämän syksyn tilanne mahdollistaa 
enemmän kasvokkain tapahtuvaa yhteistyötä vanhempien ja koulun henkilökunnan kesken. Tätä 
olen kaivannut ja kaikki nämä yhteistoiminnan mahdollisuudet tuntuvat niin hyvältä! 
 
Olen myös iloinnut uusista opettajista, Antti-Matti Tikkasesta ja Emilia Auvisesta.  Onnistuimme 
saamaan kelpoisia, tehtäväänsä paneutuvia ja vastuuntuntoisia opettajia. Myös koulumme uusi 
ravitsemustyöntekijä Hanna Ryynänen on päässyt työhönsä sisälle hyvin ja keittiö- ja siivoustyö 
tukevat koulunkäyntiämme ja viihtyisyyttämme. Tapio jatkaa entiseen tapaan iltapäiväkerhon 
ohjaajana.  
 
Koen, että koulussamme on hyvä yhteishenki ja tämä mahdollistaa meille paljon. Laakereille ei saa 
kuitenkaan jäädä lepäämään, vaan aina on seurattava oppimista, yhteistyön sujumista ja 
ristiriitatilanteita. Toivon, että te vanhemmat olette edelleen yhteydessä kouluun matalla 
kynnyksellä. Me otamme myös aina tarvittaessa yhteyttä. 
 
Oppilaille toivotan ahkeruutta ja oppimisen iloa! 
 
Hyvää kouluvuotta kaikille! 
 
 
Raija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

YHTEYSTIEDOT 
 
Martikkalan koulu 
Martikkalantie 552 
73100 Lapinlahti 
040-4883105 
 

 
KOULUN HENKILÖKUNTA 

    
0.-2. – luokan opettaja, rehtori: Raija Pasanen   

040-4883105 
raija.pasanen@lapinlahti.fi 
raija.pasanen@opedu.lapinahti.fi 
 

3.-4. – luokan opettaja: 
Emilia Auvinen 
040-4883109 
emilia.auvinen@opedu.lapinlahti.fi 

 
5.-6.- luokan opettaja, rehtorin varahenkilö 

Antti-Matti Tikkanen 
040-4883106 
antti-matti.tikkanen@opedu.lapinlahti.fi 
 

Englannin ja ruotsin opettaja:  
 Jonne Mäki-Penttilä 
 040-4883196 

jonne.mäki-penttila@opedu.lapinlahti.fi 
 -  koulullamme perjantaisin  
 

Erityisopettaja: Merja Airaksinen 
 040-4883237 
 merja.airaksinen@opedu.lapinlahti.fi 

-  koulullamme torstaisin 
 
Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Tarja Tikkanen 
 0404883387 
 tarja.tikkanen@lapinlahti.fi 
 -  työskentelee esikoululaisten kanssa 
 -  koulullamme erikseen sovittavina päivinä joitakin kertoja lukuvuodessa 
 
Iltapäiväkerho-ohjaaja: Tapio Kouvalainen 
 040-4883787 
 tapio.kouvalainen@opedu.lapinlahti.fi 
 
Ruokapalvelun työntekijä: Hanna Ryynänen 
 040-4883108 
 hanna.ryynanen@lapinlahti.fi 
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LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT: 
 
Syyslukukausi: 
 
Työpäivät: 11.8.2022– 22.12.2022  
 
Lomat: syysloma vko 42: 17.10.2022 - 23.10.2022, joululoma 23.12.2022 - 8.1.2023 
 
Kevätlukukausi: 
 
Työpäivät: 9.1.2023 – 3.6.2023  
 
Lomat: talviloma vko 10: 6.3.2023 - 12.3.2023, pääsiäisloma 7.4.2023 - 10.4.2023, helatorstai 
18.05.2023 

 

 

 

Luokat ja oppilasmäärät: 
 

 

Luokka 
 

0 1 2 3 4 5 6 
 

Yhteensä 

Oppilaita 
 

4 3 4 11 8 8 8 
 

46 

 
0-2 lk: 11 oppilasta, luokanvalvoja Raija Pasanen 
3-4 lk: 19 oppilasta, luokanvalvoja Emilia Auvinen 
5-6 lk. 16 oppilasta, luokanvalvoja Antti-Matti Tikkanen  
 
 

Kotikunta Oppilaita 

Lapinlahti 33 

Iisalmi 9 

Kuopio 4 

Yhteensä 46 
  
  
 
Yhteensä oppilaita: 
 
 tyttöjä  poikia  

46 18 28 

 
 
 
 
 
 



Oppilasennuste: 
Oppilasennusteessa on huomioitu vain lapinlahtelaiset oppilaat, ei esim. kuopiolaisten tai 
iisalmelaisten oppilaiden pikkusisaruksia. 
 

 
 
 
 

KOULUMME TOIMINTA-AJATUS 

 
Koulu pyrkii oppilaan persoonallisuuden ja kykyjen huomioimiseen ja kehittämiseen. Koulun 
tavoitteena on kasvattaa ja ohjata itsenäiseen tiedonhankintaan, yhteistyötaitojen kehittämiseen 
ja vastuullisuuteen omassa koulutyössä. Koulu kasvattaa myönteiseen suhtautumiseen 
ympäröivään luontoon ja hyvien tapojen vaalimiseen. 

 
 

 
KOULUN KOTISIVUT, VIIKKOTIEDOTE JA FACEBOOK 
 
Koulun kotisivut löytyvät osoitteesta:  
https://peda.net/lapinlahti/perusopetus/martikkalan-koulu 
 
Koulu pyrkii keskittämään tiedottamisen Wilmassa perjantaina ilmestyvään viikkotiedotteeseen, 
jossa kerrotaan seuraavan viikon järjestelyistä, tapahtumista ja mahdollisista muutoksista 
normaaliin koulutyöhön. 
 
Koululla on myös omat Facebook-sivut. Facebook-sivujen kautta tavoitteenamme on tehdä koulun 
arkea enemmän läpinäkyväksi sekä vanhemmat ja koulun ystävät tietoisimmiksi siitä, millaista 
oppilaiden koulutyö oikein on. 
 
 
WILMA 
Lapinlahden kunnan kouluissa on käytössä sähköinen kodin ja koulun yhteistyötä tukeva Wilma-
ohjelma.  
 
Wilma löytyy osoitteesta:  https://wilma.lapinlahti.fi/ 
 
Koulun kotisivulta löytyy suora linkki Wilmaan kirjautumiseksi. 
 
Ohjelman käyttöönotto vaatii vanhemmilta kirjautumisen koululta saatavan avainkoodin avulla, 
mikäli vanhemmilla on käytössä oma sähköposti.  
Wilman avulla voi mm. seurata lapsensa koepäiviä, koenumeroita, ilmoittaa lapsensa poissaoloista 
ja viestiä suojatun yhteyden kautta koulun henkilökunnan kanssa.  
 

https://wilma.lapinlahti.fi/


Myös oppilaat voivat itse kirjautua Wilmaan ja saada sieltä saman informaation kuin huoltajansa. 
 
KIVA-KOULU  
 
Lapinlahden koulut ovat tänä lukuvuonna mukana KiVa koulu –ohjelmassa. KiVa Koulu tarkoittaa 
Kiusaamisen Vastaista ja sen tavoitteena on kiusaamisen ehkäiseminen ja puuttuminen 
tehokkaasti kiusaamistilanteisiin. Ohjelman sisältämät oppitunnit toteutetaan tänä lukuvuonna 
erityisesti Raijan ja Emilian luokissa 10 oppitunnin kokonaisuuksina.  
 
KiVa koulu –ohjelmaan voi tutustua sivustolla: www.kivakoulu.fi.  
 
OPPILAIDEN DIGIMATERIAALIT 
 
Koulutyössä käytetään myös O365-ohjelmaa (sis. mm. sähköpostin ja pilvitallennustilan). 
Oppilaiden käyttäjätunnukset ovat muotoa 
Etunimi.sukunimi@edu.lapinlahti.fi 
 
Lisäksi 1-2-luokan oppilailla on mahdollisuus tehdä äidinkielessä Tarinoiden aapisen ja Seikkailujen 
lukukirjan Otavan oppilaan maailmassa ja englannin Go-kirjan digitehtäviä SanomaPron Bingel-
tehtävissä. Lisäksi kaikki 0-2-luokan oppilaat voivat tehdä Ville-tehtäviä. Eskareilla on käytössä 
myös Ekapeli. 
 3-4-luokan oppilailla on puolestaan mahdollisuus tehdä Otavan oppilaanmaailmassa äidinkielen 
Kipinän ja englannin High Five -kirjasarjan tehtäviä ja harjoitella kymmensormijärjestelmää 
Näppistaiturissa.  
5-6-luokalla on mahdollisuus tehdä Näppistaituria sekä Ville-tehtäviä.  
 
Kaikkia näitä opetusohjelmia saa harjoitella myös kotona.  
 
 
Oppilaat ovat saaneet koulussa käyttäjätunnukset ja salasanat ohjelmiin. Tarvittaessa niitä voi 
tiedustella uudelleen opettajilta. 
 
1-6-luokilla on mahdollista käyttää myös Arttu- ja Otso sovelluksia. Otso-sovellus on Otavan 
kustantamiin oppikirjoihin ja Arttu SanomaPron. Nämä sovellukset kannattaa ladata 
älypuhelimeen tai muuhun perheen mobiililaitteeseen GooglePlay- tai AppStore-kaupasta. 
Maksuttomat sovellukset mahdollistavat esim. englannin, äidinkielen, ympäristötiedon ja 
matematiikan kirjan melko monen tehtävän kuuntelun/videoiden katselun kotonakin. 
Sovellukseen ei myöskään kirjauduta. 
 
Vanhempien antamien lupien salliessa on mahdollista nähdä kuvia oppilaiden kuvataiteen ja 
käsityön töistä kotisivuillamme ja facebookissa.  
 
 
LUKUTAIDON KEHITTÄMINEN 
 
Koulussamme painotetaan monilukutaitoa ja kielitietoista opetusta, sillä lukeminen on kaiken 
oppimisen perusta ja yhteydessä kaikkeen elämässä pärjäämiseen. Luku- ja kirjoitustaitoja opitaan 
kaikissa oppiaineissa. Oppilaita kannustetaan lukuharrastukseen ja lukudiplomin suoritukseen.  
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LIIKKUVA KOULU JA OPETUKSEN TOIMINNALLISTAMINEN 

Koulumme on liikkuva koulu, jonka koulu huomioi pedagogiikassaan. Toiminnalla pyritään 
lisäämään oppilaiden viihtyvyyttä koulussa ja edistämään oppimista.   Liikkuvan koulun toiminta-
ajatus näkyy koulun päivittäisessä toiminnassa niin välitunneilla kuin oppituntien sisällä.  
Oppituntien sisällöissä käytetään mahdollisuuksien mukaan toiminnallisuutta ja oppilaiden pitkiä 
istumisjaksoja vältetään. Kaksi ensimmäistä oppituntia pidetään ilman taukoa, josta syystä 
ruokatunnin yhteydessä pidetään ns. pitkä välitunti, mikä mahdollistaa esim. luistelun tai hiihdon 
myös välituntiliikuntana.  
 
 
KOULUN KERHOT 
 
Koululla toimii syyslukukaudella koulun kerhoja seuraavasti 
 

1. Kokkikerho 0-2-luokalle, ohjaajana Raija 

• kerho kokoontuu tiistaisin klo 13.15-14.45 n. kolme kertaa kuukaudessa (ei Raijan 
rehtorikokouspäivinä 

2. Kuvataidekerho 0-6-luokalle, ohjaajana Emilia 

• tiistaisin klo 13.15-14.15, jonka jälkeen kyyditysoppilaat voivat odottaa linja-autoa 
koulun laskuun iltapäiväkerhossa 

3. Läksy- ja pelikerho, ohjaajana Antti-Matti 

• tiistaisin klo 13.15-14.45 
 
Kyyditysten järjestelyn takia ilmoittautumiset kerhoihin ovat sitovia. 
Kevään kerhoista ilmoitamme myöhemmin. 
 
 
OPPILASKUNTA  
Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on saada oppilaat huomaamaan oman toiminnan ja 
ehdotusten vaikutus koulutyössä ja kannustaa sitä kautta osallistumiseen ja yhteiskunnalliseen 
vaikuttamiseen. 
 
Oppilaskunnan hallitukseen on valittu luokittain syyskuussa joka luokka-asteelta yksi oppilas ja 
varaedustaja. Oppilaskunnan ohjaajana toimii Emilia Auvinen. 
 
Oppilaskunta järjestää juhlia ja tapahtumia yhdessä koulun henkilökunnan kanssa sekä tekee 
ehdotuksia koulun viihtyvyyden ja yhteishengen lisäämiseksi. Koulu pyrkii kannustamaan 
oppilaiden omatoimisuutta esim. hankkimalla pieniä palkintoja teemapäiviin. 
Oppilaskuntatoiminnassa huomioidaan tänä lukuvuonna koronarajoitukset. 
 
 
MARTIKKALAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY 
Martikkalan koulun vanhempainyhdistys perustettiin 8.2.2016 ja rekisteröitiin samalla viralliseksi 
yhdistykseksi. Tätä aikaisemmin vanhempaintoimikunta toimi aktiivisesti useita vuosia 
epävirallisena vanhempaintoimikuntana. Rekisteröityminen viralliseksi yhdistykseksi katsottiin 
tarpeelliseksi mm. avustusten hakemisen mahdollistamiseksi.  
 
Yhdistyksen jäseniksi ja tervetulleita toimintaan ovat kaikki oppilaiden vanhemmat, huoltajat ja 
koulun henkilöstö. Yhdistykseen voi liittyä myös kannattajajäseniä. 
 



Vanhempainyhdistyksen toiminta mahdollistaa huoltajien tutustumisen toisiinsa. Se on myös 
mukavaa yhteistä tekemistä. Osallistumisen aktiivisuus vaihtelee ja on jokaisen perheen olemassa 
olevien voimavarojen mukaista. Vanhempainyhdistys tukee tapahtumien järjestämistä ja 
varainhankintaa oppilaiden oppimistavoitteiden tukemiseksi ja toimii "linkkinä" koulun ja 
vanhempien välillä.  
  
Vanhempainyhdistys on tukenut koulun ja oppilaiden toimintaa monin eri tavoin. 
 

Vanhempainyhdistys on mahdollistanut koulun kevätretken järjestämällä vuosittain 
Talventaittajaiset sekä muuta myyntitoimintaa. Lisäksi se on mm. tukenut välituntivälineiden 
hankintaa sekä rahoittanut kevätjuhlassa jaettavat hymypatsaat. Eri vuosien toimintamuotoina on 
mm. ollut koululla järjestetty siivous- ja kirppispäivä. Kodin ja koulun päivää on vietetty syksyisin. 
Vanhempainyhdistyksellä on myös WhatsApp-ryhmä. 
 
Koulu tuntee vanhempainyhdistyksen suureksi voimavarakseen ja arvostaa hyvin toiminutta 
yhteistyötä. 
 
Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: 

• edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä kasvatuskumppanuutta, vuorovaikutusta 
ja yhteistoimintaa  

• tukea koteja ja koulua terveellisen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön luomiseksi 
lapsille sekä edistää lasten hyvinvointia  

• tuoda esille vanhempien näkemyksiä koulua, opetusta ja kasvatusta koskevissa 
kysymyksissä  

• toimia oppilaiden vanhemmille yhteistyön ja vertaistuen foorumina. 

                       
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

• perehtyy koulun toimintaan ja opetuksen järjestämiseen  
• järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja muita vastaavia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä 

vanhempainiltoja yhteistyössä koulun kanssa  

• tiedottaa vanhempainyhdistyksen toiminnasta ja tukee vanhempien ja koulun välistä 
viestintää  

• pitää yhteyttä koulun toimijoihin, sekä toimii yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi 
toimivien tahojen kanssa  

• edistää yhteistyötä koulun ja oppilaiden oppilaaksiottoalueiden kylien eri toimijoiden, 
asukkaiden, paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa  

• voi tukea toiminnallisesti ja taloudellisesti koulua, oppilaskunta-, oppilaiden kerho- ja 
harrastustoimintaa  

• tekee esityksiä ja aloitteita, sekä ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin ja 
luottamushenkilöihin vaikuttaakseen päätöksentekoon. 

Toimintavuonna 2021-2022 vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimi Riikka Thureson, 
Hallituksen muodostivat Marianne Judin (varapuheenjohtaja), Pekka Hyrkäs (taloudenhoitaja), 
Mikaela Alanen, Kaisu Heikkinen, Petra Lösönen, Juha Rissanen, Hanna Ryynänen, Kati Siekkinen ja 
Ella Tikkanen. Hallituksen kutsuttuna sihteerinä toimi koulun rehtori Raija Pasanen.  Yhdistyksen 
toiminnantarkastaja oli Jussi Ruotsalainen ja varatoiminnantarkastajana Kyösti Puurunen. 



Vanhempainyhdistyksen tämän vuoden ensimmäinen kokous pidettiin 14.9.2022, jolloin 
valmisteltiin vuosikokousasioita ja suunnitellaan tulevaa lukukautta. Hallituksen kokoukset ovat 
avoimia, joten kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita myös hallituksen kokouksiin. 
 
Yhdistyksen kokouskutsu julkaistaan koulun kotisivuilla ja Wilman viikkotiedotteissa. Samoin 
yhdistyksen pöytäkirjat annetaan kaikille jäsenille tiedoksi koulun viikkotiedotteissa. 
 
 

KOULUMUMMO 
Koulumummonamme toimii Anna-Liisa Kasurinen. Hän tekee koulumummon toimen 
palkattomana vapaaehtoistyönä. Koulumummo auttaa ja tukee koulutyötä noin kerran viikossa 
opettajien antamien ohjeiden mukaan esim. luettamalla oppilaita, auttamalla oppilaita tehtävien 
tekemisessä äidinkielessä, matematiikassa ja käsitöissä.  
 
OPETUSSUUNNITELMA 
Opetussuunnitelma on asiakirja, joka kertoo, mitä koulussa opetetaan ja miten koulun toiminta 
järjestetään. Opetushallitus antaa opetussuunnitelman laadintaa varten opetussuunnitelman 
perusteet. Kunnat vahvistavat sen pohjalta omat opetussuunnitelmansa. Opetussuunnitelma 
uusiutuu ajoittain ja nykyinen opetussuunnitelma astui voimaan 1.8.2016. Opetussuunnitelma on 
luettavissa koulumme kotisivujen kautta.  
 
 
 
 
OPETUKSEN TUNTIJAKO 1.8.2020 alkaen 
 

 
Opetettavia tuntia on 1-2-luokalla 20 h/vko, 3-4-luokalla 24h/vko ja 5-6-luokalla 25h/vko. 
Esiopetusta annetaan vuoden aikana vähintään 700 h. 
 
Koulussamme opetetaan yhdysluokassa vuosiluokkaperiaatteen mukaisesti äidinkielessä, 
matematiikassa ja kielissä. Muut aineet opiskellaan vuorokurssiperiaatetta. Parittomien vuosien 



vuorokursseja opiskellaan niinä lukuvuosina, jotka loppuvat parittomaan lukuun.  Parillisten 
vuosien vuosikurssia opiskellaan niinä lukuvuosina, jotka loppuvat parilliseen lukuun. Tänä 
lukuvuonna 2022-2023 opiskelemme 1., 3 ja 5. luokan kursseja. 
 
5.-6.-luokan tuntijaossa voi olla pieniä muutoksia lukujärjestyksen laatimisen takia. Kuitenkin 
oppilailla näiden luokkien tuntimäärien summa noudattaa Lapinlahden kunnan tuntijakoa 
laskettaessa näiden luokkien opetustunnit yhteen.  
 
 
ARVIOINTI JA TODISTUKSET 
 
Arviointi suoritetaan perusopetuksessa kaksi kertaa vuodessa.  
- 1-5-luokilla väliarviointi suoritetaan oppimiskeskusteluna. 6-luokan oppilaat saavat 
välitodistuksen syyslukukauden päättyessä. Oppimiskeskustelun pohjana käytetään lomaketta, 
joka on Wilmassa. 

- Oppimiskeskustelujen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.  
 
Lukuvuositodistus jaetaan kirjallisena lukuvuoden päätteeksi. 
-1.-2. luokilla annetaan sanallinen todistus, johon merkitään oppiaineittain, onko oppiaine 

hyväksytty/ hylätty. Lisäksi kaikki oppiaineet arvioidaan neliportaisella asteikolla:  
▪ Harjoitusta vaativa  
▪ Kohtalainen  
▪ Hyvä  
▪ Erittäin hyvä  

  
Äidinkielen ja matematiikan osaamista arvioidaan lisäksi sanallisesti erillisellä 

liitteellä.  Tarvittaessa on mahdollista liitteellä arvioida myös muita oppiaineita sanallisesti. 

 
3-6-luokilla annetaan kaikissa oppiaineissa ja käyttäytymisessä numeroarviointi. 
 
Esiopetuksessa jokaiselle lapselle tehdään yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa 
oppimissuunnitelma, johon kirjataan lapsenkasvua ja oppimista hyödyntäviä yksilöllisiä tarpeita, 
toiveita ja oppimisen tavoitteita. Lomake annetaan vanhemmille tutustumista ja täydentämistä 
etukäteen kotiin ja lomaketta täydennetään esiopettajan ja vanhempien yhteisen keskustelun 
perusteella noin kahden kuukauden kuluttua esiopetuksen aloittamisesta. Lukuvuoden lopussa 
lapsi saa todistuksen esiopetukseen osallistumisesta. 
 
KOULULAISKULJETUS JA KYYDITYKSEN ODOTUS 
 

Koulutuksen järjestäjä, Lapinlahden kunta, järjestää oppilaille maksuttoman kyydityksen, jos 
oppilaan koulumatka ylittää esioppilailla ja 1-2-luokkien oppilailla vähintään 3 kilometriä ja sitä 
vanhemmilla oppilailla vähintään 5 kilometriä. Matkat myöntää huoltajan anomuksesta kunkin 
koulun rehtori. Muista syistä (esim. matkan vaarallisuus tai rasittavuus, kerhoon osallistuminen) 
oppilaalle ilmaisen koulukuljetuksen voi anomuksesta myöntää koulutussuunnittelija Kati 
Sammallahti puh. 040-4883212. 
Perusopetuslain 32 §:n mukaan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää 
enintään kaksi ja puoli tuntia. 



Liikennöitsijän ohjeiden mukaan lapsella on oltava huoltajien kirjoittama lupalappu linja-auton 
kuljettajalle, jos hän menee muiden oppilaiden luokse esim. synttärivierailulle. Liikennöitsijällä on 
myös oikeus periä maksu tästä erilaisesta oppilaskuljetuksesta. Oppilaalla on oltava mukana 
matkaa varten tasaraha alla olevan hinnaston mukaisesti. Liikennöitsijän liikennejärjestelijänä 
toimii Marko Lipponen (p. 040-0647056). 

 

Jos oppilas käyttäytyy huonosti koululaiskuljetuksessa, ei kuljettaja voi poistaa häntä autosta, eikä 
jättää matkan varrelle. Kuljettaja voi pyytää rehtoria tai oppilaan huoltajaa huolehtimaan 
tällaisessa tapauksessa oppilaan kuljetuksesta. Kuljetuksen aikana tapahtuvasta kiusaamisesta 
tulee aina ilmoittaa rehtorille. 
 

Martikkalan koulun kuljetukset lukuvuosi 2022-23 

Kyyditykset jatkuvat tutuilla reiteillä. 

Nerohvirta - Kotikylä: Aamu: Nerkoonniementie klo 8.15, Poikaalanpolku 8.20, Kotikyläntien ja 
Martikkalantien risteys 8.30, koulu 8.40, (kuljettaja auto 5, puh.  040 560 7424). 
 

Iltapäivällä kyydit lähtevät takaisin koululta lukujärjestyksen mukaan joko klo 13.05 (kuljettaja 
auto 2, puh. 044 5001 286)  
tai klo 14.45 (kuljettaja auto 6, puh. 040 740 4942). 
 
 

Kuhaniemi - Onkilahdentie - Martikkalantie: Aamu: Akkalansaari 8.00 - Kuhaniementien ja 
Ammattipurontien risteys 8.10, Väisälänmäki 8.20, Onkilahdentie 8.25, Martikkalansaari, 
Martikkalantie (kääntöpaikka Martikkalantie 1484) 8.40, Martikkalan koulu 9.00 (kuljettaja auto 4, 
puh. 040 6540 438). 
Iltapäivällä: Kuljetukset lähtevät koululta lukujärjestyksen mukaisesti takaisin joko klo 
13 (kuljettaja auto 5, puh. 040 7404 776) tai 14.45 (kuljettaja auto 2. puh. 040 7404 942). 

Jos lapsi on sairas, ilmoittakaa asiasta suoraan kuljettajalle. 
 

Tarkemmin kyydeistä voi tiedustella koulutussuunnittelija Kati Sammallahdelta 040 4883 212 tai 
rehtori Raija Pasaselta 040 4883 105. Kyyditykset liikennöi Mika Niskanen ky, liikennejärjestelijänä 
toimii Marko Lipponen 040 0647 056. 

 

 



Kuljetuksen odotuksen valvonnat: 
Kuljetuksiin lähtevien oppilaiden on siirryttävä ripeästi heti viimeisen oppitunnin päätyttyä 
etupihalle liukumäen ympärillä olevalle hiekka-alueelle tai kyyditysjonoihin odottamaan linja-
auton tuloa. 
Oppilaiden menon linja-autoihin valvoo rehtorin määräämä opettaja tai iltapäiväkerhon ohjaaja. 

• Jos oppilaalla on kyydityksen odotus iltapäiväkerhossa lukujärjestyksen takia, maksaa 
koulu sen päivän osalta iltapäiväkerhomaksun. (Huom! Jos oppilaalta kulkee kyyti ja 
hän jää iltapäiväkerhoon vapaaehtoisesti vielä ensimmäisen mahdollisen kotiin 
menevän koulukyydin jälkeen, maksaa oppilaan huoltaja koko 
iltapäiväkerhomaksun.) 

 
 
 

POISSAOLOT 
Perusopetuslaki 35 § 
Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti 
myönnetty vapautusta. 
Poissaolon syy on aina ilmoitettava luokanopettajalle joko puhelimitse tai Wilman kautta. Mikäli 
poissaolo kestää yli kolme päivää, on vanhemman syytä ilmoittaa luokanopettajalle syy 
poissaoloon kesken poissaolon. Samalla voidaan sopia läksyistä tai esim. tukiopetuksen tarpeesta. 
Ennalta tiedettyihin poissaoloihin esim. perheen loman tms. syyn johdosta, on pyydettävä lupa 
etukäteen. Luokanopettaja voi myöntää luvan poissaoloon enintään viideksi päiväksi, pidemmäksi 
ajaksi luvan myöntää rehtori. Luokanopettajan antama lupa voi olla suullinen. Pidempiä 
poissaoloja varten huoltaja voi tulostaa opettajalle tai rehtorille toimitettavan lomakkeen koulun 
kotisivuilta kohdasta lomakkeet. 
 
 
TUKIOPETUS 
Tukiopetuksen avulla pyritään ennaltaehkäisemään oppimisvaikeuksia ja tukemaan oppilasta 
tilapäisissä opiskeluvaikeuksissa. Tukiopetusta voidaan antaa oppilaan, huoltajan tai opettajan 
aloitteesta. Rohkaisemme vanhempia ja oppilaita itseään ottamaan opettajaan yhteyttä, mikäli 
lapsellanne on vaikeutta läksyjen teossa, sillä tukiopetus on todettu tehokkaaksi oppimisen tueksi. 
 
 
 
KIUSAAMINEN 
 
Jos epäilet sinun lastasi kiusattavan tai sinulla on syytä uskoa hänen kiusaavan toisia, ota rohkeasti 
yhteyttä kouluun. Opettajan on tärkeää tietää asiasta, jotta hän voi tarkkailla tilannetta ja 
tarvittaessa puuttua siihen.  
 
 
 
 
OPPILASHUOLTO 
 
Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä 
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa 
koulussa. Oppilashuoltotyössä painotamme ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista sekä 
yhteistyötä oppilaiden ja huoltajien kanssa. 
 



Oppilashuolto jaetaan kahteen toiminta-alueeseen: 
 
A. Yhteisöllinen oppilashuolto: 

 Seuraa, arvioi ja kehittää kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia 
 Huolehtii kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä 

- koulukuljetukset, kouluterveydenhuolto, kouluruokailu, tapaturmien ehkäisy, 
oppilaskunta- ja kerhotoiminta, opintomatkat, koulun yhteiset tapahtumat yms. 
 

B. Yksilökohtainen oppilashuolto 
 Jos oppilaan koulukäynnissä on ongelma tai asia jota ei pystytä ratkaisemaan huoltajan ja 

opettajan/oppilashuoltohenkilön kesken tai tarvitaan lisää asiantuntemusta tai apua. 
 - oppilasta opettavat opettajat, koulupsykologi, terveydenhoitaja ja kuraattori 

opettajat, erityisopettaja 
 
Oppilashuoltoa tehdään kunnassamme seuraavissa asiantuntijaryhmissä: 
1. Opiskeluhuollon ohjausryhmä 

o Kuntakohtainen 
o Vastaa oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä ja ohjauksesta 

 
2.  Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä 

o Nimetään vuosittain ops:n perustuvassa suunnitelmassa 
o Martikkalan koulun koulukohtainen oppilashuoltoryhmään kuuluvat: 

luokanopettaja, rehtori Raija Pasanen 
luokanopettaja Emilia Auvinen 
luokanopettaja Antti-Matti Tikkanen 
erityisopettaja Merja Airaksinen 
koulukuraattori Anne Lappalainen 
kouluterveydenhoitaja Laura Kauppinen 
iltapäivänkerhon ohjaaja Tapio Kouvalainen 
Vanhempien edustaja: vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa 
vanhempainyhdistyksen hallituksen jäsen 
Oppilaiden edustaja: Oppilaskunnan puheenjohtaja 
 
Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän toiminnasta vastaa rehtori ja se kokoontuu kerran 
lukukaudessa. 
 

3. Oppilaskohtainen asiantuntijaryhmä 
o Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen 

selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi.  
o Myös huoltaja voivat pyytää asian käsittelyä ryhmässä 
o Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia 

työtehtävien perusteella kuuluu ja joka on saanut tiedon oppilaan tuen tarpeesta. Henkilö 
voi olla esim. opettaja, rehtori, kouluterveydenhoitaja, erityislastentarhanopettaja, 
kuraattori tai psykologi.  
Kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan.  

 
 
 
 
 
Tiivistettynä vielä kaikkien ”roolit”: 



 
OPETTAJA  
- vastaa oman ryhmänsä oppilashuollon asioista  
- ottaa huolen puheeksi aina ensin oppi-
laan/esioppilaan ja huoltajien kanssa  
- koulukiusaamisen selvittelyt ja kirjaaminen  
- poissaolojen seuranta  
- osallistuu oppilashuollon asiantuntijaryhmän 
toimintaan ja toimii tarvittaessa sen kokoonkut-
sujana  
 

HUOLTAJA  
- huolehtii lapsestaan  
- pitää yhteyttä opettajaan, ilmoittaa poissaolot  
- tiedottaa kotiolojen muutoksista  
- osallistuu vanhempainiltoihin, -vartteihin, ym. 
palavereihin  

ERITYISLAS-
TENTARHAN-
OPETTAJA  
konsultoi ja ohjaa 
esiopetuksen henkilö-
kuntaa erit. tukea tar-
vitsevan lapsen kasvun 
ja kehityksen 
tukemisessa ja tuen 
tarpeen arvioinnissa  
- yhteistyö perheiden, 
koulun, terv.huollon 
kanssa  
-kouluvalmiuden ar-
viointi  

ERITYIS-  
OPETTAJA  
oppimisvaikeudet,  
keskittymisvaikeudet,  
sopeutumisongelmat,  
työrauhaongelmat  
- alisuoriutuminen  
-koulupinnaus  
-eriyttäminen  

KOULUTERVEYDENHOI
TO/  
NEUVOLA  
-tapaa vuosittain kaikki 
oppilaat  
-yhteydenpito  
huoltajiin tarvittaessa  
- mukana 
huoltajapalavereissa, 
kun huoli oppilaan 
terveydestä tai 
oppilaalla paljon 
sairaspoissaoloja  
- ohjaa tarvittaessa 
koululääkärille  

  

 
 
KOULUPSYKOLOGI  
-mielialaongelmat  
-tutkimukset oppi-
misvaikeuksissa  

 KURAATTORI  
-mieliala-ongelmat  
-ongelmat sosiaalisissa 
suhteissa  

 
 
 
 
OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN KOLMIPORTAISUUS 
 
Perusopetuslain yhtenä tavoitteena on vahvistaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen, varhaiseen 
ja ennaltaehkäisevään oppimisen ja kasvun tukeen. Tavoitteena on panostaa oppilaan oppimisen 
hankaluuksiin niin, että oppimisen esteitä voidaan poistaa tai vähentää. Opetussuunnitelmaan on 
kirjattu oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot: 

- yleinen tuki 
- tehostettu tuki 
- erityinen tuki. 
 

Yleinen tuki 
Yleisen tuen muotoja ovat kodin ja koulun välinen yhteistyö, opettajien välinen yhteistyö, 
eriyttäminen, tukiopetus, joustavat opetusjärjestelyt, osa-aikainen erityisopetus, opiskelun ohjaus, 
avustaja- ja tulkitsemispalvelut, apuvälineet, kerhotoiminta sekä aamu- ja iltapäivätoiminta. Edellä 
mainittujen lisäksi voi koulukohtaisesti olla myös muulla tavoin järjestettyjä tukitoimia. 



 
Tehostettu tuki 
Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai 
samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua 
tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun 
yleinen tuki ei riitä. 
Tehostettu tuki suunnitellaan yksittäistä oppilasta varten kokonaisuutena. Se on luonteeltaan 
vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Tehostetun tuen avulla tuetaan 
suunnitelmallisesti oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä ja tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien 
kasvamista, monimuotoistuimista ja kasautumista. 
 
Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta 
erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta. Tehostetun tuen vaiheessa 
oppiaineidenoppimääriä ei voida yksilöllistää. Sen sijaan osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen 
yksilöllisen ohjauksen ja joustavien opetusryhmien käytön sekä kodin kanssa tehtävän yhteistyön 
merkitys korostuu. Myös oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä 
vahvistetaan. Tuki tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan kehitystason ja yksilöllisten 
tarpeiden mukaisesti. On tärkeää huolehtia oppilaan mahdollisuuksista saada onnistumisen 
kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä sekä tukea oppilaan myönteistä käsitystä itsestään ja 
koulutyöstä. 
Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti tehostetun tuen 
aikana. Mikäli oppilaan tilanteessa tapahtuu muutoksia, oppimissuunnitelma tarkistetaan 
vastaamaan oppilaan tuen tarvetta. 
 
Erityinen tuki 
Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden 
saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai 
pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen 
perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. Käytettävissä ovat 
perusopetuksen kaikki tukimuodot. 
 
Erityisen tuen tehtävänä on tarjota oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että 
oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun 
jälkeen. Oppilaan itsetuntoa ja opiskelumotivaatiota vahvistetaan ja häntä kannustetaan ottamaan 
edellytystensä puitteissa vastuuta opiskelustaan. Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän 
tulee tehdä kirjallinen päätös, jota tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen 
seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Päätös tehdään hallintolain mukaisesti. 
Oppilaan oikeusturvan ja opetuksen järjestämisen kannalta merkittävät asiat päätetään erityistä 
tukea koskevassa päätöksessä. Erityisen tuen päätöksessä tulee päättää oppilaan pääsääntöinen 
opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut sekä 
tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen. 
 
Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityisen tuen päätöstä. Erityisen tuen päätös voidaan 
tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esi- tai perusopetuksen aikana ilman sitä 
edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai 
lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, 
kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi 
voida antaa muuten. Jos erityisen tuen päätös tehdään perusopetuksen aikana ilman tehostetun 
tuen antamista, tulee sen perustua oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin esim. onnettomuuden 
tai vakavan sairauden seurauksena. 
 



Oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, laaditaan opetussuunnitelman sijasta 
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). 
 

 
 
 

KOULUTERVEYDENHUOLTO 
 
Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaan terveen kasvun ja kehityksen seuraaminen ja 
tukeminen. Parhaiten se onnistuu kodin, koulun ja kouluterveydenhuollon yhteistyöllä. 

Koulumme kouluterveydenhoitajana toimii Laura Kauppinen. Terveydenhoitajan tavoittaa 
arkipäivisin puhelimitse/tekstiviestitse numerosta puh. 040-4883331  tai Wilman kautta 

Laura tiedottaa tämän lukuvuoden terveydenhoidosta seuraavaa: 

Terveystarkastukset alkavat tänä lukuvuonna 5 luokkalaisista ja jatkuvat 6 luokkalaisiin. Sen jälkeen 
tarkastuksia tehdään 2-4 luokkalaisille. Ennen terveystarkastusten alkamista laitan luokittain oppilaiden 
mukana kotiin terveyskyselyn sekä lähetän huoltajille wilma viestin tarkastusten alkamisajankohdasta. 
Kyselyt palautetaan opettajan kautta terveydenhoitajalle täytettynä n. viikon kuluessa lomakkeen 
saapumisesta. Vanhemmat ovat erittäin tervetulleita mukaan terveystarkastukseen. 

 Koululääkäri käy Martikkalan koululla kerran lukukaudessa, jolloin lääkäri tarkastaa 5. lk. ja 1. lk. oppilaita. 
Ennen lääkärintarkastusta laitan vielä infon vanhemmille tarkasta päivästä, joka toimii samalla kutsuna 
vanhemmille. Vanhempien toivotaan osallistuvan viimeistään oppilaan lääkärintarkastukseen. Lisäksi 
luokan opettaja täyttää pohdinnan oppimisesta ja koulunkäynnistä jokaisesta oppilaasta erikseen. 
Vanhemman tulee allekirjoittaa suostumus (mikäli siis suostumuksensa antaa) ennen kuin se tulee 
täytettäväksi opettajalle ja nähtäväksi koululääkärille. 



 
 

Koululääkärinä toimii Mari Lappalainen. Mikäli oppilaalla on tarve koululääkärinvastaanotolle (pitkittynyt 
päänsärky, ihottuma tms. oire), saa aikoja Lapinlahden koululle (lukio tai Matin ja Liisan koulu) yleensä 1-3 
vk päähän. Kiireelliset asiat kuuluvat päivystykseen. 
 
Lisäksi 5.-6 lk. tytöille ja pojille pidetään murrosikään liittyvät tunnit lukukauden aikana. 

Olen Martikkalan koululla alla mainittuina päivinä klo:8.30-14.30. Muina aikoina minut tavoittaa 
puhelimitse tai Wilma- viestitse. 

Ma 19.9  

Ma 10.10. 

Ma 31.10 

Ma 28.11 

Ma 19.12 

 

 

 

KOULUPSYKOLOGI 

Lapinlahden kunnassa ei ole koulupsykologia tällä hetkellä. Tutkimukset hoidetaan 

ostopalveluina. Sopimus on voimassa vuoden loppuun saakka.  

 

KOULUKURAATTORI 

Yksilöllinen oppilashuoltotyö 

Koulukuraattorin tehtävä on toimia kouluilla oppilaiden tukena. Tuki voi olla esimerkiksi 
keskustelua, ryhmässä toimimista, kaverisuhteissa auttamista tai vaikkapa opiskelutekniikan 
kehittämistä. 

Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia. Oppilaan luvalla voidaan asioita ottaa 
tarvittaessa esille vanhempien, opettajien tai muiden asiaan liittyvien henkilöiden kanssa. 

 

Yhteisöllinen oppilashuoltotyö 

Koulukuraattorit osallistuvat koulun yhteisöllisen hyvinvoinnin kehittämiseen ja ylläpitämiseen. He 
toimivat koulun erilaisissa työryhmissä, pyrkien lisäämään oppilaiden hyvinvointia ja koko 
kouluyhteisön viihtyisyyttä ja toimivuutta. 



Kuraattorit järjestävät sosiaalisiin suhteisiin ja tunteisiin liittyviä oppitunteja, luokkien ryhmäytystä 
ja toimivat oppilaiden tukena luokkien välisissä nivelvaiheissa esim. siirryttäessä alakoulusta 
yläkouluun. 

Kuraattorit järjestävät erilaista pienryhmätoimintaa. Ryhmätoiminnan tavoitteena voi olla 
esimerkiksi uusien kaverisuhteiden syntyminen tai uusien harrastusten löytyminen. 

Myös vanhemmat voivat ottaa yhteyttä kuraattoriin erilaisissa kasvatukseen ja koulunkäyntiin 
liittyvissä kysymyksissä. 

Koulumme kuraattorina toimii Anne Lappalainen, p. 040 48831083 

 

PERHEKESKUS 
Perhekeskus on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävä sekä varhaista 
tukea, hoitoa ja kuntoutusta tarjoava monialainen palveluverkosto. Perhekeskus yhteensovittaa 
kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa. 

Perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta -palvelu on sinua varten, kun et oikein tiedä mihin olisit 
yhteydessä. Jos vanhemmuus mietityttää, perheen sisäiset suhteet hiertävät, arki takkuaa tai 
pärjääminen lapsen tai nuoren kanssa huolettaa, voit soittaa ohjaukseen ja neuvontaan tai jättää 
yhteydenottopyynnön viestillä, WhatsApilla tai sähköisen Pyydä apua-napin kautta. 

Perhekeskuksen ohjaus ja neuvonta ma-pe klo 9-12 p.040-4883041  

Pyydä apua -nappi; https://www.lapinlahti.fi/fi/Palvelut/Lapset-ja-lapsiperheet 

 

 

 

PERHENEUVOLA 

Perheneuvola palvelee alle 13-vuotiaiden lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyvissä 
kysymyksissä sekä perhe-elämän ja parisuhteen vaikeuksissa. Työmenetelminä ovat tutkimus, 
ohjaus ja neuvonta sekä tuki- ja terapiakäynnit yksilöille, pareille ja perheille. Perheneuvolassa 
työskentelee psykoterapeutti, sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja ja konsultoiva 
lastenpsykiatri sekä perhe- ja mielenterveysneuvolan yhteinen esimies. 

Vanhemmat voivat olla perheneuvolaan yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Keskustelut 
ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Vanhemman luvalla teemme yhteistyötä lapsen asioissa 
koulun/ päivähoidon, kouluterveydenhuollon/ neuvolan, sosiaalitoimen tai muiden lapsiperheiden 
kanssa työskentelevien kanssa. 

Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä: 

- jos haluat keskustella lapsesi kehitykseen, kasvatukseen tai vanhemmuuteen liittyvistä asioista 

https://www.lapinlahti.fi/fi/Palvelut/Lapset-ja-lapsiperheet


- jos olet huolissasi lapsen käyttäytymisestä ja hyvinvoinnista (esim. keskittymisvaikeudet, pelot, 

pulmat kaverisuhteissa tai alakuloisuus) 

- jos tarvitset tukea parisuhteen ongelmissa tai perheen kriisitilanteissa 

- jos perheessänne harkitaan eroa tai perheesi tarvitsee tukea erosta selviämiseen 

Perhe- ja mielenterveysneuvola  

Osoite: Asematie 8, 2. krs., 73100 Lapinlahti 

Sosiaalityöntekijä Tiina Heikkilä, tiina.heikkila@lapinlahti.fi ja p. 040-4883346. Psykoterapeutti Kari 
Ålander (alk. 1.10.2017), p. 040488 3345, kari.alander@lapinlahti.fi  

 

SOSIAALITYÖ KOULUSSA 

Sosiaalitoimen työntekijä on tarpeen mukaan kutsuttuna mukana erilaisissa koulujen 
oppilashuoltotyön ryhmissä. Koulun henkilökunta voi huolen herätessä konsultoida sosiaalitoimen 
edustajaa myös siten, että lapsen nimeä ei mainita. 

Sosiaalihuoltolain perusteella lapsiperheille tarjottavia tukitoimia ovat esimerkiksi taloudellinen 
tuki, ohjaus ja neuvonta, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, päihdetyö, kasvatus- ja 
perheneuvonta (Sosiaalihuoltolaki 14 §). Jos opetustoimen palveluksessa oleva henkilö havaitsee 
lapsen/nuoren tarvitsevan näitä palveluja, hänen on ohjattava perhettä palvelujen piiriin tai 
tarvittaessa ilmoitettava sosiaalitoimeen tuen tarpeessa olevasta nuoresta. Myös lapsi ja nuori itse 
tai hänen vanhempansa voivat pyytää palveluja sosiaalitoimelta. 

Kun koulun työntekijä huolestuu jonkun oppilaan henkilökohtaisesta tilanteesta tai 
perhetilanteesta niin paljon, että arvioi lastensuojelutarpeen selvittämisen olevan tarpeellista, hän 
on velvollinen tekemään lastensuojeluilmoituksen (Lastensuojelulaki 25 §). Lapsi/nuori tai 
vanhempi voi myös yhdessä koulun työntekijän kanssa pyytää tuen tarpeen arvioimista. 

Sosiaalitoimessa ratkaistaan lastensuojeluilmoituksen vastaanottamisen jälkeen, miten asiassa 
edetään. Jokaiseen ilmoitukseen reagoidaan; perheeseen otetaan yhteyttä ja sovitaan 
tapaamisaika. Mahdollisesti käynnistetään palvelutarpeen arviointi, jolloin lasta/nuorta ja 
vanhempia tavataan yhdessä ja erikseen ja tilannetta kartoitetaan eri näkökulmista. Arvioinnin 
perusteella ratkaistaan, mille palveluille lapsen/nuoren tilanteessa on tarvetta ja onko tarpeen 
aloittaa lastensuojelun asiakkuus vai tuetaanko perhettä muilla tavoin. 

Lisätietoja ja konsultointi: johtava sosiaalityöntekijä Saara Martikainen p. 040 488 3288.  
 

 

 

 



 

LÄÄKKEET JA KOULU   

Ohje koskee oppilaitten lääkeasioita kouluaikana.  

Osa oppilaista tarvitsee lääkkeitä sairauden hoitoon. Monien lääkkeitten otto on mahdollista 
ajoittaa oppilaan vapaa-ajalle niin, että lääkkeitten kouluun tuominen ei ole tarpeellista. Aina kun 
mahdollista, näin tulee toimia.  

Tavallisimpia kouluikäisten lääkehoitoa vaativia sairauksia ovat diabetes ja astma. Kaikista 
oppilaitten sairauksista koululla ei ole edes tietoa.  

Koulu ei pääsääntöisesti säilytä oppilaitten lääkkeitä. Mikäli oppilaalla kuitenkin on jokin 
välttämätön lääkitys, esim. kohtauslääkitys, voi oppilas itse/sovitusti säilyttää yhtä annosta 
vastaavaa määrän. Opettajan on hyvä tietää oppilaalla koulussa mukana olevista lääkkeistä.  

Säännöllinen oppilaan lääkehoito ei pääsääntöisesti ole koulun tehtävä. Esim. diabetesta 
sairastava lapsi saattaa kuitenkin tarvita avustusta verensokeriseurannassa ja insuliinin 
annostelussa. Tällöin lapselle nimetään koululla henkilö, joka vastaa hoidon seurannasta 
diabeteshoitajan ohjeitten mukaisesti. Lääkehoidon antaminen ei kuulu opettajan toimenkuvaan. 
Opettajalle voidaan tehtävä antaa vain hänen suostumuksellaan. 

Toisinaan lääkehoito on osa tarvittavaa ensiapua. Huoltajan velvollisuus on kertoa tällaisesta 
ensiavun tarpeesta opettajalle ja opettajalla on tarpeen vaatiessa velvollisuus antaa ensiapua 
omien taitojensa ja annettujen ohjeitten mukaisesti – myös lääkinnällistä ensiapua. 

 
 
HAMMASHOITO 

Oppilaille järjestettävä hammashoito on koulun ulkopuolista toimintaa. Hoidon järjestämiseksi 
vanhemmilla on ollut kaksi vaihtoehtoa: ensimmäinen vaihtoehto on, että vanhemmat järjestävät 
itse lasten hammashoidon ajanvarauksesta hammashoidossa käyttämiseen koulun ulkopuolisella 
ajalla. Toinen vaihtoehto on, että vanhemmat pyytävät lapselle vapaata koulusta 
hammaslääkärissä käynnin ajaksi.  

Koululaisten suun tutkimusajat ovat 1., 3., 5. ja 8. luokalla, sekä 16 v ja ko. vuonna kun lapsi täyttää 
18 vuotta. Sitten hoito muuttuu maksulliseksi. (Hyvinvointialueen myötä tutkimusajankohtiin voi 
tulla muutoksia.) 
Lapselle varattu aika hammashoitoon tulee perua, mikäli lapsi ei pääse varatulle ajalle. 
 
Tutkimusajat lähetetään kotiin jokaiselle ja on vanhempien vastuulla huolehtia, että lapset käyvät 
hammashoidossa. Kutsukirje lähetetään kotiin vain kerran tutkimussuunnitelman mukaisesti.  

Koulussa tapahtuneet suun aluetta koskevat tapaturmat hoidetaan aina Lapinlahden kunnan 
hammashoitolassa riippumatta oppilaan kotikunnasta.  

Kansanterveyslain mukaan vieraspaikkakuntalaiset oppilaat voivat saada suun 
terveydenhuollon Lapinlahdelta tai he voivat käyttää halutessaan myös oman kotikuntansa 
hammaslääkäripalveluita.  

 

 



 

Mikäli lapset, joiden kotikunta on Kuopio tai Iisalmi, haluavat Lapinlahdelle hammashoitoon, on 
vanhempien otettava itse yhteyttä Lapinlahden kunnan hammashoitoon. Kouluilta ei mene 
oppilaslistoja hammashoitolaan ja siksi hammashoitolassa ei tiedetä vieraspaikkakuntalaisten 
oppilaiden nimiä 

Suun terveydenhoito on valtava etuoikeus suomalaisille lapsille. Huolehdittehan vanhemmat, että 
lapsenne käyvät säännöllisesti hammashoidossa.  
 
Lapinlahden tk/Hammashuolto 
p. 017-2720452 
  
  

KURINPITOKEINOT 
 
Koululla on oikeus puuttua oppilaan asiattomaan tai häiritsevään käyttäytymiseen eri keinoin. Siitä 
seuraavaa: 
 

1. Kasvatuskeskustelu 
- Kasvatuskeskustelu on ensisijainen keino puuttua oppilaan häiritsevään ja 

epäasiallisen käyttäytymiseen.  
- Tavoitteena on varhainen puuttuminen häiriökäyttäytymiseen sekä 

kasvatuksellisten keinojen käyttäminen oppilaan käyttäytymisen parantamiseksi. 
- Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän 

aikana tai sen ulkopuolella. Keskustelu pyritään järjestämään mahdollisimman pian 
tapahtuneen jälkeen. 

- Kasvatuskeskustelun määrää koulun opettaja tai rehtori. Keskusteluun voivat 
kuitenkin osallistua myös muut oppilaan opetukseen tai oppilashuoltoon 
osallistuvat henkilöt. 

- Keskustelu kirjataan ja siitä ilmoitetaan oppilaan huoltajalle. 
- Huoltajalle voidaan varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan 

siitä, jos se katsotaan tarpeelliseksi esimerkiksi oppilaan käyttäytymisen ja sen 
syiden selvittämiseksi sekä asian korjaamiseen liittyvien oikeiden keinojen 
löytämiseksi. 

 
 

2. Jälki-istunto 
- Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka 

menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi 
tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. 

- Mikäli oppilas jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kasvatuskeskustelun jälkeen hänet 
voidaan määrätä uudelleen kasvatuskeskusteluun tai jälki-istuntoon. 

- Jälki-istuntojen toteuttamisesta ja sisällöistä on käytössä enemmän vaihtoehtoja 
kun aikaisemmin, muun muassa kirjallisten ja suullisten tehtävien ja harjoitusten 
sekä muiden kasvatuksellisia tavoitteita tukevien esimerkiksi yhteisöllisyyttä ja 
osallisuutta edistävien tehtävien teettäminen on mahdollista (esim. oppilas voidaan 
määrätä puhdistamaan tai uudelleen järjestämään tahallaan tai 
huolimattomuuttaan likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa tila tai koulun 
omaisuus). 



 
 
TAPATURMAT, KADONNEET TAVARAT 
Perusopetuslaki 34 § 
Koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa ja koulumatkalla sattuneen tapaturman hoito 
on oppilaalle maksuton.  
 
Lapinlahden kunta on vakuuttanut kaikki oppilaat tapaturmien varalle. Vakuutus ei kata irtainta 
omaisuutta. Koulu ei siis vastaa oppilaiden kadonneista tavaroista esim. matkapuhelimista.  
 
Tapaturmien yhteydessä käytössää rikkoutuneiden silmälasien korjaus tai 
jälleenhankintakustannukset korvataan vain, jos tapaturma on vaatinut lääkärinhoitoa ja 
oppilaalle tulee näkyvä vamma. Huoltajan on pidettävä huoli, että terveyskeskus kirjaa aina 
näissä tapauksissa yhteydenoton. 
  
Mikäli vahingoittuneelle ei tule minkäänlaista fyysistä vammaa, ei vakuutus eikä kunta korvaa 
vahinkoa, vaan kyseessä esinevahinko. 
  

 
OPPILAAN AIHEUTTAMIEN VAHINKOJEN KORVAAMINEN 
Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa 
(412/1974). 

- Se, joka tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttaa toiselle vahingon, on 
velvollinen korvaamaan sen. 

- Vahingonkorvausvastuu koskee lähtökohtaisesti kaiken ikäisiä oppilaita 
- Kahdeksaatoista vuotta nuorempi vahingon aiheuttaja on velvollinen korvaamaan 

vahingosta määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon 
aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin 
katsoen harkitaan kohtuulliseksi. 

- Vahingosta ilmoitetaan oppilaan huoltajalle. 
- Korvaamisesta voidaan sopia tapauskohtaisesti. Jos korvataan rahalla, 

pääsääntöisesti huoltaja käyttää puhevaltaa 
 
 

 
 
KOULURUOKAILU 
Perusopetuslaki 31 § 2. mom. 
Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja 
ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. 
Kouluruokailu on osa oppilaan hyvinvointia ja lounas tarjotaan koulussamme klo 11.  
 
Koulumme keittiö on jakelukeittiö. Ruoka ostetaan ruokapalvelukeskukselta ja se valmistetaan 
terveyskeskuksen keittiössä. Koulumme keittiössä työskentelee Hanna Ryynänen ja 
ruokapalvelukeskuksen päällikkönä toimii Marja Pitkänen.  
Ruokalista on sama kuin kunnan muissakin kouluissa. Siihen on linkki kotisivuiltamme. Ruokalista 
uudistuu kuuden viikon välein.  
Niille oppilaille, joilla koulu jatkuu 14.45 saakka, tarjotaan välipala klo 13. 
 
 
 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1974/19740412


 
USKONNONVAPAUSLAKI 
Uudistettu uskonnonvapauslaki astui voimaan 1.8.2003. Siinä erotetaan toisistaan uskonnon 
opettaminen ja uskonnon harjoittaminen: lainsäätäjän mukaan uskonnon opettamista on 
uskonnon tunneilla tapahtuva opetussuunnitelman mukainen toiminta. Uskonnonharjoittamista 
on sitten kaikki muu. Tähän kuuluvat koululaisjumalanpalvelukset, seurakunnan päivänavaukset 
yms. Lain vaikutuksesta huoltajalla on entistä suurempi mahdollisuus päättää lapsensa 
uskonnonopetuksesta.  
Laissa muutettiin käsite ”tunnustuksen mukainen opetus” muotoon ”oman uskonnon opetus”. 
Uskonnonharjoittamisen osalta huoltajalla on oikeus valita osallistuuko hänen lapsensa 
tilaisuuksiin, joiden voidaan tulkita sisältävän uskonnon harjoittamista. Näihin tilaisuuksiin 
osallistumisesta kysytään lupa Wilmassa syksyisin samalla lomakkeella kuin julkaisulupa. Jos 
huoltaja haluaa ilmoitukseensa muutoksia, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti koululle. 
Opetushallituksen ohjeen mukaan esim. koulun joulu- ja kevätjuhla, itsenäisyyspäivänjuhla EIVÄT 
OLE uskonnon harjoitustilaisuuksia vaikka niissä ohjelmaan sisältyisikin yksittäinen virsi, koska 
niiden juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. 
 
Seurakunnan pitäessä aamunavauksen tai muun uskonnollisia elementtejä sisältävän tilaisuuden 
kyseessä ollessa, järjestetään myös vaihtoehtoinen uskonnoton tilaisuus koulun oman 
henkilökunnan toimesta.  
 
 
ILTAPÄIVÄKERHO  
  
Lapinlahden kunta järjestää koulullamme iltapäiväkerhotoimintaa. 
  
Iltapäiväkerho kokoontuu koulullamme jokaisena arkikoulupäivänä maanantaista perjantaihin. 
Kerho on tarkoitettu kaikille koulumme oppilaille esikoululaisista yläluokkalaisiin. Kerho alkaa 
koulun loppuessa ja päättyy klo 16.30. (Erikseen ajoissa kerhon ohjaajan kanssa sovittaessa ja 
huoltajan pyynnöstä kerhossa on mahdollista olla klo 17 saakka.) 
  
Iltapäiväkerhon tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä ja edistää lapsen hyvinvointia. 
Toiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinoloa iltapäivisin. Lapselle tarjotaan mahdollisuus 
osallistua ohjattuun, monipuoliseen ja virkistävään toimintaan turvallisesti ja valvotusti. Toiminnan 
sisällössä kiinnitetään erityistä huomiota liikunnallisten virikkeiden luomiseen sekä monipuolisten 
kädentaitojen kehittämiseen huomioiden lasten tarpeet ja toiveet. Kerhossa tarjotaan päivittäin 
terveellinen, maukas ja ravitseva välipala vain perheiden maksamille kerholaisille – ei koulun 
maksamille kyydinodottajille. 
  
Kerhon ohjaajana toimii Tapio Kouvalainen puh. 040 488 3787 / 
tapio.kouvalainen@opedu.lapinlahti.fi  

Iltapäivätoiminta on maksullista toimintaa. Osallistumismaksuilla katetaan mm. 
 välipala-, askartelu- ja liikuntavälineiden kustannuksia. Toiminnasta laskutetaan kuukausittain 
suoraan kotiin. 
  
Satunnainen käynti 1-3 krt/kk 7€/krt  
4-10 krt/kk alle 4h/pv 45€/kk  
4-10 krt/kk yli 4h/pv 60€/kk  
11-20 krt/kk alle 4h/pv 90€/kk  
11-20 krt/kk yli 4h/pv 120€/kk  
Sisarusalennus säilyy entisellään eli on 50%  

mailto:tapio.kouvalainen@opedu.lapinlahti.fi


 

ILTAPÄIVÄKERHON YHTEISET SÄÄNNÖT: 
 • Koulun säännöt ovat voimassa iltapäiväkerhon aikana. 
 • Sisä- ja ulkotiloissa olemme ainoastaan ohjaajan valvonnassa. 
 • Välipalalle tultaessa pestään kädet ja muistetaan kauniit ruokailutavat. 
 • Iltapäiväkerhossa otetaan toiset huomioon ja muistetaan hyvät käytöstavat. 
 • Liikuntavälineet, askartelutarvikkeet ym. tavarat palautetaan aina omille paikoille. 
 • Kerhossa pelaamme ja leikimme reilun pelin säännöillä. 
  
Iltapäiväkerhossa ollaan ystäviä kaikille! :) 
 
 
 
KOULUN ULKOPUOLINEN KÄYTTÖ 
 
4 H-kerho kokoontuu koululla joka torstai klo 15.00-16.30. 
 
Koronasuositusten väistyttyä huoltajilla on myös mahdollisuus saada koulun salia käyttöön 
maksutta perheliikuntaan. Tietoa tästä mahdollisuudesta saa tarkemmin rehtorilta. 
 
Koulua on myös mahdollista vuokrata muiden tilaisuuksien käyttöön.  
 
 
 
 
 
 

VÄLITUNTI- JA KYYDITYSVALVONNAT 2022-2023  
  

   
klo   MA   TI   KE   TO   PE   
10.30 -   
10.47  

Raija  Raija  Emilia  Tapio  Jonne  

10.48 - 11.05   Antti-Matti  
  

Antti-Matti  
  

Emilia  Emilia  Antti-Matti  

12.00 - 12.15   Emilia  Antti-Matti  Raija  Merja  Tapio  
13.00 - 13.15   Raija *  

Antti-Matti **  
Tapio  Emilia°/Raija°°/Antti-

Matti°°°  
Raija  Tapio  

14.45 - 15.00   Emilia  Tapio  Antti-Matti  Raija    
  
* 11.8.-7.10.2022 ja 4.3.-3.6.23  
** 10.10.22-3.3.23  

° 11.8.-11.11.2022  

°°14.11.-24.2.2023  

°°°27.2.- 3.5.23  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



LUKUJÄRJESTYKSET 2022-2023  
  
  
0-2 LK  

  Maanantai  Tiistai  Keskiviikko  Torstai  Perjantai  
9.05-9.50  AI  AI  MA  AI  MA  
9.50-10.35  LI  MA  AI  KS  AI  
11.15-12  YPI  KS  EN  UE/UO/ET  YPI  
12.15-13  KU  MU  LI  AI  0 lk  
13.15-14  AI 1 lk    AI 2 lk      
14-14.45            
  
  
3-4 LK  

  Maanantai  Tiistai  Keskiviikko  Torstai  Perjantai  
9.05-9.50  AI  KU  LI  LI  EN 3 lk EN 4 lk  
9.50-10.35  MA  KU  AI  YPI  MA 3 lk EN 4 lk  
11.15-12  LI  MA  KS  UE/UO/ET  AI  
12.15-13  YPI  AI  KS  MU  YPI  
13.15-14  AI 4 lk    EN 3 lk  MA 3lk MA 4 lk    
14-14.45  MA 4 lk    AI 3 lk  AI    
  
  
 
 

5-6 LK  

  Maanantai  Tiistai  Keskiviikko  Torstai  Perjantai  
9.05-9.50  AI  EN  YPI  AI  LI  
9.50-10.35  EN  MA  MA  MU  AI  
11.15-12  YPI  AI  KS  UE/UO/ET  MA 5 lk RU 6 lk  
12.15-13  KU  HI  KS  YH  UE 5 lk RU 6 lk  
13.15-14  KU    LI  VAL    
14-14.45      HI 5 lk EN 6 lk  MA 5 lk MA 6 

lk  
  

  
  
Raija 25 h  

  Maanantai  Tiistai  Keskiviikko  Torstai  Perjantai  
9.05-9.50  AI  AI  MA  AI  MA  
9.50-10.35  LI  MA  AI  KS  AI  
11.15-12  YPI  KS  EN  UE/UO/ET  

  
YPI  

12.15-13  KU  HI 5-6 lk  LI  AI  0 lk  
13.15-14  AI 1 lk    AI 2 lk  MA 4 lk    
14-14.45      HI 5 lk  MA 5 lk    
  
  
  
  
Emilia 26 h  

  Maanantai  Tiistai  Keskiviikko  Torstai  Perjantai  
9.05-9.50  AI  KU  LI  LI  EN 3 lk   
9.50-10.35  MA  KU  AI  YPI  MA 3 lk   
11.15-12  LI  MA  KS  UE/UO/ET  

  
AI  

12.15-13  YPI  AI  KS  YH 5-6 lk  YPI  
13.15-14  AI 4 lk    EN 3 lk  MA 3 lk MA 4 

lk  
  

14-14.45  MA 4 lk    AI 3 lk  AI    



  
  
Antti-Matti 25 h  

  Maanantai  Tiistai  Keskiviikko  Torstai  Perjantai  
9.05-9.50  AI  EN  YPI  AI  LI  
9.50-10.35  EN  MA  MA  MU  AI  
11.15-12  YPI  AI  KS  UE/UO/ET  

  
MA 5 lk   

12.15-13  KU  MU 0-2 lk  KS  MU 3-4 lk  UE 5 lk   
13.15-14  KU    LI  VAL    
14-14.45       EN 6 lk  MA 6 lk    
  
  
Jonne 4 h  

  Maanantai  Tiistai  Keskiviikko  Torstai  Perjantai  
9.05-9.50          EN 4  
9.50-10.35          EN 4  
11.15-12          RU 6  
12.15-13          RU 6  
13.15-14            
14-14.45            
  
  
Merja, erityisopetus 5 h  

  Maanantai  Tiistai  Keskiviikko  Torstai  Perjantai  
9.05-9.50        x    
9.50-10.35        x    
11.15-12        x    
12.15-13        x    
13.15-14        x    
14-14.45            

  

 

Meidän koulun järjestysäännöt: 
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