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TERVEISET KANSLIASTA! 

Lukuvuonna 2022-2023 Moision koulussa opiskelee 681 esi-6. luokkien oppilasta. Viime lukuvuoden alussa koulun op-
pilasmäärä oli 689.  

Uusi lukuvuosi on lähtenyt sujuvasti käyntiin. Koronavuosien jälkeen olemme vihdoinkin palanneet lähes normaaliin kou-
lutyön arkeen, mikä on hienoa. Toki edelleen kiinnitetään huomioita mm. hyvään käsihygieniaan, mutta mitään rajoi-
tustoimia tms. ei tällä hetkellä koulutyössä ole käytössä. Myös huoltajat ovat olleet tervetulleita koulun tiloihin. Usean 
luokka-asteen kohdalta kuluneen syksyn aikana on ehditty jo pitää vanhempainiltoja koululla. Tähän ei reiluun kah-
teen vuoteen ole ollut mahdollisuutta.  

Koulun henkilökunnassa on tapahtunut jonkin verran muutoksia. Moision koulun opetus- henkilöstö on kattavasti esitelty 
tämän tiedotteen sivuilla. Yli 30 vuotta Moision koulussa luokanopettajana toiminut Kaija Tietäväinen jäi viime luku-
vuoden päätteeksi ansaitulle eläkkeelle. Kiitokset Kaijalle kaikista Moision koulun vuosista! 

Kuluvana lukuvuonna kaikki Moision koulun oppilaat opiskelevat joko pääkoulussa tai koulun pihapiirissä olevassa 
Valkoisessa talossa. Moision liikuntahallia toki käytetään jatkossakin liikunnan opetukseen, mutta esioppilaita siellä ei 
enää opiskele. Liikuntahallin yläkerran luokkatiloja saatetaan jatkossa hyödyntää jonkinlaisena väistötilana, mutta 
pysyvää luokkaa tai ryhmää ei sinne enää tulla sijoittamaan. Moision liikuntahallin mahd. purkua sekä uuden liikunta-
hallin rakentamista samaan paikkaan ei tällä hetkellä aktiivisesti valmistella vaan koulun lähialueilla selvitellään muita 
mahd. liikuntapaikkarakentamisen vaihtoehtoja. Koulun kokoon nähden sisäliikuntatilat ovat aivan liian pienet ja lisäti-
laa tähän kaivattaisiin pikaisella aikataululla. Toivottavasti pääsemme lähitulevaisuudessa tiedottamaan tulevasta 
liikuntapaikkarakentamisesta tarkemmin.  

Valtakunnallista liikenneturvaviikkoa vietetään 12.-16.9.2022. Liikennekäyttäytymiseen liittyvät asiat ovat koulussa 
aina ajankohtaisia, mutta erityisesti kyseisellä teemaviikolla kaikki liikennöinti koulun piha-alueilla ja koulun läheisyy-
dessä ovat painotetusti esillä. Koulun väen kanssa pohdimme parhaillaan mm. pyöräilyn sujuvoittamisen mahdollisuuk-
sia, pyörätelineiden järkevää sijoittelua ym.  

Lempäälän kunta on aktiivinen HINKU- kunta. Mekin rohkaisemme koulun väkeä kulkemaan koulu- ja työmatkat mahd. 
mukaan joko kävellen tai polkupyörillä. Samassa yhteydessä on hyvä muistuttaa kaikkia koulun piha-alueella liikkuvia 
annettujen ohjeiden noudattamisen tärkeydestä, matalista tilannenopeuksista sekä varovaisuudesta kaikesta liiken-
nöinnissä koulun lähialueilla. On äärimmäisen tärkeää, että kaikki liikennöinti koulun piha-alueella ja sen välittömässä 
läheisyydessä sujuu mahdollisimman turvallisesti. Kiitos, kun huomioitte tämän! 

Moision koululla on jo pitkään toiminut koko koulun vanhempainyhdistys. Kaikki koulun huoltajat ovat tervetulleita tä-
hän toimintaan mukaan. Vanhempainyhdistyksen seuraava kokoontuminen on 15.9.2022 klo 18 koulun henkilökunnan 
huoneessa. Tervetuloa mukaan toimintaan! 

Kodin ja koulun välisessä viestinnässä sähköisen reissuvihon wilman rooli on keskeinen. Wilman toimintoja on kunnassa 
pyritty aktiivisesti kehittämään ja wilman roolia myös positiivisen palautteen antamiseen on pyritty tietoisesti lisää-
mään. Toivottavasti tämä näkyy myös kodeissa. Kodin ja koulun väliseen wilma- viestintään on kunnassa laadittu ihan 
omat pelisäännöt, jotka löytyvät kunnan kotisivuilta kasvatuksen ja opetuksen alta: 

”Puhutaan ja wilmaillaan koululaisen tueksi- Kodin ja koulun välisen viestinnän pelisäännöt” 

Wilman aktiivinen seuraaminen ja lukeminen on äärimmäisen tärkeää. Mahdollisissa ongelmissa wilman tunnusten suh-
teen kannattaa olla yhteydessä koulusihteeri Teija Montoseen. Myös Teijan yhteystiedot löytyvät tämän tiedotteen 
sivuilta. Kannustan kaikkia seuraamaan aktiivisesti pikaviestien ohella myös wilman tiedotteita. Monet koko koulua 
koskevat asiat tiedotetaan ensisijaisesti tiedotteina eikä erillisinä pikaviesteinä. Kiitos, kun huomioitte tämän! 

Kaikissa mahdollisissa koulun arkeen tai koulutyöhön liittyvissä mieltä askarruttavissa asioissa kannattaa olla matalla 
kynnyksellä yhteydessä omaan opettajaan, rehtoreihin tai koulun muihin aikuisiin. Kiitos tästä! 

Oikein mukavaa lukuvuotta 2022-2023!  

Terveisin, Anssi-rehtori 
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OPETUSHENKILÖSTÖ 

 ESI- JA LUOKANOPETTAJAT ERITYISOPETTAJAT 

ESI A Outi Järvinen Eveliina Anttila 040 1956 402 

ESI B Sanna Keränen Miia Eriksson 040 1337 455 

ESI C Johanna Jokisalo Tuija Hassi 044 4235 076 

ESI D Sanna Niemi-Myllymäki Annika Kauraniemi 050 3839 473 

1A Sanna-Maria Viili Salla Kuusikko 050 3839 330 

1B Jaana Kotiranta Hanna Paussu 050 3839 963 

1C Tuija Hassi Anna Salkinoja 050 3830 088 

1-2D Hanna Riikonen   

1-2E Veli-Matti Salo VARAREHTORI  

1-2F Heidi Vartiainen Salla Ruohonen  041 7303 927 

1-2G Salla Ruohonen  

2A Meri Kuula RESURSSIOPETTAJA 

2B Mari Tikkanen Mikael Kuosa  

2C Eveliina Anttila  

3A Laura Miinalainen KIELET 

3B Leena Viitala EN+RU Hanna-Kaija Nieminen 

3C Kaisa Lehikoinen SAKSA Sanna Jaakola 

3D Johanna Pietilä  KIINA Wei Wang 

3E Maija Liiri (sijainen Tiina Rinne) ARABIA Mohammed Abbas 

4A Taina Jäntti (sijainen Pekka Hursti) VENÄJÄ Natalia Ulanen 

4B Saara Mäkelä VIRO Küllike Adamsson 

4C Marjo Teppo  

4D Vesa Nieminen ORTODOKSIUSKONTO 

4E Pauliina Paakkala Juho Varpukoski 

3-4F Anna Salkinoja  

5A Mikko Leino KOULUNKÄYNNINOHJAAJAT 

5B Maria Pirskanen Satu Huhtasalo 

5C Tanja Eerola Heidi Katajisto 

5D Jalle Pääkkönen Minna Korja 

5E Lauri Harju Salla Koskio 

6A Erika Heimola Kaisu Lähde 

6B Juho Kanto Emmi Pesonen 

6C Tuomo Eräjärvi Leila Raudanpää-Kylmämetsä 

6D Marita Nieminen Mari Salonen 

6E Salla Kuusikko Riikka Vuorinen 

 

ESIKOULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 1-2 LK AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

puh. 050 3839 665, moisio.esiapip@lempaala.fi puh. 050 3839 619, moisio.apip@lempaala.fi 

KOULUNKÄYNNIN/APIP-OHJAAJAT: KOULUNKÄYNNIN/APIP-OHJAAJAT: 

Hanna Nieminen Minttu Harkki 

Elina Laaksonen Pilvi Aaltonen 

Tiina Nylund Vuokko Lähteenmäki 

Terhi Pusa-Saastamoinen Evgenia Petrova 

Kalle Ranta Outi Tohni 

Tarja Väkeväinen Tiina Virtanen 
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KOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT LV 2022-2023 
 

SYYSLUKUKAUSI 10.8.-22.12.2022 

Syysloma 17.-23.10.2022 (vko 42) 

Joululoma 23.12.2022-8.1.2023 

KEVÄTLUKUKAUSI 9.1.-3.6.2023 

Talviloma 27.2.-5.3.2023 (vko 9) 

Pääsiäisloma 6.4.-10.4.2023 (kiirastorstai vapaa) 

Helatorstai 18.5.2023 

 

KOULUPÄIVÄN RAKENNE 

 

OPPITUNNIT VÄLITUNNIT 

8.15-9.00  

9.00-9.45  

 9.45-10.15 

10.15-11.00 (RUOKAILU)  

11.15-12.00 (RUOKAILU)  

 12.00-12.30 

12.30-13.15  

13.15-14.00  

14.00-14.45  

 
ESIKOULULAISTEN KOULUPÄIVÄ ON KLO 9-13. 

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 

➢ Puhutaan ja wilmaillaan koululaisen tueksi -opas (löytyy koulun/kunnan sivuilta googlaamalla) 

➢ Vanhempainillat 

➢ Tutustumistuokiot (opettaja-huoltaja/-t, uudet luokat) 

➢ Arviointikeskustelut 

➢ Koulun kotisivut 

➢ Vanhempainyhdistyksen tiedotteet 

➢ Facebook: Lempäälän Moision koulun vanhemmat 

➢ Tulevien esikoululaisten tutustumispäivä 

➢ Teema- ja tapahtumapäivät 

POISSAOLOT 

Sairaus- tai muista poissaoloista ilmoitetaan Wilmassa viimeistään aamulla ennen koulupäivän alkua. Opetta-

jalta voi kysyä poissaolon aikaisia koulutehtäviä. Mikäli sairauspoissaolo venyy useamman päivän mittaiseksi, 

kannattaa kirjat hakea koululta ja tehdä tehtäviä jaksamisen mukaan. 

Loma-anomus löytyy Wilman välilehdeltä Hakemukset ja päätökset − Tee uusi hakemus. 1-4 päivän lomat ano-

taan omalta opettajalta ja tätä pidemmät lomat rehtorilta (Wilma kohdentaa hakemuksen oikealle henkilölle). 

Loman aikaiset tehtävät selvitetään omalta opettajalta etukäteen. 

Inari 1F 
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WILMA 
 
KIRJAUTUMINEN 

Wilmaan pääsee kirjautumaan verkkoselaimella osoitteen https://lempaala.inschool.fi kautta.  

MOBIILISOVELLUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO 

1. Etsi Wilma-sovellus Google Play -kaupasta tai AppStoresta. 
2. Asenna ja avaa mobiilisovellus 
3. Paina ”Valitse Wilma” 
4. Kirjoita hakukenttään ”Lempäälä” 
5. Valitse http://lempaala.inschool.fi 
6. Kirjaudu Wilma-käyttäjätunnuksillasi 
7. (Tarvittaessa lisää rooli painamalla plus -merkkiä)  

OPPILASTIETOLOMAKKEEN TARKISTAMINEN SÄHKÖISESTI 

Huoltajat tarkistavat lukuvuosittain oppilashallintajärjestelmässä olevat oppilastiedot. Lempäälän kun-

nassa oppilastietolomake tarkistetaan sähköisesti. Lomake on yksinkertainen ja se on suurelta osin jo valmiiksi 

täytetty. Oppilastietolomake löytyy Wilmasta lomakkeet-välilehdeltä. Huom. Lomakkeet -välilehti löytyy vain 

Wilman internetselaimella käytettävästä versiosta vahvasti tunnistautuneelle huoltajalle, se ei ole Wilman mobiili-

version kautta käytettävissä.  

Tarkistakaa tiedot huolellisesti ja muistakaa lopuksi tallentaa, jotta tieto lomakkeen tarkistamisesta siirtyy kou-

lulle. Jos lomakkeella on virheellistä tietoa, jota et itse pääse muokkaamaan esim. osoite tai sukunimesi on muut-

tunut, lähetä koulusihteeri Teija Montoselle Wilma-viesti asiasta. Jos et näe Wilman selainversiossa lomakkeet-

välilehteä, käy ensin tunnistautumassa vahvasti. 

VAHVA TUNNISTAUTUMINEN 

Kirjaudu Wilmaan selainpohjaisella versiolla. Asetukset-> käyttäjätilin asetukset -> vahva tunnistautuminen -

välilehti -> siirry tunnistautumaan. Tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen vahvaan tunnistautumiseen. 

Wilma ohjaa tekemään toiminnon loppuun asti. 

LAPSEN LISÄÄMINEN SAMAN HUOLTAJATUNNUKSEN ALLE 

Kirjaudu Wilmaan selainpohjaisella versiolla. Asetukset -> käyttöoikeudet -> Lisää rooli -> minulla on… 

huoltajatiedot saatavilla digi- ja väestöviraston kautta -> Hae huollettavasi.  

Kaikissa Wilma-ongelmissa voit olla yhteydessä suoraan koulusihteeriin.  

 

 

 

 

 

https://lempaala.inschool.fi/
http://lempaala.inschool.fi/
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ERITYISRUOKAVALIOT 

 

Erityisruokavalion tarpeesta ilmoitetaan ruokapalveluun sähköisellä ilmoituslomakkeella. Linkit lomakkeisiin 

löytyvät Lempäälän sivuilta hakusanalla erityisruokavaliot. 

Mikäli kyseessä on sairauden hoitoon, ruoka-aineallergiaan liittyvä erityisruokavalio, toimitetaan lisäksi lääkärin 

kirjallinen todistus. Todistus toimitetaan Moision dieettikeittiöön. Erityisruokavalion valmistus voidaan aloittaa, kun 

sähköinen ilmoitus ruokavalion tarpeesta on toimitettu. 

Sähköinen ilmoituslomake tulee päivittää kaikkien erityisruokavaliota tarvitsevien asiakkaiden osalta vuosittain 

31.5. mennessä. Lisäksi lasten/oppilaiden sairauden hoitoon tai ruoka-aineallergiaan liittyvät lääkärintodistuk-

set päivitetään vuosittain. Poikkeuksena keliakiaruokavalion osalta riittää lääkärintodistus kerran toimittuna. Tar-

vittaessa ruokapalvelupäällikkö konsultoi kouluterveydenhuollon lääkäriä erityisruokavalion myöntämisen perus-

teista kunnan linjausten mukaisesti. Mahdollinen lisäselvityspyyntö toimitetaan huoltajalle Wilma-viestinä tai säh-

köpostilla. 

Lapsen huoltaja/asiakas on vastuussa ruokavaliotietojen ajan tasalla pitämisestä. Ruokavalioon tehtävistä muu-

toksista tulee ilmoittaa aina kirjallisesti. 

Moision dieettikeittiö puh. 044 421 5128 keittio.moisio@lempaala.fi 

 

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMAT 

Kouluissa annetaan lapselle ainoastaan välttämättömiä, lääkärin 

määräämiä lääkkeitä ja ne toimitetaan koululle annosteluohjei-

neen alkuperäispakkauksissaan. Koulunkäynninohjaaja annostelee 

lapselle lääkkeen lapsen lääkemääräyksen ja lääkehoitosuunni-

telman mukaisesti. Luontaistuotteita, homeopaattisia tuotteita, ap-

teekin itsehoitovalmisteita ja muita vapaakauppatuotteita ei kou-

lupäivän aikana anneta.  

Oppilaan lääkehoidosta vastaa oppilasta hoitava lääkäri ja op-

pilaan lääkehoitoa toteutetaan ensisijaisesti kotona. Jos lääki-

tystä ei pystytä toteuttamaan ainoastaan kotioloissa, toimitaan 

lääkehoitosuunnitelman mukaisesti.  

Kouluilla huoltajat, rehtori ja lääkehoitoa toteuttavat työntekijät tekevät sopimuksen oppilaan yksilöllisen lääke-

hoitosuunnitelman mukaisesti. Kouluissa voidaan antaa lapselle lääkärin määräämiä lääkkeitä, jotka on tarkoi-

tettu jatkuvaan käyttöön, tarvittaessa käytettäväksi tai tilapäiseen käyttöön. Pitkäaikaissairaiden oppilaiden 

lääkehoidossa lääkkeen antaminen osuu usein myös koulupäivän ajalle. Tällaisia lääkkeitä ovat mm. astman, al-

lergian, diabeteksen, epilepsian tai refluksitaudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet. 

Tarvittaessa annettavat lääkkeet ovat yleensä oppilaalla päivittäin mukana koulussa ja lääkettä annetaan esi-

merkiksi äkillisen reaktion yllättäessä (esim. lääkkeet anafylaktiseen reaktioon). Tarvittaessa käytettävistä lääk-

keistä tehdään mahdollisuuksien mukaan jo ennakkoon lääkehoitosuunnitelma ja huoltajat tuovat lääkkeen aina 

Veikka 5D 
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annosteluohjeineen alkuperäispakkauksissa joko koululle pidempiaikaiseen säilytykseen tai lääke kulkee oppi-

laan mukana päivittäin.  

Infektioiden hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten esim. antibiootit ja silmätipat annetaan oppilaalle pääsääntöisesti 

kotona. Jos lyhytaikaista lääkitystä on välttämätöntä antaa oppilaalle koulupäivän aikana, tulee näidenkin lääk-

keiden olla lääkärin määräämiä ja ne tuodaan kouluun annosteluohjeineen alkuperäisissä pakkauksissa. 

Oppilaan huoltajat laativat yhdessä koulun henkilökunnan kanssa sekä tarvittaessa muiden tahojen kanssa oppi-

laan yksilöllisen lääkehoitosuunnitelman. Lomakkeen saa koulusta opettajalta tai aamu- iltapäivätoiminnan 

ohjaajilta, apulaisrehtorilta tai koulusihteeriltä. 

 

KOULU- JA KOULUMATKATAPATURMIEN HOITO 

Koululaiset on vakuutettu Lempäälän kunnan toimesta vakuutusyhtiö If 
Vakuutuksessa. Koulussa ja koulumatkoilla sattuneiden tapaturmien jäl-
keen hoitoonohjaus tapahtuu yhteistyössä koulun kanssa. Vanhemmat 
varaavat ajan lääkäriin. Koulumatkoilla sattuneista tapaturmista tulee 
olla välittömästi yhteydessä kouluun. 

Koululla täytetään ilmoitus oppilaan koulutapaturmasta, johon kirja-
taan tapahtumatiedot ja tapahtumakuvaus. Lomakkeessa on olennaista 
mahdollisimman tarkka kuvaus siitä, mitä ja missä on sattunut. Tapatur-
mailmoituksen allekirjoittaa koulun edustaja. 

Tapaturmavakuutuksesta ja sen korvauskäytännöstä löydät lisätietoa 
hakusanoilla Lempäälä koulu- ja koulumatkatapaturmien hoito 

Lisätietoja vakuutuksesta antavat Lempäälän kunnan sivistyksen palve-
lualueella 

• palvelusihteeri Tuija Merontausta, puh. 040 133 7368 

• sivistysjohtaja Nina Lehtinen, puh. 050 383 9789. 

 

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella oppilaanoh-

jausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Tukea on annettava heti, kun 

tuen tarve ilmenee. Oppilas saattaa tarvita oppimisessa ja koulunkäynnissä tukea tilapäisesti tai pitempiaikai-

sesti. Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan tai oppilas voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa. Kou-

lun antama tuki riippuu vaikeuksien laadusta ja laajuudesta. 

Monet oppimisvaikeuksia aiheuttavat tekijät voidaan tunnistaa jo ennen koulunkäynnin alkua päivähoidon tai esi-

opetuksen aikana. Oppimisen tai koulunkäynnin vaikeuksia voi ilmetä myös perusopetuksen aikana. Mitä aikai-

semmin oppilas saa tukea, sitä paremmin vältetään vaikeuksien lisääntyminen ja kasautuminen. On myös tärkeää 

turvata tuen saumaton jatkuminen lapsen siirtyessä päivähoidosta esiopetukseen, esiopetuksesta kouluun ja kou-

lunkäynnin eri vaiheissa. 

https://www.lempaala.fi/wp-content/uploads/2022/06/Oppilasohje-Lempaalan-kunta.pdf
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TUEN TASOT JA YHTEISTYÖ KODIN KANSSA 

Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaan tilannetta tulee seurata ja aloittaa tuen antaminen heti, kun 

siihen ilmenee tarvetta. Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen että tuen 

suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti 

suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täy-

dentävinä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista.  

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi 

saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, 

avustajapalvelut ja erityiset apuvälineet. Jokaisella tuen tasolla voidaan käyttää kaikkia eri tukimuotoja lukuun 

ottamatta erityisen tuen päätökseen perustuvaa erityisopetusta. Lisäksi oppilas voi saada perusopetuslaissa sää-

detyn oppimisen ja koulunkäynnin tuen rinnalla oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa säädettyä yksilökohtaista opis-

keluhuoltoa. 

Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaan tilannetta seurataan koulussa ja tuen antaminen aloitetaan 

heti, kun siihen ilmenee tarvetta. Koulun henkilöstön yhteistyö oppilaan ja tämän huoltajan kanssa on tärkeää 

sekä tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Oppilaiden tukea kos-

kevat pedagogiset asiakirjat käsitellään koulun pedagogisessa ryhmässä. 

Oikeus oppimisen ja koulunkäynnin tukeen on jokaisella esi- ja perusopetuksen oppilaalla. Tuen periaatteet on 

määritelty esiopetuksen osalta esiopetussuunnitelmassa ja perusopetuksen osalta opetussuunnitelmassa. 

 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

Arvioinnin kohteita ovat oppiminen, työskentely ja käyttäytyminen. Arvioinnilla on kaksi erilaista tehtävää: 

OPPIMISTA OHJAAVA ARVIOINTI 

➢ Oppilaan oppimista ja edistymistä oh-

jataan ja seurataan eri oppiaineissa 

lukuvuoden aikana 

➢ Taitotikkaat (esi-2.lk), testit, arkiha-

vainnot, vihot, tehtäväkirjat, työsken-

tely, arviointikeskustelut, itsearvioinnit 

➢ Ohjaavaa ja kannustavaa palautetta 

kouluarjessa Arviointi apuna opetuk-

sen ja tukitoimien suuntaamisessa tar-

peen mukaan. 

➢ Tavoite- ja arviointikeskustelut 

LUKUVUOSIARVIOINTI 

➢ Lukuvuositodistuksessa arvioidaan osaamisen taso suhteessa op-

piaineen tavoitteisiin 

➢ ESIOPPILAAT saavat esiopetusvuodestaan osallistumistodistuksen. 

➢ 1-3 -luokkien arviointi on sanallista ja  

➢ 4-6 -luokkien arviointi on numeroarviointia.  

➢ Todistuksiin merkitään arvosanan lisäksi oppilaan opintojen laa-

juus vuosiviikkotunteina. 

➢ Oppilaita ei verrata toisiinsa, vaan todistusarvosana muodostuu 

tavoitteiden pohjalta kokonaisarviona  

➢ Osaamisen tason määrittelyssä apuna seutukunnalliset kriteerit 

➢ Tavoitteet ja kriteerit joka vuosiluokalle luettavissa kunnan netti-

sivuilta 
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OPISKELUHUOLTO, KOULUTERVEYDENHUOLTO 

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja 

fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitä-

mistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. 

Opiskeluhuollon koulukuraattori- ja psykologipalvelut sekä psykiatristen 

sairaanhoitajien palvelut kuuluvat kaikille esi- ja perusopetuksen oppilaille 

sekä toisen asteen opiskelijoille. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi oppimiseen 

ja koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin tai mielialaan liittyvissä huolissa. 

Lisäksi Lempäälän kouluilla työskentelee kouluyhteisöohjaajia ja hyvinvoin-

tiohjaajia, joiden tuki kohdentuu pääsääntöisesti yhteisöön eli luokkiin ja 

ryhmiin. 

MOISION KOULUN OPISKELUHUOLLON TYÖNTEKIJÄT 

terveydenhoitaja Niina-Riitta Ijäs 0503839648 

koululääkäri Noomi Suuronen yhteydenotot terveydenhoitajan kautta 

koulukuraattori Heidi Salonen 0417305955 

hyvinvointiohjaaja Maria Malvisalo-Jauhiainen 0405302934 

psykiatrinen sairaanhoitaja Pauliina Tonteri Vastaanotolle ohjaudutaan muiden opis-

keluhuollon työntekijöiden tai koulun pe-

dagogisen ryhmän kautta. 

 

KOULUKURAATTORI 

Koulukuraattori on koulussa työskentelevä sosiaalialan asiantuntija. Kuraattorin työn tarkoituksena on tarjota op-

pilaille ja opiskelijoille tukea ja ohjausta esimerkiksi koulunkäyntiin, kasvuun ja kehitykseen, sosiaalisiin suhteisiin 

sekä erilaisiin elämänmuutostilanteisiin liittyvissä huolissa. Kuraattori toimii yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön, 

huoltajien sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. 

Oppilaat voivat hakeutua kuraattorin vastaanotolle ottamalla itse yhteyttä tai ohjautua sinne koulun henkilöstön, 

lähipiirin tai yhteistyötahojen kautta. Käynnit ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. 

Yksilökohtaisen työn lisäksi koulukuraattorin työhön kuuluu koko kouluyhteisön hyvinvointia tukeva työ, esimerkiksi 

koulun henkilöstön konsultointi, pienryhmä- ja luokkatyöskentely sekä koulun yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän 

työskentelyyn osallistuminen. 

PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJA 

Psykiatrisen sairaanhoitajan työhön kuuluu oppilaiden ja opiskelijoiden yksilökohtainen tukeminen esimerkiksi mie-

lialahuolissa, ahdistuneisuuden vuoksi tai koulunkäyntivaikeuksissa. Alakouluilla psykiatrisen sairaanhoitajan vas-

taanotolle ohjaudutaan muiden opiskeluhuollon työntekijöiden tai koulun pedagogisen ryhmän kautta.  Yläkou-

luissa ja toisella asteella oppilaat ja opiskelijat voivat itse varata ajan psykiatriselle sairaanhoitajalle. 

Yksilökohtaisen työn lisäksi psykiatrinen sairaanhoitaja tukee koko kouluyhteisön hyvinvointia tarjoamalla koulun 

henkilöstölle konsultaatiota ja oppilaille teemallisia oppitunteja ja pienryhmäprosesseja sekä osallistumalla kou-

lun moniammatillisten ryhmien työskentelyyn. 

Varpu 4B 
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Oppilaiden hyvinvointia edistääkseen psykiatrinen sairaanhoitaja tekee tii-

vistä yhteistyötä kodin ja oppilaan muun verkoston kanssa sekä toimii yhteis-

työtahona erikoissairaanhoitoon. 

HYVINVOINTIOHJAAJA 

Hyvinvointiohjaaja on kiireetön aikuinen läsnä koulun arjessa. Koulun hyvin-

vointiohjaajan, ”hyviksen” työ on toimia helposti lähestyttävänä aikuisena ja 

ammattilaisena sekä lasten, perheiden että koulun henkilökunnan suuntaan. 

Työn painopisteenä on yhteisöllinen työ (teemalliset oppitunnit, luokkaproses-

sit, pienryhmät, välituntitoiminta, etsivä harrastustoiminta, nivelvaiheyhteistyö, 

monialaiset ryhmät). Hyvinvointiohjaajan voi pyytää koulun akuuttitilanteisiin 

paikalle ja näin vapauttaa opetushenkilöstöä omiin tehtäviinsä. Hyvinvoin-

tiohjaajan kautta voi ohjautua koulun muille opiskeluhuollon työntekijöille.   

 

MOISION KOULUN ALKUOPETUKSEN YHDYSLUOKAT 
  

Perinteisten alkuopetusluokkien rinnalla Moisiossa toimii neljä 1-2 -yhdys-

luokkaa. Yhdysluokkien välinen tiivis yhteistyö ja aikataulujen porrastaminen 

mahdollistavat luontevan tavan eriyttää opetusta vastaamaan oppilaiden 

tarpeita. Joustavan ryhmittelyn avulla pyritään tukemaan oppilaan omaa 

motivaatiota ja oppilaan yksilöllisen tason huomioiminen helpottuu etenkin 

alkuopetuksen tärkeissä välineaineissa äidinkielessä ja matematiikassa. Jous-

tavissa ryhmissä yhdessä eri-ikäisten oppilaiden kanssa toimiessa on mahdol-

lista oppia myös vertaisilta ja saavuttaa vahvat koululaisen taidot. Yhdys-

luokkatoiminta on askel kohti yksilöllisempää koulupolkua.  

 

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA  
 

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tuetaan lasten kehitystä ja kasvua, edistetään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, en-

naltaehkäistään syrjäytymistä ja lisätään osallisuutta. Maksuton koulukuljetusetu ei koske aamu- ja iltapäivätoi-

minnan kuljetuksia. Lisätietoja löydät Lempäälän kunnan verkkosivuilta ja/tai aamu- ja iltapäivätoiminnan koordi-

naattorilta Sirpa Salolta puh. 050 383 9702 

ESIOPPILAIDEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

Esioppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään jokaisena esikoulupäivänä ja loma-aikoina niin, että lapsi 

voi ennen esikoulun alkamista osallistua aamupäivätoimintaan kello 6.30 alkaen ja koulupäivän päätyttyä siirtyä 

välittömästi iltapäivätoimintaan, jota järjestetään kello 17 saakka. 

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 
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Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat osallistua 1–2 -luokkalaiset ja 3-9 -luokkalaiset tuen piiriin 

kuuluvat lapset. Toimintaa tarjotaan ensisijaisesti 1.-luokkalaisille ja erityisen tuen piirissä oleville lapsille ja jos 

ryhmissä on tilaa, myös 2.-luokkalaisille. Tarvittaessa 2.-luokkalaisten paikat voidaan arpoa. Toimintaa järjeste-

tään kouluissa arkisin jokaisena koulupäivänä niin, että lapsi voi ennen koulun alkamista osallistua aamupäivätoi-

mintaan kello 7 alkaen ja koulupäivän päätyttyä siirtyä välittömästi iltapäivätoimintaan, jota järjestetään kello 

17 saakka.  

SOPU-MALLI 

Riita- ja konfliktitilanteiden ratkaisemiseksi on Lempäälän kouluilla käytössä SOPU-malli (seuraavalla sivulla). 

Oppilaat ohjataan tapauksen luonteen mukaan johonkin seuraavista: 

VERSO-VERTAISSOVITTELU: Koulutetut Verso-oppilaat sovittelevat pieniä oppilaiden välisiä konflikteja välitun-

neilla. Versossa sovitellaan mittakaavaltaan niin pieniä riitoja/mielipahatilanteita, ettei niistä aina ilmoiteta ko-

tiin. 

AIKUISSOVITTELU: Jos konflikti on isompi tai tilanne jatkuvampi, sitä sovitellaan aikuisten avulla. Aikuissovitte-

lusta tiedotetaan aina kotiin ja monesti huoltajat kutsutaan mukaan sovitteluihin. 

KAKE-KASVATUSKESKUSTELU: Järjestyssääntörikkomuksissa tai pidempiaikaisissa häiriökäyttäytymistapauk-

sissa asia käydään perusteellisesti läpi kasvatuskeskustelussa kake-opettajien kanssa. Kakessa mietitään keinoja, 

joilla toiminta ei enää toistu ja tehdään keskustelun pohjalta sopimus, jonka toteutumista seurataan. Oppilas soit-

taa keskustelun jälkeen huoltajalle ja kertoo, mitä on sovittu. Mikäli toiminta edelleen jatkuu, asia siirtyy rehtorille 

tai opiskeluhuoltoryhmään. Mahdolliset väkivaltatilanteet selvitetään heti rehtorin johdolla. 

Sivulla 13 on esitelty menettelytavat järjestyssääntörikkomusten kohdalla ja sivulla 14 Moision koulun järjestys-

säännöt. 

 

 

 

 

 

 

Triine 3C 
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JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

Järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön tur-
vallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulumatkoilla sekä kaikissa koulun järjestämissä 
tilaisuuksissa. (Perusopetuslaki 29§) 

YLEISET SÄÄNNÖT 

• Huolehdin hyvin koulun yhteisestä omaisuudesta ja tilojen siisteydestä. Kunnioitan muiden omaisuutta. Korjaan tai 
korvaan aiheuttamani vahingon. 

• Teräaseiden tai muiden vaaraa tuottavien esineiden tuominen kouluun on kielletty.  

• Tupakan, alkoholin tai huumeiden hallussapito ja käyttö koulun alueella on ehdottomasti kielletty. 

• Koulussa kännykät ym. laitteet ovat oppilaan omalla vastuulla. Oppilas korvaa tahallisesti aiheuttamansa vahingot 
ja hukkaamansa välineet. (Vahingonkorvauslaki 412§) 

• En kiusaa ketään sanoilla tai teoilla ja kerron koulun aikuisille kiusaamisesta. 

• Moision koulu on väkivallaton ympäristö. 

• Pukeudun asiallisesti ja huolehdin opiskeluvälineistä. 

• En koskaan ylitä Tampereentietä koulun läheisyydessä vaan käytän alikulkutunnelia.  
 

OPPITUNNIT JA TYÖSKENTELY OPETUSTILOISSA 

• Käyttäydyn aina sovittujen sääntöjen ja annettujen ohjeiden mukaan. 

• Saavun ajoissa oppitunnille. 

• Annan työrauhan kaikille. 
 
VÄLITUNNIT 

• Menen viivyttelemättä välitunnille. 

• Liikun koulun käytävillä aina kävellen. 

• Vietän välitunnit sovitulla välituntialueella. 

• Tulen sisälle vasta kellon soitua. 

• Huolehdin, etteivät välituntivälineet jää ulos. 
 
RUOKAILU 

• Odotan omaa vuoroani rauhallisesti ruokajonossa. 

• Otan lautaselleni ruokaa vain sen verran, minkä jaksan syödä. 

• Opettelen maistamaan kaikkia ruokalajeja. 

• Opettelen käyttämään asianmukaisia ruokailuvälineitä. 

• Muistan kiittää. 

• Katson, että oma paikkani jää siistiksi. 

• Palautan ruokailuvälineet siististi niille varatuille paikoille. 

• Ruokailen sovitussa ajassa. 
 
KOULUMATKAT 

• Noudatan koulumatkallani liikennesääntöjä. 

• Tulen ajoissa kouluun. 

• Odotan kyyditystä sovitussa paikassa. 

• Koulupäivän aikana käytän ohjeistettuja turvavälineitä (esim. pyöräily- ja luistelukypärä, suojaimet, turvavyö) 

 

POISSAOLOT 

• Huoltaja ilmoittaa lapsen sairauspoissaolosta heti aamulla luokanopettajalle Wilmassa tai puhelimitse. 

• Kuljetusoppilaan huoltaja ilmoittaa poissaolot yms. muutokset itse taksinkuljettajalle. 
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• Koulun tekemät työjärjestyksen muutokset ilmoitetaan takseille koululta. 

• Erityisruokavalio-oppilaan huoltaja ilmoittaa poissaolot valmistavalle keittiölle klo 8 mennessä. 

• Rästiin jääneet tehtävät selvitetään opettajalta tai isompien oppilaiden osalta yleensä luokkatoverilta.  

• Alle viiden päivän keskeytykset koulutyöstä anotaan kirjallisesti luokanopettajalta/luokanvalvojalta ja sitä pidem-
mät poissaolot rehtorilta. 
 

LISÄKSI 

Opettajakunta ja rehtori voivat antaa sääntöihin tarkennuksia ja lisäohjeita, joita tulee noudattaa kuten järjestyssääntöjä.  

SEURAAMUKSET JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN RIKKOMISESTA 

Perusopetuslaki 35a §, 36§ Perusopetusasetus 18 §  

• Kasvatuskeskustelu  

• oppitunnilta poistaminen lopputunnin ajaksi  

• Jälki-istunto  

• Laiminlyötyjen tehtävien tekemään jättäminen  

• Opetuksen epääminen jäljellä olevan työpäivän ajaksi  

• Kirjallinen varoitus  

• Määräaikainen erottaminen  
 

Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden osalta noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Mikäli oppilas on 
alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena koulupäivän aikana, otetaan yhteyttä huoltajaan ja lisäksi tehdään 
lastensuojeluilmoitus. Opetuksen järjestäjä on laatinut ohjeistuksen koulun ulkopuolisia retkiä ja leirikouluja varten. Retkillä ja 
leirikouluissa noudatetaan ko. suunnitelman mukaisia järjestyssääntöjä. 

 

Moision koulun henkilökunta toivottaa kaikkiin koteihin  

mukavaa lukuvuotta! 


