Moision koulun syystiedote
2018 – 2019

Moision koulu
Vanattarantie 1, 37550 Lempäälä
Puhelinnumerot:
rehtori, Anssi Lammensalo

050 3839 684

apulaisrehtori, Kristiina Marttila

040 1337 719

vararehtori, Katja Savinainen
vararehtori Mari Orell
koulusihteeri, Maarit Rautanen

040 1337 389

henkilökunnan huone

040 1337 388 (ei tekstiviestejä)

Tammenterho (5A, 5B, 5C, 5D)

040 1337 809 (ei tekstiviestejä)

terveydenhoitaja, Arja Mäkinen

050 3839 648

koululääkäri

(yhteydenotot terveydenhoitajan kautta)

esiopetus A
esiopetus B
esiopetus C ja D
esiopetus E ja F

040 1337 452
050 3830 546
050 3836 167
050 3839 710

esikoululaisten apip- toiminta

050 3839 665

keittiö

03 565 51127
050 3839 634

koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminta

050 3839 619

erityisopettajat:
Salla Kuusikko
Anna Salkinoja
Miia Eriksson
Ella Ojell (Helena Vesaranta)
Henni Parikka
Tuija Hassi

050 3839 330
050 3830 088
040 1337 455
050 3839 473
050 3839 963
044 4235 076

VerSo-puhelin (Taina Jäntti ja Marjo Teppo)

044 4235 077

apip- toiminnan koordinaattori, Sirpa Salo

050 3839 702

vastaava kuraattori, Tuija Ylä-Himanka
kuraattori Essi Lehtiö

050 3830 600

koulupsykologi, Leila Verkkala

040 1337 261

henkilökunnan sähköposti

etunimi.sukunimi@lempaala.fi

Moision koulun kotisivut
http://koulut.lempaala.fi/moision-koulu/

Kanslian terveiset
Koulutyö käynnistyi tämän syksyn osalta torstaina 9.8.2018 viime lukuvuonna uudistetun
koulupäivän rakenteen mukaan. Moision koulun oppilasmäärä jatkaa edelleen voimakasta
kasvua. Koulussamme opiskelee tällä hetkellä 678 oppilasta. Lukuvuonna 2018- 2019 pääkoulun
lisäksi opetusta järjestetään edelleen liikuntahallin yläkerran luokkatiloissa, jossa opiskelevat esi
A- ja B- ryhmät. Pääkoulun läheisyydessä olevassa Tammenterhossa tänä lukuvuonna opiskelevat
koulumme 5. luokat.
Alkusyksyn aikana saimme vastaanottaa suruviestin. Moision koulun esiopettaja Leena Hietala
oli menehtynyt nopeasti edenneen sairauden uuvuttamana 7.9.2018. Suruviesti pysäytti meidät
kaikki. Koko Moision kouluyhteisö jää kaipaamaan iloista, rauhallista ja ammattitaitoista Leenaesiopettajaa. Otamme syvästi osaa Leenan läheisten suruun ja toivomme heille voimia ja
jaksamista surutyössä.
Sähköinen ressuvihko Wilma on keskeinen väline kodin ja koulun välisessä viestinnässä. Tänä
syksynä Lempäälän kunnassa julkaistiin Koulun ja kodin välisen viestinnän pelisäännöt- ohjeistus.
Tämä osaltaan selkeyttää ja helpottaa viestintää kodin ja koulun välillä. Pelisäännöt löytyvät
linkistä:
http://www.lempaala.fi/site/assets/files/28090/lemp_l_viestinn_n_ohjeisto_240718_painoon.pdf
Perinteisenä kodin ja koulun yhteistyömuotona jatkaa Yhteiseloa Moisiossa toiminta. Moision
koulun vanhempainyhdistys on luopunut yhdistysnimikkeestä, mutta jatkaa edelleen ansiokasta
toimintaansa hieman vapaamuotoisemmin nimikkeellä Vanhempaintoiminta. Tiedotteen loppupuolella toimintaa kuvataan hieman tarkemmin. Osana yhteisöllistä oppilashuoltoa koulussa
kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa Koulukokous, joka on avoin tilaisuus koulun
kaikille huoltajille. Tämän syksyn koulukokous pidetään 23.10. klo 18.00 Moision koulun
kirjastossa. Koulukokouksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin wilman välityksellä.
Viime lukuvuonna koulussamme pidettiin useita erilaisia teemaviikkoja, joiden aikana pyrittiin
erityisesti huomioimaan jotakin koulun arkeen liittyvää keskeistä asiaa. Tällaisia olivat mm.
naulakoiden siisteyteen, käytävillä liikkumiseen, liikenteeseen sekä ruokailukäyttäytymiseen
liittyvät teemaviikot. Tänä lukuvuonna olemme painotetusti keskittyneet huomioimaan
ruokailuun ja siihen liittyvien asioiden hiomiseen. Jo viime lukuvuoden aikana otimme käyttöön
ns. hiljaisen ruokailun. Tuolloin sovittiin, että joka viikon keskiviikkona ruokailemme Moision
koulussa hiljaisesti. Hyvien kokemusten siivittämänä kokeilua on tänä syksynä laajennettu niin,
että joka kuun ensimmäinen viikko on ns. hiljaisen ruokailun viikko. Hiljaisen keskiviikon
ruokailua jatketaan edelleen. Hiljaiset ruokailut on otettu pääsääntöisesti myönteisesti vastaan.
Ruokailutapahtumasta on muodostunut miellyttävämpi, rauhallisempi ja hiljaisempi tapahtuma
koulussa. Ruokailut ovat sujuneet aiempaa jouhevammin ja myös ruuhkat ovat hieman
helpottaneet. Toiveena ja tavoitteena on, että hyvät ja kohteliaat ruokailutavat ja -tottumukset,
maltillinen keskustelu ruokailun aikana, rauhalliset siirtymät ym. siirtyisivät jouhevasti koulun
arkeen niin että jatkossa voisimme asteittain luopua hiljaisista ruokailuista kokonaan.
Tiedonkulun helpottamiseksi Moision koulun oppilaille jaetaan koulun logolla varustettu
kulmalukkokansio. Kansio jaetaan oppilaille 1.luokan syksynä ja se jatkaa oppilaan mukana aina
6. luokkaan asti. Koululta lähetetään edelleen myös jonkin verran paperitiedotteita. Käytäntönä
on, että kaikki tällaiset koululta lähetetyt paperiset monisteet, tiedotteet ym. kulkevat siististi
kansion sisällä repussa kotiin. Koko perheelle jaettavissa tiedotteissa noudatamme edelleen
periaatetta, jonka mukaan perheen nuorin oppilas saa monisteen kotiin vietäväksi.
Läksyparkki jatkaa edelleen toimintaansa aina viikon päätteeksi perjantaisin klo 12-15 välisenä aikana. Ideana on tarjota mahdollisuus oppilaille hoitaa viikon aikana rästiin jääneet tehtävät
ja läksyt kuntoon.
Läksyparkin rinnalla Moisiossa on myös mahdollisuus saada tukea läksyjen tekoon iltapäivisin.
Tuen piirissä oleville oppilaille tarjotaan yhtenä tukitoimena läksytukea koulupäivän päätteeksi.
Läksytukea tarjotaan, kun läksyjen tekeminen kuormittaa liiaksi lasta tai perhettä. Läksytukeen
osallistumisesta sovitaan aina erikseen oppilaan, opettajien ja huoltajien kesken.

”Yhteiseloa Moisiossa” jatkaa toimintaansa osana kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Tämän
lukuvuoden tarjonnasta ja tulevista tapahtumista tiedotetaan etukäteen. Toivotamme kaikki
uudet moisiolaiset mukaan YEM- toiminnan pariin! YEM- toiminnalle on varattu myös täksi
lukuvuodeksi oma salivuoro Moision liikuntahallin B- salista. Sen ajankohta on tiistaisin klo
18.30- 20.30. Viime vuoden tapaan vuoroja on kaksi, joista ensimmäinen klo 18.30- 19.30 on
suunnattu esi- 4. vuosiluokkien oppilaille ja jälkimmäinen klo 19.30- 20.30 vuoro 5. - 6.- luokkien
oppilaille.
Kyseiset vuorot ovat olleet oppilaiden keskuudessa suosittuja. YEM-salivuorolla ei järjestetä
ohjattua toimintaa vaan siellä koulun oppilaat ja huoltajat voivat yhdessä tai erikseen pelata pallopelejä tms. Paikalla on aina yksi ns. valvova aikuinen. Valvojan tehtävästä saa lisätietoa rehtorilta
050 3839 684, anssi.lammensalo@lempaala.fi.
Otamme mieluusti uusia valvojia rinkiin mukaan!
Oppilasmäärän ja henkilökunnan kasvu heijastuvat koulun paikoitusalueelle ja toisinaan alueella
on melkoinen ruuhka. Aivan koulun edustalla paikoitusalueen reunaan on merkitty alue koulutakseille ja inva- paikalle. Näille alueille ei saa pysäköidä autoa! Jotta arki sujuu mahdollisimman
turvallisesti toivomme kaikilta malttia ja varovaisuutta sekä annettujen ohjeiden noudattamista
koulun paikoitusalueella ja sen läheisyydessä liikuttaessa. Kiitos, kun huomioitte tämän!
Hyvää lukuvuotta 2018- 2019!
Terveisin Anssi Lammensalo

Moision koulun henkilökunta lukuvuonna 2018- 2019
esi A

esiopettaja
Tiina Kulmala
koulunkäynninohjaaja Eeva Kyrölä

esi B

esiopettaja
Sanna Keränen
koulunkäynninohjaaja Riikka Ahvensalmi

esi C

esiopettaja
Johanna Jokisalo
koulunkäynninohjaaja Tiina Nylund
koulunkäynninohjaaja Kalle Ranta

esi D

esiopettaja
Maija Niskanen
koulunkäynninohjaaja Elina Laaksonen

esi E

esiopettaja
Kati Sjöman
koulunkäynninohjaaja Heidi Seppänen

esi F

esiopettaja
Sanna Niemi-Myllymäki
koulunkäynninohjaaja Heini Väätäinen

1A
1B
1C
1D
1E

Leena Viitala
Katja Savinainen
Heidi Vartiainen
Hanna Riikonen
Siiri Kinnunen (Pauliina Paakkala)

2A
2B
2C
2D

Kaija Tietäväinen
Mari Orell
Tuomo Eräjärvi
Kaisa Lehikoinen

3A
3B
3C
3D

Sanna-Maria Viili
Saara Mäkelä
Leena Eskola
Salla Ruohonen

4A
4B
4C
4D

Vesa Nieminen
Jaana Kotiranta
Päivi Ahonen
Mari Tikkanen

5A
5B
5C
5D

Jalle Pääkkönen
Mikko Leino
Maria Pirskanen
Sanna Lagerstedt

6A
6B
6C

Marjo Teppo
Lauri Harju
Taina Jäntti

englanti/ ruotsi

Hanna-Kaija Nieminen

erityisopetus
erityisopetus
erityisopetus
erityisopetus
erityisopetus
erityisopetus
erityisopetus

Salla Kuusikko
Anna Salkinoja
Henni Parikka (ke-pe)
Ella Ojell (ti-pe) (Helena Vesaranta)
Tuija Hassi
Miia Eriksson (ma-to)
Päivi Tuomi-Uusitalo (to-pe)

ortodoksiuskonto

Inkeri Remsu

saksan kieli

Jenni Schorpp

kiinan kieli

LiHong Yuan

venäjä

etäopetus

apulaisrehtori

Kristiina Marttila

rehtori

Anssi Lammensalo

koulusihteeri

Maarit Rautanen

koulunkäynninohjaajat

Hanne Selin
Heidi Katajisto
Kaisu Lähde
Satu Huhtasalo
Salla Koskio
Minna Korja
Laila Raudanpää- Kylmämetsä
Riikka Vuorinen

koulunkäynninohjaajat
(koululaisten apip- toiminta)

Pilvi Aaltonen
Minttu Harkki
Evgenia Petrova
Tiina Virtanen
Tarja Väkeväinen
Hanna Peltonen

kouluterveydenhoitaja

Arja Mäkinen

vastaava koulukuraattori

Tuija Ylä-Himanka (alkusyksy Essi Lehtiö)

koulupsykologi

Leila Verkkala

keittiöhenkilökunta

Heli Tuominen (ruokapalveluesimies)
Pirjo Olkinuora (dieettikokki)
Kirsi Kivistö (dieettikokki) (Katja Rautanen)
Anne Halmes (dieettikokki)
Ibrahim Önder
Juha-Matti Laakso
Stina Kuortti
Jenni Koskela
Hanna Heikkilä
Marita Hirsimäki

siistijät (Lekitek)

Kirsi Palomäki
Heidi Aalto
Heidi Mäkelä
Asta Salmela
Eija Leppänen
Tanja Aaltonen
Tuija Itkonen

kiinteistönhoitajat (Lekitek)

Matti Äyräs

srk:n koulukummi

Heli Orre

siv. lautakunnan kummi

Maikki Hämäläinen-Ylikahri

Työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2018- 2019:
Syyslukukausi
Koulupäivä, lauantai
Vapaapäivä
Syysloma
Joululoma
Kevätlukukausi
Talviloma

9.8.2018- 21.12.2018
6.10.2018 (korvaa perjantain 7.12.2018)
7.12.2018 (tehty sisään lauantaina 6.10.2018)
15.10.2018- 21.10.2018 (vko 42)
22.12.2018- 6.1.2019
7.1.2019- 1.6.2019
25.2.2019- 3.3.2019 (vko 9)

Oppitunnit ja välitunnit:
1. oppimiskokonaisuus:

klo 8.15- 9.45

TAI

klo 9.00- 9.45

Välitunti 30 min.
2. oppimiskokonaisuus:

klo 10.15- 12.00

(kaikki ryhmät ruokailevat
liukuvasti tässä välissä)

Välitunti 30 min.
3. oppimiskokonaisuus:

klo 12.30- 14.00

4. oppimiskokonaisuus:

klo 13.15- 14.45

Esikoululaiset:

klo 9-13

TAI

klo 12.30- 13.15

Monialaiset oppimiskokonaisuudet:
Uuden OPS:n mukaan koulussa opiskellaan laajempia oppimiskokonaisuuksia. Jokaisen
oppilaan opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa.
Näissä yhdistellään eri oppiaineiden tavoitteita. Lempäälässä monialaisten oppimiskokonaisuuksien vuosiluokkien omat teemat ovat:
esi- 1. luokat
2. luokat
3. luokat
4. luokat
5. luokat
6. luokat

Minä, me ja ympäristömme
Oma ajattelu ja viestintä
Koti Lempäälässä
Ulos oppimaan
Elämää eri aikakausina
Yhteinen tulevaisuus

Laaja-alainen osaaminen:
Opetussuunnitelmassa määritellään seitsemän laaja-alaisen osaamisen taitoa. Nämä ovat
kouluvuosien aikana kehittyviä taitoja, joita harjoitellaan kaikissa oppiaineissa:
1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen
2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
4. Monilukutaito
5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
6. Työelämätaidot ja yrittäjyys
7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän kehityksen rakentaminen
Arviointi:
Oppilaan arvioinnissa itsearvioinnin rooli korostuu. Kaikki oppilaat asettavat henkilökohtaisia
vuositavoitteita syksyllä pidettävissä tavoitekeskusteluissa yhdessä opettajan kanssa. Tavoitekeskusteluissa asetetaan tavoitteita käyttäytymiselle, työskentelylle ja tarvittaessa oppiaineille.
Tavoitteiden toteutumista arvioidaan arvioitikeskusteluissa, jotka pidetään marras-helmikuussa
yhdessä huoltajan kanssa. Esi- ja alkuopetuksessa arvioinnin käsikirjana toimivat Taitotikkaat.
Lukuvuoden päätteeksi oppilaat saavat lukuvuositodistuksen. 1-4-luokilla lukuvuositodistuksessa
on sanallinen arviointi ja 5- 6- luokilla numeroarviointi.
Käsityö:
Käsityön opetuksessa käytetään sekä teknisen että tekstiilityön menetelmiä eikä erillistä valintaa
näiden välillä enää tehdä. Ruotsin kielen opiskelu alkoi jo viime lukuvuonna 6. vuosiluokalla ja
yhteiskuntaopin opiskelu 4. vuosiluokalla. Kaunokirjoituksen opetus jäi pois ja nyt opetellaan
kirjoittamaan käsin vain tekstaamalla.
Koulukokous:
Koulujen johtokuntien toimikausi Lempäälän kouluissa päättyi 31.7.2016. Kunnanvaltuuston
päätöksellä johtokunnat korvattiin koulukokouksella. Lempäälän sivistyslautakunta on määritellyt
koulukokoukselle seuraavat tehtävät:
1. Vastaa osaltaan koulun kasvatus ja opetustehtävästä yhteistyössä koulun henkilöstön
ja ympäröivän yhteisön kanssa. Koulukokous on avoin foorumi.
2. Koulukokous valitsee puheenjohtajan ja sihteerin. Rehtori toimii esittelijänä.
3. Koulukokous keskustelee ja sopii kodin ja koulun välisen yhteistyön muodoista yhdessä
koulun henkilökunnan kanssa.
4. Koulukokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa. Kokoontumisista laaditaan
muistio, joka toimitetaan kasvatus- ja opetuslautakunnalle. Kutsu koulukokoukseen tulee
lähettää vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin. Käsiteltävistä asioista viestitään wilman
kautta.

5. Koulukokous valmistelee koulun opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman
yhteistyössä rehtorin ja koulun henkilökunnan kanssa kasvatus- ja opetuslautakunnan
hyväksyttäväksi.
6. Koulukokous keskustelee kouluun liittyvistä kehittämisasioista ja tekee aloitteita ja antaa
lausuntoja koulua koskevissa asioissa.
7. Koulukokouksista lähetetään kutsu oppilaskunnan hallitukselle.
8. Koulukokous hyväksyy koulun järjestyssäännöt osana opetussuunnitelmaan perustuvaa
suunnitelmaa.
Moision koulun tämän syksyn koulukokous pidetään 23.10.2018. Tarkempaa infoa koulukokouksen sisällöstä tulossa vielä wilman kautta. Tervetuloa!

Erityisopetus:
Moision koulussa toimii 7 erityisopettajaa, joista osa työskentelee myös muilla kouluilla.
Tehtävänämme on tukea oppilaita ja perheitä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa ja
pulmissa. Teemme paljon töitä yhdessä luokanopettajien kanssa. Toisinaan olemme mukana
oppitunneilla isossa luokassa tai sitten osa oppilaista tulee luoksemme pienryhmään. Oppimista
tukevat kerhot ovat myös tärkeä osa työtämme. Teemme yhdessä luokanopettajien kanssa
erilaisia kartoituksia, jotta tukitoimet oppimisvaikeuksissa saadaan aloitettua riittävän varhain.
Meidät tavoittaa Wilman kautta, sähköpostilla ja puhelimitse:
Anna Salkinoja esi - 2lk
anna.salkinoja@lempaala.fi
puh: 050 3830088
Henni Parikka 3lk (ke-pe)
henni.parikka@lempaala.fi
puh: 050 3839963
Miia Eriksson esi- 2lk (ma-to)
miia.eriksson@lempaala.fi
puh: 040 1337455
Helena Vesaranta/ Ella Ojell 5lk (ti-pe)
helena.vesaranta@lempaala.fi/ ella.ojell@lempaala.fi
puh: 050 3839473
Tuija Hassi 4D
tuija.hassi@lempaala.fi
puh: 044 4235076
Päivi Tuomi-Uusitalo 4A, 4B, 6B (to ja pe)
paivi.tuomi-uusitalo@lempaala.fi
puh: 044 4863871
Salla Kuusikko 6C, 6A
Alueellinen tukipalvelukoordinaattori
salla.kuusikko@lempaala.fi
puh: 050 3839330

Koulukuraattori:
Moision koulun vastaavana kuraattorina toimii Tuija Ylä-Himanka, alkusyksyn aikana kuraattorin
tehtäviä hoiti kuraattori Essi Lehtiö. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä, jos esim. kaverisuhteet, kotiasiat, koulukiusaaminen tai muut kouluun liittyvät asiat painavat oppilaan mieltä
tai oppilaan elämässä tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin. Kuraattoria on
mahdollista tavata Moision koululla pääsääntöisesti keskiviikkoisin ja torstaisin. Tarvittaessa
tapaamiset järjestyvät myös kouluajan ulkopuolella. Kuraattorin tavoittaa parhaiten wilman tai
sähköpostin vlityksellä:
tuija.yla-himanka@lempaala.fi
050 3830 600
essi.lehtio@lempaala.fi
040 133 7912
Koulupsykologi:
Koulupsykologi Leila Verkkala on jäsenenä Moision koulun oppilas- ja opiskelijahuoltotyöryhmässä. Koulupsykologilta saa keskustelu-, neuvonta- ja tutkimusapua erityisesti oppimiseen
ja koulunkäyntiin liittyvissä pulmatilanteissa. Työskentely tapahtuu ajanvarauksella koululla.
Yhteistyössä vanhempien ja koulun kanssa pohditaan ratkaisua koulunkäyntivaikeuksiin
sekä tarvittaessa ohjataan koulun ulkopuolisiin tukitoimiin tai jatkotutkimuksiin. Koulupsykologiin
voi ottaa yhteyttä, mikäli on huolta esim. lapsen oppimisesta, keskittymisestä, sosiaalisista
taidoista, käytöksestä tai muista koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Koulupsykologin tavoittaa
parhaiten wilman kautta tai puhelimitse numerosta 040 1337 261 ja sähköpostitse
leila.verkkala@lempaala.fi. Koulupsykologi on Moision koululla pääsääntöisesti keskiviikkoisin
ja torstaisin.
Kouluterveydenhoitaja:
Terveydenhoitaja Arja Mäkinen on koululla pääsääntöisesti joka arkipäivä klo 8.15- 16.00.
Hänet tavoittaa numerosta 050 3839 648 (parhaiten tavoitettavissa joko heti aamusta tai sitten
klo 14 jälkeen, kesken tarkastuksen ei puhelimeen vastata) tai Wilmalla. Terveydenhoitajaan
voit olla yhteydessä terveyteen, kasvuun yms. liittyvissä asioissa.
Työ koululla on ehkäisevää terveydenhoitoa, joka on pääsääntöisesti terveystarkastusten ja tapaamisten tekemistä ja organisointia ym. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on edistää lapsen
ja koko perheen terveyttä, kehitystä ja hyvinvointia.
Oppilailla on vuosittain määräaikaistarkastukset. Laaja-alaiset terveystarkastukset järjestetään
alakoulussa 1.- ja 5.- luokkien oppilaille. Laaja- alaisessa terveystarkastuksessa ovat mukana
oppilas, hänen huoltajansa sekä terveydenhoitaja että lääkäri. Huoltajat ovat tervetulleita
mukaan kaikkiin terveystarkastuksiin.
Avoin vastaanotto on aamupäivän pitkällä välitunnilla klo 9.45- 10.15 (ei niinä päivinä, kun lääkäri
on paikalla). Lääkäripäivät on merkitty terveydenhoitajan ovesta löytyvään kalenteriin). Tuolloin
voi tulla käymään, jos on asia johon haluaisi terveydenhoitajan kannanottoa, silloin voi myös
käydä sopimassa aikaa keskusteluun, näkö- tai kuulotutkimukseen tms. Kiireelliset ensiaputapaukset hoidettaan tietenkin heti.
Mikäli lapsesi tarvitsee koulupäivän aikana jotain lääkettä, niin kannattaa olla yhteydessä omaan
opettajaan ja lääkkeen käytöstä laaditaan Yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma. Jos lapsellasi on
käytössä lääkitys, tai jokin muu syy, miksi kasvua, verenpainetta, kuuloa tms. tulisi seurata,
ilmoitathan siitä, jotta voidaan sopia miten seuranta toteutetaan.
Tutustuthan myös Wilmassa olevaan Kouluterveydenhuollon tiedotteeseen!
Lempäälän kunnan kouluterveydenhuoltoon voit tutustua mm. osoitteessa:
www.lempaala.fi/terveys_ja_hyvinvointi/terveyspalvelut/kouluterveydenhuolto/

Ruokapalvelun terveiset:
Tänä syksynä kouluruoka on maistunut hyvin asiakkaillemme. Tarjolla on tuttuja perinteisiä ruokia
ja joitakin uutuuksia on noussut listoille. Olemme panostaneet uudessa ruokalistassa
salaattivalikoimaan ja jatkossa kaikissa kouluissa salaatti tarjoillaan komponentteina. Tällä
pyrimme edistämään lasten vihannesten syöntiä. Keväällä toteutettujen pilottien pohjalta
voimme todeta, että komponentteihin siirtyminen on lisännyt vihannesten syöntiä huomattavasti.
Tänä vuonna juhlistetaan Ilmaisen kouluruokailun 70-vuotisjuhlavuotta. Tämä tulee näkymään
syksyn ruokalistoilla muutamina teemapäivinä. Ruokalistalle tuodaan muutamia eri
vuosikymmeniltä tuttuja ruokia esim. Merimiespihvi.
Perinteinen jouluateria tarjoillaan ti 18.12.2018.
Ruokapalvelu toivoo yhteistyötä teidän huoltajien kanssa, jotta voimme palvella asiakkaitamme
mahdollisimman hyvin nyt ja tulevaisuudessa. Ohessa myös linkki ruokapalvelun
www-sivuille, mistä löytyy paljon tietoa toiminnastamme.
http://www.lempaala.fi/palvelut/ruokapalvelut/
Moision tuotantokeittiö:
keittio.moisio@lempaala.fi
puhelin: 03 5655 1127 tai 050 3839 634
Ystävällisin terveisin
Liisa Ceylan, ruokapalvelupäällikkö

Poissaolot:
Oppilaan poissaoloihin tulee pyytää lupa. Luvan enintään neljän päivän poissaoloon myöntää
luokanopettaja, muulloin rehtori. Lomat anotaan wilman kautta kohdasta ”hakemukset ja
päätökset”
Perheiden lomamatkoista johtuvat oppilaiden koulutyön keskeytykset ovat viime vuosina
lisääntyneet huomattavasti. Koulutyön keskeytyksen aikana opinnoissa eteneminen on
huoltajan vastuulla. Koulun tukiopetuskiintiöllä ei ole tarkoitus ”paikata” lomamatkojen
poissaoloista johtuvia opetuksesta jälkeen jäämisiä. Toivomme perheen yhteisten lomamatkojen sijoittuvan koulun loma-aikoihin.
Oppilaiden poissaolot merkitään päivittäin wilmaan, josta huoltajien tulee kuitata ne. Jos
oppilaan poissaolosta ei ole tietoa etukäteen niin luokanopettaja ottaa yhteyttä huoltajiin
päivän päätteeksi ja selvittää syyn poissaoloon. Näin poissaolojen seuranta tehostuu entisestään.
Lempäälän kunnassa on laadittu toimintaperiaatteet sairauspoissaoloihin ja luvattomiin
poissaoloihin puuttumisesta. Ne ovat luettavissa alapuolelta:

Sairaat oppilaat ja sairastuminen koulussa:
Sairasta lasta ei pidä lähettää kouluun. Oppilaan kaikki poissaolot kirjataan wilmaan
päivittäin. Huoltajien tulee informoida poissaolosta opettajaa. Jos oppilas sairastuu
koulupäivän aikana, pyrimme ottamaan yhteyttä huoltajiin. Toivomme kodin pitävän
koulun ajan tasalla yhteystietojen suhteen. Särky- ym. mahdollisten lääkkeiden
tuonnista kouluun pitää sopia erikseen sekä terveydenhoitajan että oman opettajan
kanssa.

Vanhempaintoiminta:
Moision koulun vanhempaintoiminnan tarkoituksena on edistää koulun ja kotien yhteistyötä
sekä tukea koulun ja oppilaiden yhteistä toimintaa. Järjestämme erilaisia tapahtumia sekä
keräämme varoja koulun ja sen oppilaiden toiminnan tukemiseksi. Voimme myös tehdä
aloitteita kouluun ja sen ympäristöön liittyvissä asioissa.
Toiminta on avointa kaikille koululaisten huoltajille, vapaamuotoista ja vapaaehtoista!
Se ei vie aikaa yhtään enempää kuin siihen haluaa panostaa. Jokaisen ei tarvitse olla jokaisessa
tapaamisessa eikä jokaisessa tapahtumassa. Pienikin apu on tarpeen!
Toiminta on konkreettisesti hyödyllistä, tuottaa iloa sekä mukavia uusia kontakteja muiden
oppilaiden vanhempiin. Mukana myös opettajajäseniä, joten myös heidän kauttaan tutustuu
koulumaailmaan.
Tänä syksynä järjestämme discon 3.-6. luokkalaisille 26.10. sekä myymme pesuaineita ja pehmopapereita. Näiden myyntituotto kohdennetaan pihavälineisiin.
Jouluhulinat pidetään to 29.11. klo 17.30- 19.30. Luokilla on täällä myyntipöytiä ja esityksiä.
Tervetuloa mukaan auttamaan kahviossa, arpajaispöydässä ja muuten järjestelyissä! Otamme
vastaan myös arpajaispalkintoja, joita voitte toimittaa lapsenne luokan opettajalle. Kiitos!
Keväällä hulinoimme pienempien oppilaiden (esi-3.lk) kanssa discoillen ja muuten touhuten.
Seuraava kokous on ke 3.10. klo 17.30 henkilökunnan huoneessa. Toivotamme kaikki yhteisistä
asioista kiinnostuneet tervetulleiksi toiminnan pariin!
Mahdolliset lisätiedustelut moisionvy@gmail.com
Liity myös Facebook-ryhmään: Lempäälän Moision koulun vanhemmat.
Välkkäritoiminta:
Välituntiliikuntaohjaajat eli välkkärit ovat koulun 5. ja 6. luokan oppilaita, ja heidän tavoitteenaan
on kannustaa oppilaita liikkumaan. Välkkärit ohjaavat välitunneilla leikkejä ja pelejä. He tiedottavat välkkärivälkistä keskusradion kautta ja toivottavat kaikki oppilaat tervetulleiksi osallistumaan
rohkeasti ja hyvillä mielin välituntitoimintaan. Ohjaajat tunnistaa välitunneilla vihreistä huomioliiveistä. Välkkärit ohjaavat silloin tällöin myös liikunnallisia aamunavauksia koulun väelle.
Löytötavarat:
Lukuvuoden aikana kertyy koulun naulakoihin runsaasti vaatteita ja erilaisia varusteita.
Varusteisiin kannattaa aina laittaa oppilaan nimi. Lukuvuoden aikana koululle kertyneitä
tavaroita, vaatteita yms. säilytetään koululla jonkin aikaa, mutta säännöllisin väliajoin niitä
tullaan toimittamaan mm. vaatekeräyksiin. Löytötavaroiden esilläolosta ja sisäänkäyntien
yhteyteen tulevista löytötavaralaatikoista on tulossa lisäinfoa aivan lähiaikoina wilman kautta.
Koulumatkat:
Oppilaiden turvallisuuden kannalta suosittelemme, että ainakin 1.- 2.- luokkien oppilaat
kulkevat koulumatkat jalkaisin. Suosittelemme lämpimästi pyöräilykypärän käyttöä aina,
mutta edellytämme sitä kaikilla koulun polkupyöräretkillä, koulupäivän aikana pyörillä
tapahtuvissa siirtymisissä liikunta- ym. tunneille. Huoltajien tulee huolehtia siitä, etteivät
oppilaat saavu koulun pihalle turhan aikaisin.
Tukiopetus:
Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muuten tarvitsee tukea on
oikeus tukiopetukseen. Aloitteen tukiopetuksen saamiseksi voi tehdä oppilas, huoltaja tai
opettaja.
Tapaturmat:
Koulussa ja koulumatkalla tapahtuneiden tapaturmien kulut korvataan. Toimintaohjeet kouluja koulumatkatapaturmien hoidosta löytyvät wilman tiedotteista.

Kännykkä:
Kännykkä on koulupäivän aikana koulun alueella äänettömällä. Sitä voi käyttää koulussa
ainoastaan henkilökunnan luvalla. Koulupäivän päätteeksi oppilaalla on mahdollisuus soittaa
tai laittaa viestiä esim. kotiin, mutta tämä tapahtuu luokassa ja asiasta sovitaan opettajan tai
koulun muun aikuisen kanssa. Kiireellisissä tapauksissa oppilailla on mahd. käyttää koulun
puhelimia. Myös huoltajat voivat olla yhteydessä oppilaaseen koulupäivän aikana soittamalla
koulun puhelinnumeroihin, jotka löytyvät mm. tämän tiedotteen kansilehdeltä.
Kerhotoiminta:
Moision koululla on tarjolla monenlaista kerhotarjontaa lukuvuonna 2018- 2019. Kerhoista
sekä niiden alkamisista ym. tiedotetaan oppilaille ja koteihin aina erikseen.
Riita- ja konfliktitilanteiden toimintakaavio/ SOPU- malli
Oppilaiden välisiä ristiriitatilanteita sekä järjestyssääntörikkomuksia selvitetään Lempäälän
kunnan kouluissa seuraavan mallin mukaan.

Lempäälän perusopetuksen riita-ja konfliktitilanteiden toimintakaavion (edellinen sivu) seliteosa:
Molempien polkujen toimintaidea on se, että niitä edetään nuolten suuntaan ylhäältä alaspäin.
Samaa asiaa ja/ tai saman oppilaan aikaansaamaa konfliktia tai sääntörikkomusta ei voi palauttaa
toimintakaaviossa taaksepäin. Vihreä linja korostaa restoratiivisia toimintatapoja eli oppilaan omaa
vastuuta, osallisuutta ja oikeutta omaan konfliktinsa sekä sen selvittämiseen. Tämän on uuden opetussuunnitelman hengen mukaista ajattelua ja toimintaa. Rehtori/ apulaisrehtori osallistuu kasvatuskeskusteluihin ja kiusaamisselvittelyihin, mikäli edelliset toimet on jo käytetty. Aikuissovittelijat ovat
Resto-koulutuksen käyneitä sovittelijoita. Kiusaamisselvittelijäaikuiset ovat koulun valitsemia opettajia,
jotka huolehtivat kyseisen lukuvuoden aikana ilmi tulleita vakavia ja pidempään jatkuneita kiusaamistapauksia. Toimintamalli voi olla Kiva-koulu-mallin mukainen kiusaamisselvittely. Kake-opettajat ovat
kasvatuskeskustelutyöhön valittuja opettajia, jotka huolehtivat kyseisen lukuvuoden aikana ilmi tulleista
järjestyssääntörikkomusten kasvatuskeskusteluista. Jälki-istunnoista pyritään luopumaan lähes
kokonaan uuden opetussuunnitelman hengen mukaisesti.
Vertaissovittelu (Verso-toiminta):
Koulumme Verso-sovittelijoina toimii tällä hetkellä 14 6.-luokkalaista koulutettua sovittelijaa. He
tekevät vastuullisen tehtävänsä rohkeasti ja innokkaasti. Verso-sovittelussa mukana olevat lapset
oppivat ratkaisemaan konfliktejaan oppilassovittelijoiden avulla. Verso-sovitteluissa sovitellaan
koulupäivän aikana tapahtuneita pieniä riitoja ja erimielisyyksiä. Selkeät kiusaamistapaukset sovitellaan
ja selvitellään aikuisten johdolla.
Moision koululla sovitteluita on ollut melko säännöllisesti ja nämä tilanteet ovat ratkenneet pääosin
onnistuneesti. Sovittelut perustuvat osapuolten vapaaehtoisuuteen, joten oppilailla on mahdollisuus
mennä sovittelemaan toisen osapuolen kanssa tai vaihtoehtoisesti asia selvitellään aikuisen johdolla.
Verso-sovitteluista ei mene tietoa kotiin ellei lapsi itse halua asiasta tai tilanteesta siellä kertoa.
Syksyn aikana koulutamme muutamia uusia Versoja 5.- ja 4.-luokkalaisista. He pääsevät tämän jälkeen
opettelemaan sovittelutaitoja vanhojen Versojemme mukana
Lukuvuonna 2018- 2019 Moision koulun kake-opettajina toimivat vararehtorit Katja Savinainen
ja Mari Orell. Sovittelutoiminnan vastuuopettajat ovat Taina Jäntti ja Marjo Teppo.

Moision koulun järjestyssäännöt (käsitelty koulukokouksessa 4.5.2017)
Järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista
sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana,
koulumatkoilla sekä kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa.
(Perusopetuslaki 29§)
Yleiset säännöt
o
Huolehdin hyvin koulun yhteisestä omaisuudesta ja tilojen siisteydestä.
Kunnioitan muiden omaisuutta. Korjaan tai korvaan aiheuttamani vahingon.
o
Teräaseiden tai muiden vaaraa tuottavien esineiden tuominen kouluun on kielletty.
o
Tupakan, alkoholin tai huumeiden hallussapito ja käyttö koulun alueella on ehdottomasti
kielletty.
o
Koulussa kännykät ym. laitteet ovat oppilaan omalla vastuulla. Oppilas korvaa tahallisesti
aiheuttamansa vahingot ja hukkaamansa välineet. (Vahingonkorvauslaki 412§)
o
En kiusaa ketään sanoilla tai teoilla ja kerron koulun aikuisille kiusaamisesta.
Moision koulu on väkivallaton ympäristö.
o
Pukeudun asiallisesti ja huolehdin opiskeluvälineistä.
o
En koskaan ylitä Tampereentietä koulun läheisyydessä vaan käytän alikulkutunnelia.
Oppitunnit ja työskentely opetustiloissa
o
Käyttäydyn aina sovittujen sääntöjen ja annettujen ohjeiden mukaan.
o
Saavun ajoissa oppitunnille.
o
Annan työrauhan kaikille.

Välitunnit
o
Menen viivyttelemättä välitunnille.
o
Liikun koulun käytävillä aina kävellen.
o
Vietän välitunnit sovitulla välituntialueella.
o
Tulen sisälle vasta kellon soitua.
o
Huolehdin, etteivät välituntivälineet jää ulos.
Ruokailu
o
Odotan omaa vuoroani rauhallisesti ruokajonossa.
o
Otan lautaselleni ruokaa vain sen verran, minkä jaksan syödä.
o
Opettelen maistamaan kaikkia ruokalajeja.
o
Opettelen käyttämään asianmukaisia ruokailuvälineitä.
o
Muistan kiittää.
o
Katson, että oma paikkani jää siistiksi.
o
Palautan ruokailuvälineet siistisi niille varatuille paikoille.
o
Ruokailen sovitussa ajassa.
Koulumatkat
o
Noudatan koulumatkallani liikennesääntöjä.
o
Tulen ajoissa kouluun.
o
Odotan kyyditystä sovitussa paikassa.
o
Koulupäivän aikana käytän ohjeistettuja turvavälineitä (esim. pyöräily- ja luistelukypärä,
suojaimet, turvavyö)
Poissaolot
o
Huoltaja ilmoittaa lapsen sairauspoissaolosta heti aamulla luokanopettajalle/luokanvalvojalle
Wilmassa tai puhelimitse.
o
Kuljetusoppilaan huoltaja ilmoittaa poissaolot yms. muutokset itse taksinkuljettajalle.
Koulun tekemät työjärjestyksen muutokset ilmoitetaan takseille koululta.
o
Erityisruokavalio-oppilaan huoltaja ilmoittaa poissaolot valmistavalle keittiölle klo 8 mennessä.
o
Rästiin jääneet tehtävät selvitetään opettajalta tai isompien oppilaiden osalta yleensä
luokkatoverilta.
o
Alle viiden päivän keskeytykset koulutyöstä anotaan kirjallisesti luokanopettajalta/
luokanvalvojalta ja sitä pidemmät 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.

Syksyn tapahtumakalenteri:
6.10. klo 9-13
23.10. klo 18.00
26.10.
27.11.
28.11.
29.11.
(vielä avoin)

Kodin ja koulun päivä (lauantai)
Koulukokous (kirjasto)
VY:n disco (3.- 6. lk:t)
Koulujenvälinen SB (tytöt), Vesilahti
Koulujenvälinen SB (pojat) Kulju
VY:n jouluhulinat
Joulujuhla/ joulujuhlat Hakkarin liikuntahallilla (iltajuhla)

Mitä tahansa kysymyksiä tai epäselvyyksiä ilmaantuu lukuvuoden aikana, toivomme
huoltajien ottavan yhteyttä suoraan kouluun, omaan opettajaan tai koulun rehtoriin
tai apulaisrehtoriin.
Hyvää lukuvuotta 2018- 2019!
Terveisin Moision koulun väki!

