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1. LUOKKIEN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE

Tiedote on sähköisenä sekä koulun kotisivulla että Wilman tiedotteissa.



TIETOJA KOULUSTAMME

1. OPETUSHENKILÖKUNTA

Tänä vuonna ensimmäisiä luokkia opettavat luokanopettajat

● 1A Miia Äänismaa, p.  040 3570 145 ja Anna-Maija Iso-Ahola, p. 040 5561 737

yhteisopettajuusluokka, V 210

● 1C Laura Järvi, p. 044 4598 393,  V 138

● 1D Elina Piispanen, p. 044 4598 745, V 153

Alkuopetusluokkien erityisopettajana toimii  erityisluokanopettaja Katja Hytönen, p. 044

4598 746, V 152.

Luokilla saattaa olla muitakin opettajia esim. liikunnassa tai musiikissa. Näiden opettajien

nimet saat lapsesi luokanopettajalta. Opettajiin saat yhteyden esim. WIlma-viestillä tai

puhelimitse. Yhteystiedot löytyvät koulun kotisivulta ja/tai luokkakohtaisilta kotisivuilta.

Lisäksi luokissa työskentelee koulunkäynninohjaajia.

Yhteystietoja (linkki)

2. KOULUN KOTISIVU

Koulun kotisivu on peda.netissä. Koulun sivun löydät joko Google-haulla Saarijärven

Yhtenäiskoulu tai osoitteesta/linkistä https://peda.net/saarijarvi/saarijarven_yhtenaiskoulu

Kotisivuilla on mm.

● henkilökunnan yhteystiedot

● linkki koulun ruokalistaan

● luokkakohtaiset kotisivut, jotka täydentyvät lukuvuoden edetessä

● lukuvuoden työ- ja loma-ajat

● tulostettava lomake erityisruokavalion hakemiseksi

https://peda.net/saarijarvi/saarijarven_yhtenaiskoulu/yhteystiedot/luokanopettajat
https://peda.net/saarijarvi/saarijarven_yhtenaiskoulu


3. WILMA

Koulun pääasiallinen tiedotuskanava on Wilma. Kaikki oppilaisiin ja heidän koulunkäyntiinsä

liittyvät asiat tiedotetaan Wilman välityksellä. Seuraa Wilmaa päivittäin. Lapsen etu on, että

koulunkäyntiin liittyvät asiat ovat ajantasaisesti huoltajan tiedossa.

Jos perheessä on useita koululaisia, koulusihteeri voi yhdistää kaikki perheen lapset yhdelle

Wilma-tunnukselle. Wilmaan liittyvien pulmien, esim. kadonneiden/unohtuneiden

tunnusten osalta kannattaa olla yhteydessä matalalla kynnyksellä koulusihteereihin Miranda

Haloseen,                p. 044 459 8416 tai Anu Tukiaan, p. 044 459 8270.

Wilman toiminnot

● Tietokoneella käytettäessä Wilman etusivun ylälaidan valikosta voi valita haluamansa

aiheen, esim. Työjärjestys tai Tiedotteet

● Mobiiliversio on rajatumpi, mutta samalla tavoin ovat esim. oppilaan työjärjestys tai

tiedotteet katsottavissa.

Wilma-viesti

● Wilman välityksellä voit lähettää lapsesi opettajille tai oppilashuollon henkilökunnalle

koulunkäyntiin liittyviä viestejä.

Wilman tiedotteet

● Wilmassa on koulunkäyntiin liittyvistä aiheista erillisiä tiedotteita. Ne löytyvät

Tiedotteet-välilehdeltä.

4. POISSAOLOT

Oppilaan poissaolosta ilmoittaminen

Wilman sivuilla Tiedotteet-välilehdellä on tietoa oppilaan poissaolojen

ilmoittamiskäytännöistä.

● Poissaolo ja sen syy pitää ilmoittaa opettajalle heti poissaolon alettua (esim. aamulla

ennen koulupäivän alkua) opettajan kanssa sovitulla tavalla. Kun poissalo on tiedossa

ennen koulupäivän alkua, ei herää huolta esim. siitä, että oppilaalle on sattunut

jotakin koulumatkalla.

Sairastuminen koulupäivän aikana

Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän,



● lupa kotiinlähtöön pitää pyytää opettajalta.

● terveydenhoitaja voi myös todeta sairastumisen ollessaan paikalla.

● opettaja sopii huoltajan kanssa esim. puhelimitse oppilaan kotiin lähettämisestä.

Oppilaan loma koulunkäynnistä

Jos oppilas on koulusta pois henkilökohtaisten menojen takia, poissaoloihin pitää aina

pyytää lupa. Kun poissaolon kesto on 1–3 koulupäivää, lupa pyydetään luokanopettajalta.

Enemmän kuin 3 päivää kestävään poissaoloon anotaan lupa rehtorilta. Anomus tehdään

sähköisesti Wilmassa.

● Wilman etusivun ylävalikko:

Hakemukset ja päätökset → Tee uusi hakemus → Oppilaan loma koulunkäynnistä (yli 3 pv).

Rehtorin tehtyä päätöksen lomasta päätös näkyy samalla välilehdellä. Päätöksestä ei tule

erillistä ilmoitusta.

Jos sähköisen lomakkeen käyttö ei ole mahdollista, koulusihteeriltä voi pyytää paperisen

lomakkeen ja palauttaa sen täytettynä luokanopettajalle.

Koulu suosittelee, että lomamatkat ja muut henkilökohtaiset menot (ostosmatkat,

parturikäynnit jne.) järjestetään kouluajan ulkopuolella. Kun oppilas on pyytänyt/anonut

lomaa koulunkäynnistä, loma-ajan läksyt kysytään opettajalta etukäteen. Opettaja voi antaa

osan läksyistä tehtäväksi ennen anottua lomaa tai osa voidaan tehdä myönnetyn loman

jälkeen. Huoltajan tehtävä on vastata oppilaan opintojen etenemisestä myönnetyn loman

aikana.

Koululla on velvollisuus seurata oppilaan poissaoloja (Perusopetuslaki 26§). On tärkeää

puuttua poissaoloihin mahdollisimman pian. Jos kotona tai koulussa herää huolta oppilaan

poissaoloista, mietitään yhdessä, mistä poissaolot johtuvat ja miten ne saadaan

loppumaan/vähenemään. Tarvittaessa järjestetään yksilökohtainen oppilashuoltopalaveri

oppilaan tueksi.

Koulussamme työskentelee SKY-hanketyöntekijä, Terhi Hämäläinen. Sitouttava

kouluyhteisötyö -hankkeessa kouluumme on kehitetty toimintamalli kouluun kiinnittymisen

lisäämiseksi ja koulupoissaolojen ehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi. Malli auttaa

vanhempia niin tukemaan lapsen koulunkäyntiä kuin tunnistamaan mahdollisia

ongelmakohtia oppilaan koulunkäynnissä. Poissaolojen toimintamallin huoltajan osuus on

nähtävillä Wilman tiedotteissa sekä peda.netissä: Poissaolojen seuranta (peda.net).

https://peda.net/saarijarvi/saarijarven_yhtenaiskoulu/huoltajalle/poissaolojen-seuranta


5. OPPIMISEN TUKI

Oppilaan kasvua ja oppimista edistetään, seurataan ja tuetaan koulussa yhteistyössä

huoltajien kanssa. Luokanopettaja ja erityisopettaja tekevät yhteistyötä oppilaan oppimisen

hyväksi. Tarvittaessa oppilas voi saada joko lyhyt- tai pidempiaikaista tukea. Oppimisen ja

koulunkäynnin tuen tasoja on kolme; yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tukimuotoja ovat

esim. tukiopetus, erityisopetus ja avustajapalvelut. Tukitoimet suunnitellaan aina

tapauskohtaisesti.

Oppimisen tuen rinnalla oppilas voi saada myös yksilökohtaisen oppilashuollon tukea muihin

kuin oppimisen pulmiin.

6. YKSILÖKOHTAINEN OPPILASHUOLTO

Oppilashuollon tilat sijaitsevat uuden koulun 2. kerroksessa väistökoulun puoleisessa

päädyssä. Sisäänkäynti on joko alaluokkien pihan puolelta tai uuden koulun pääovelta.

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu oppilaan ja oppilaan iästä ja kehitystasosta riippuen

oppilaan huoltajan suostumukseen. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet

häntä koskevissa ratkaisuissa ja toimenpiteissä otetaan huomioon oppilaan iän, kehitystason

ja henkilökohtaisten edellytysten mukaisesti.

Koulussamme työskentelee tällä hetkellä kaksi koulukuraattoria, yksi koulupsykologi ja kaksi

kouluterveydenhoitajaa:

● koulukuraattori Henna Alanen, p. 044 4598 283 (1–6 lk)

● koulukuraattori Marko Savolainen, p. 050 382 5351 (7-9 lk)

● yläluokkien  koulupsykologi Tea Luukkonen, 044 459 8286 (7-9 lk)

● kouluterveydenhoitaja Maarit Kemppainen, p. 044 4598 974 (1–6 lk)

● kouluterveydenhoitaja Anu Piispanen, p. 044 4598 266 (7–9 lk)

Ajanvaraus oppilashuoltoon

Jos jokin asia lapsen terveydentilassa, koulunkäynnissä, sosiaalisissa suhteissa tai yleensäkin

arjessa askarruttaa, on hyvä olla yhteydessä joko kuraattoriin, psykologiin tai

terveydenhoitajaan.

Kuraattorin, psykologin ja terveydenhoitajan vastaanotolle pääsee ajanvarauksella.

(Terveydenhoitajan aamuvastaanottoa ei enää ole). Huoltaja voi ottaa yhteyttä joko

puhelimitse tai Wilma-viestillä, onpa kyse ajanvarauksesta tai muusta yhteydenotosta.

Tiistaisin alaluokkien kouluterveydenhoitaja on pääsääntöisesti Kannonkoskella. Yläluokkien

kouluterveydenhoitaja on torstaisin POKElla.



Yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä

Tarvittaessa oppilaan tueksi voidaan koota asiantuntijaryhmä. Ryhmään voivat kuulua esim.

huoltaja(t), opettaja, erityisopettaja ja kuraattori. Ryhmä kootaan huoltajan ja oppilaan

osallistujakohtaisella kirjallisella suostumuksella. Ryhmän jokainen jäsen osallistuu oppilaan

tukemiseen oman (työ)roolinsa kautta.

Perheneuvola

Perheneuvola on kaikkien kuntalaisten käytössä. Jos haasteita on myös perheen asioissa

kotona tai on tarvetta saada kasvatuksellista apua ja neuvoja, voi olla yhteydessä

perheneuvolaan.

Perheneuvolan palveluihin pääsee tarkemmin tutustumaan osoitteessa:

https://saarikka.fi/palvelut_kunnittain/perheneuvola

Laajat terveystarkastukset 1. luokkien oppilaille

Jos oppilas ei ole vielä käynyt tarkastuksessa, ajan voi varata Maarit Kemppaiselta, p. 044

4598 974 (1–6 lk)

Tarkastukseen liittyy kaksi käyntiä

1. käynti terveydenhoitajan vastaanotolla

2. käynti lääkärin vastaanotolla

Huom!

Jos oppilaalla on aikavaraus terveyskeskukseen, esim. hammashoitoon, koulu ei järjestä

saattajaa matkalle. Koulun ulkopuolelle suuntautuvat terveydenhoitokäynnit on tästä syystä

hyvä sopia oppilaan koulupäivän ulkopuolelle.

Ajankohtaisia kouluterveydenhuollon asioita on Wilman tiedotteessa Kouluterveydenhuolto

tiedottaa.

7. PROKOULU-TOIMINTAMALLI

Saarijärven kaupungin koulut ovat ProKouluja. ProKoulu-malli on tutkimustietoon

pohjautuva hyvän käytöksen opettamisen toimintamalli: Tutkimusten mukaan hyvää

käyttäytymistä voi opettaa ja oppia aivan samalla tavalla kuin esim. luku- ja kirjoitustaitoa.

Mallissa koulun aikuiset toimivat ohjaajina ja malleina käyttäytymiselle. Ohjaaminen

https://saarikka.fi/palvelut_kunnittain/perheneuvola


tapahtuu yhdessä sovitulla tavalla ja oppilaiden onnistumisista positiivista palautetta antaen.

Koulussa toimii ProKoulu-tiimi, joka suunnittelee ja organisoi toimintaa. Kahden edellisen

lukuvuoden aikana koulussamme on harjoiteltu ruokalakäyttäytymistä, kenkien ja

päällysvaatteiden paikalleen laittamista ja koulutarvikkeiden mukana pitämistä. Alkaneen

lukuvuoden keskeinen tavoite on harjoitella yhteisesti sovittuja toimintaohjeita

oppitunneille. ProKoulu-tiimi tiedottaa asiasta tarkemmin.

8. LAPSET PUHEEKSI-KESKUSTELU

Kunnassamme tarjotaan Lapset puheeksi-keskustelua kaikille 1., 4. ja 7. luokkien oppilaiden

huoltajille. Keskustelua käytetään koulussamme kodin ja koulun tutustumisen välineenä.

Lisäksi sen avulla vahvistetaan kodin ja koulun yhteistyötä. Tarkempaa tietoa Lapset

puheeksi-menetelmästä saa luokanopettaja Miia Äänismaalta (LP-koordinaattori), p. 040 357

0145.

9. KOULUMATKAT

Koulukuljetukset

Alaluokkien linja-autopysäkki on Monnarin/uimahallin pihassa. Koulukyyteihin liittyvissä

asioissa voi ottaa yhteyttä Jaana Myllylälle mieluiten sähköpostilla tai Wilma-viestillä.

Sähköpostiosoite on jaana.myllyla@saarijarvi.fi

Oppilaiden saattoliikenne koulun pihaan

Huoltajien tuodessa oppilaita kouluun omalla autolla käytössä on työväentalon ja

kierrätyskeskuksen välinen ympyrä. Se ruuhkautuu helposti, jos siihen jäädään pitkäksi aikaa

odottamaan oppilasta tai jättämään esim. oppilaan polkupyörää pois kyydistä. Toivottavaa

onkin, että ympyrään ei pysäköidä pitkäksi aikaa.

Polkupyörät ja skuutit

Koulu suosittelee, että 1. luokan oppilaat eivät tule kouluun polkupyörällä tai skuutilla.

Pienen oppilaan havainnointikyky liikenteessä on vielä kehittymätön. Jos huoltaja kuitenkin

päätyy siihen, että oppilas kulkee koulumatkat skuutilla/polkupyörällä, on hyvä käydä

yhdessä läpi koulumatkan vaaranpaikat. Lisäksi koulu suosittelee kypärän käyttöä.

● Skuutit ja polkupyörät pysäköidään koulun pyörätelineeseen.

● Kulkuvälineessä on hyvä olla lukko, koska pyörätelineillä ei ole erillistä valvontaa.

Erityisesti oppituntien aikana piha-alueella voi liikkua ulkopuolisia.



Koulun tapaturmavakuutus on voimassa oppilaan koulupäivien sekä koulumatkojen aikana.

On hyvä huomata, että oppilaan tullessa aamulla ennen koulupäivän alkua ajelemaan

skuutilla Monnarin pihalle, kyseessä ei ole oppilaan koulumatka tai oppilaan koulupäivään

kuuluva aika. Kun oppilas ei ole matkalla kouluun vaan viettää aikaa esim. skuuttaillen

Monnarin piha-alueella, on kyse oppilaan vapaa-ajasta.

Monnarin piha ei ole koulun aluetta eikä siellä ole valvontaa ennen koulupäivän alkua tai

koulupäivän jälkeen.

10. OPPILAAN VAATTEET JA VARUSTEET

Koska koulussamme on n. 700 oppilasta, on pelkästään käytävien seinustoilla olevien takkien

ja kenkäparien määrä valtaisa. Jotta vaatteiden, kenkien ja urheiluvälineiden vaihtumisilta ja

etsinnöiltä vältyttäisiin, on kengät ja takit hyvä nimikoida. Kun luokan naulakon alla on yli

kymmenen paria mustia Kuoma-kenkiä kokoa 33–34, kenkien sekaantumisen vaara on suuri.

Samoin on laita esim. suksien suhteen.

Syksyllä sää saattaa kylmetä kesäisestä syksyisen viileäksi muutamassa päivässä. Oppilaalla

on hyvä olla säänmukaiset vaatteet ja kengät, joilla tarkenee välitunneilla.

Liikuntatunneilla tarvitaan asianmukaiset liikuntavarusteet ja pyyhe peseytymistä varten.

Ulkona liikkuessa liikkumiseen tarkoitetut jalkineet tekevät liikkumisesta turvallista.

Tarvittavista liikuntavarusteista opettajat tiedottavat tarkemmin.


