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Äetsän koulun rehtorin terveiset 

Oikein hyvää talvisessa säässä alkanutta vuotta 2022! Tämäkin vuosi näyttää alkavan 

koronapandemian merkeissä. Valtakunnallisesti ja paikallisesti on linjattu, että 

perusopetuksen toteuttaminen lähiopetuksena on tarkoituksen mukaisinta. Oppilaiden 

ja henkilökunnan terveysturvallisuuden takaamiseksi on noudatettava ohjeistuksia: 

- kouluun tullaan vain terveenä. 

- mikäli koronaan viittaavia oireita ilmenee, huolehditaan terveydenhuollon 

ohjeistuksen mukaisesti tarvittaessa koronatestiin hakeutumisesta. 

- mikäli oppilas sairastuu koronaan tai muuhun hengitystieinfektioon, palataan 

kouluun vasta kun on toivuttu. 

- noudatamme hyvää käsi- ja yskimishygieniaa sekä käytetään suu-nenäsuojaimia. 

- koronan vuoksi karanteeniin tai eristykseen määrätystä oppilaasta tulee huoltajan 

ilmoittaa luokanohjaajalle tai rehtorille, jotta oppilaalle voidaan järjestää etäopetus. 

Tavoitteenamme on tarjota oppilaillemme hyvä koulupäivä sisältäen laadukkaan 

perusopetuksen, kasvua ja kehitystä tukevan toimintakulttuurin, yhteisöllisyyden, kodin 

ja koulun yhteistyön sekä turvallisen kouluympäristön. Oppimisen tuen tavoitteet 

määritellään oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan heidän elämäntilanteestaan 

käsin. Laaja-alaiseen ohjaustoimintaan kuuluvat mm. eriyttäminen, oppilaanohjaus, 

oppilashuollon tuki, koulun tukioppilastoiminta, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, 

avustajapalvelut, ohjaus- ja tukipalvelut.  

Yhteistyössä kotien kanssa pyrimme reagoimaan ongelmiin mahdollisimman varhain ja 

selvittelemään erilaisia asioita. Oppilailla on monia oikeuksia, mutta myös 

velvollisuuksia: oppilaan tulee osallistua opetukseen, suorittaa tehtävänsä tunnollisesti 

ja käyttäytyä asiallisesti. Jotta arki sujuu, koulun Pedanet-sivuilta löytyvät 

järjestyssäännöt, joita jokaisen tulee noudattaa. Pyrimme tarvittaessa ohjaamaan 

oppilaan käyttäytymistä oikeaan suuntaan mm. kasvatuskeskustelujen ja pedagogisen 

tiimin avulla. Yläkouluikäinen lapsi tarvitsee vielä paljon kodin ohjausta ja rajoja, mutta 

myös tukea, huolenpitoa ja kannustusta. 

Seuraamme poissaoloja Wilmaa hyödyntäen ja otamme tarvittaessa kotiin yhteyttä. 

Opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat eli pedagogiset arviot ja selvitykset, 

oppimissuunnitelmat ja HOJKSit kirjataan Wilmaan, josta ne ovat reaaliaikaisesti 

oppilaiden, huoltajien ja opettajien nähtävissä. Lisäksi kirjataan kurinpitoon liittyvät 

asiat: kasvatuskeskustelut, jälki-istunnot, luokasta tai muusta tilasta poistamiset, 

opetuksen epääminen sekä kiellettyjen esineiden tai aineiden takavarikoiminen.  

Ysit ovat kevään aikana valintojen edessä: paikat toisen asteen opintoihin jaetaan 

opintomenestyksen perusteella. Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppimiseen, 

osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Koulun henkilökunta tukee ja auttaa 

tarvittaessa, mutta pääasiallinen vastuu oppimisesta on oppilaalla itsellään. 

 

Päivi Vuori, rehtori 



Äetsän koulun kotisivut 

Äetsän koulun Peda.net-sivut löytyvät osoitteesta 

https://peda.net/sastamala/peruskoulut/aetsan-koulu 

Sastamalan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmiin voit tutustua sivuilla 

https://peda.net/sastamala/pl/ops-2016 

Luokanohjaajan tunnit 

Ennen jokaisen jakson alkua luokanvalvoja pitää ns. luokanohjaajan tunnin, jossa 

käsitellään yhteisiä luokkaa koskevia asioita ja jaetaan seuraavan jakson työjärjestykset.  

Valinnaisaineet 

7.-8.-luokkalaiset ovat tehneet valinnaisaineiden valinnat kotona huoltajan kanssa 

Wilman valinnaisainetarjottimella. Viimeinen valintapäivä oli sunnuntai 23.1.2022. 

Kevään aikana oppilaille tiedotetaan toteutuneista valinnoista. 

 

 

Välitunnit 

Pääsääntöisesti oppilaat viettävät välitunnit ulkona. Ruokavälitunnilla saa olla sisällä. 

Sateen sattuessa tai kovilla pakkasilla voi olla sisällä. Välituntivalvojat ilmoittavat tästä 

erikseen. Sisätilat osoitetaan vuosiluokittain, jotta terveysturvallisuus saadaan 

huomioitua. 

Välitunneilla mennään ulos, jotta saataisiin taas voimia ja vireyttä seuraavalle 

oppitunnille. Välitunnilla lumipallojen heittely on kielletty. Välitunnit ovat valvottuja.  

Huolehdittehan kotona oppilaan sään mukaisesta riittävästä vaatetuksesta talvisaikaan. 

Hanskoja ja pipoja, takkeja ja housujakin voisi myös nimikoida, sillä vaatteita löytyy 

käytäviltä silloin tällöin, muttei niille omistajaa.  

Jasmin Kivimäki 7b 
Anna-Liisa Ollila 7b 
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Vanhempainillat 

Yhdeksänsien luokkien oppilaiden vanhempainilta yhteishakuasioissa on tiistaina 

1.2.2022. Vanhempainiltoihin tulee kutsut myös erikseen.   

Kuudesluokkalaisten tutustuminen Äetsän kouluun 

6. luokat tulevat tutustumaan Äetsän kouluun pe 6.5.2022 ja kuudensien luokkien 

vanhempainiltaa vietetään to 12.5.2022. 

Lomapäivät 

talviloma 28.2.-6.3.2022 (vko 9) 

pääsiäinen 15.–18.4.2022 

helatorstai 26.5.2022 

 

Jaksot 

III jakso 10.1.–23.3.2022 

IV jakso 24.3.–4.6.2022             

Päätöspäivä on lauantaina 4.6.2022 

 

Energiajuomien tuominen ja nauttiminen koulussa on kielletty  

Opetus- ja kasvatuslautakunnan päätöksellä koulun järjestyssääntöihin on kirjattu, että 

energiajuomien tuonti ja nauttiminen koulun alueella on kielletty. Järjestyssäännöt 

kokonaisuudessaan löytyvät Pedanetista: https://peda.  net/sastamala/aetsan-koulu/kkjj 
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Kasvatuskeskustelu 

Oppilas, joka rikkoo koulun järjestystä, voidaan ensisijaisesti ohjata 

kasvatuskeskusteluun. Menetelmän tarkoituksena on keskustelun ja yhdessä pohtimisen 

kautta lisätä oppilaan vastuullisuutta. Tavoitteena on edistää yleistä viihtyvyyttä ja 

toisten ihmisten huomioimista sekä vähentää rauhatonta ja häiritsevää käyttäytymistä. 

Tämä tarkoittaa mm. rauhattomuutta välitunneilla, ruokalassa, yhteisissä tilaisuuksissa 

ja muissa tilanteissa erityisesti oppituntien ulkopuolella.  

Mikäli oppilas ei ole vielä sisäistänyt yhteisen viihtyvyyden merkitystä, hänet ohjataan 

kasvatuskeskusteluun, joka järjestetään koulupäivän aikana. Esimerkkejä 

kasvatuskeskusteluun ohjaamiseen ovat muun muassa toiseen oppilaaseen tai aikuiseen 

kohdistuva kiusaaminen, haasteet luokka- ja kaverisuhteissa, etuilu bussi- tai 

ruokajonossa, ruokailun häiritseminen muulla tavoin, ovien potkiminen, yletön 

huutaminen tai muu, minkä opettaja katsoo muita häiritseväksi käytökseksi. 

Opettaja kertoo oppilaalle selkeästi, miksi hänet ohjataan kasvatuskeskusteluun.  

Tarkoituksena on keskustella käytöstapojen merkityksestä koulussa ja yhteiskunnassa 

yleensä sekä muiden kunnioittamisen tärkeydestä. Oppilas pohtii tilanteeseen johtaneita 

tapahtumia ja miten jatkossa voisi toimia eri tavalla. Lähettävä opettaja ilmoittaa 

osallistumisesta huoltajalle. Kasvatuskeskusteluja pitävät Maarit Junkkala, Elina 

Nummi ja Mari Torpo.  

Uskonnollisten tilaisuuksien järjestäminen 

Äetsän koululla Sastamalan seurakunta pitää päivänavauksen kuukausittain 

keskiviikkoaamuisin. Muista koululla järjestettävistä uskonnollisista tilaisuuksista 

tiedotetaan erikseen.  Oppilaalla on oikeus olla osallistumatta uskonnollisiin 

tilaisuuksiin huoltajan ilmoituksella. Tällöin koululla järjestetään ohjelmaa, jossa ei ole 

uskonnollista sisältöä.  

Veera Friman 7c 

Nella Nieminen 7a 



 

 

 

Lääkehoidon suunnitelma 

Koulussa voidaan lääkehoitona antaa vain lääkärin määräämiä lääkkeitä. Mitään 

itsehoito- tai ilman reseptiä hankittavia lääkkeitä koulussa ei anneta. Lääkehoidon 

antaminen on aina huoltajan vastuulla. Oppilaan tarvitessa tilapäistä lääkekuurina 

annettavaa lääkehoitoa huoltajan tulisi yhteistyössä lääkehoidon määräävän lääkärin 

kanssa etsimään sellainen vaihtoehto, että lääkettä ei tarvitsisi ottaa koulupäivän aikana. 
Lääkehoidon antaminen perustuu aina oppilaan huoltajan, lääkehoitoa toteuttavan 

opettajan (yleensä luokanohjaajan) tai koulunkäynnin ohjaajan sekä terveydenhuollon 

toimintayksikön johdon väliseen sopimukseen.  

Sastamalan perusopetukseen on moniammatillisena yhteistyönä laadittu lääkehoidon 

suunnitelma. Lähtökohtana on lapsen tai nuoren terveydentilan turvaaminen 

koulupäivän aikana. Mahdollisen hoidon toteuttaminen suunnitellusti ja kodin, koulun 

sekä terveydenhuollon yhdessä tekemään sopimukseen perustuen estää 

vastuukysymysten epäselvyydet. 

Koulussa annetaan lääkkeitä vain yksilöllisen huoltajan kanssa tehdyn suunnitelman 

mukaan tai erityistilanteissa, kuten välitöntä hoitoa vaativassa, äkillisessä tilanteessa. 
Oppilasta koskevan lääkehoidon tarpeen ilmetessä huoltaja ottaa yhteyttä koululle. 

Oppilaan tulee itse huolehtia mahdollisesti koulupäivän aikana tarvitsemistaan 

särkylääkkeistä. 

Joel Aalto 7a 

Aatu Ala-Pappila 7b 



Kevään 2022 toisen asteen yhteishakuasiaa 

Ysiluokkalaiset hakevat yhteishaussa peruskoulun jälkeisiin toisen asteen opintoihin 

22.2.-22.3.2022 välisenä aikana. Samalla hakulomakkeella haetaan sekä lukioon että 

ammatilliseen koulutukseen, ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös tutkintoon 

valmistavaan (TUVA) ja Opistovuosi oppivelvollisille sekä vaativana erityisenä tukena 

järjestettävään koulutukseen. Yhteensä voi hakea seitsemään hakukohteeseen. 

Hakulomake täytetään verkossa Opintopolku.fi -palvelussa. Ysiluokkalaiset ovat 

harjoitelleet koulussa hakemista demoversiolla. Varsinainen haku tehdään opon 

ohjauksessa jo ennen talvilomalle lähtöä oppitunneilla viikolla 8 niiden oppilaiden 

kanssa, jotka ovat hakukohteistaan ja niiden järjestyksestä varmoja.  

Yhteishaun valinnan tulokset kaikista näistä yhteishaussa olevista koulutuksista oppilas 

saa sähköpostiinsa aikaisintaan torstaina 16.6. Jos oppilas jää ilman opiskelupaikkaa, 

vapaaksi jääneille opiskelupaikoille voi hakea suorahaulla oppilaitoksiin suoraan tai 

opintopolun kautta. Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 1.7. oppilaitoksen 

ilmoittamalla tavalla (yleensä linkki opiskelupaikkapäätöksessä). Opinnot alkavat 

elokuussa 2022. 

Peruskoulun oppilaat ovat saaneet koulussa tietoa jatko-opiskelumahdollisuuksista ja 

hakemisesta toisen asteen koulutukseen. Samoin on käsitelty laajennettuun 

oppivelvollisuuteen liittyviä asioita. Opon kanssa on käyty ja käydään tarvittaessa 

useampikin henkilökohtainen keskustelu oppilaan omien valintojen tukemiseksi. 

Yhteishakuasioista ja -aikatauluista oppilaanohjaaja on lähettänyt oppilaille ja 

huoltajille wilmapostia.   

Koronan vuoksi päästiin tutustumaan 8. luokalla vain Vammalan lukioon. 

Syyslukukaudella 9.lk ehdittiin muutamat tutustumiset tehdä ennen kuin oppilaitokset 

olivat pakotettuja perumaan ammattipäiviä ja jo sovittuja vierailuja. Onneksi opinto- ja 

koulutusohjaajat seudun oppilaitoksista kävivät luokittain esittelemässä 

opintotarjontaansa ja opintojen arkea eri koulutuksissa. Oppilaitosten ja lukioiden 

nettisivuihin kannattaa tutustua, sieltä löytyy paljon tietoa ja videoita 

koulutusmahdollisuuksista. Myös paperisia esitteitä ja vihkosia löytyy opohyllystä. 

Työelämään tutustumisjakso on ollut tukena myös koulutus- ja uravalinnassa ja antanut 

tietoa ja kokemusta työelämästä ja ammateista.  

Harkintaan perustuvan valinnan kautta voi hakeutua ammatilliseen oppilaitokseen 

opiskelemaan perustellusta syystä (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt). Perustelut on 

lähetettävä oppilaitoksiin yhteishaun päättyessä. Lukioon hakevien kanssa tutustumme 

ainevalintakortin täyttöön omalla koululla Vammalan lukion ohjauksella.  

Toivomme, että kotona keskustellaan ja pohditaan oppilaan kanssa jatko-opintoasioita 

nyt huolella. Vanhempainilta yhteishakuun ja jatko-opintomahdollisuuksiin liittyen 

järjestetään etänä tiistaina 1.2. klo 18. Saamme mukaan myös lähioppilaitosten edustajia 

Vammalan lukiosta ja Saskyn ammatillisista oppilaitoksista kertomaan 

opiskelumahdollisuuksista ja vastaamaan kysymyksiin. Kaikille pääsykokeellisiin 

koulutuksiin hakeville oppilaille tulee kirjallinen kutsu huhtikuun aikana. Samoin 

harkintaan perustuvan valinnan kautta hakevat oppilaat kutsutaan monissa 

oppilaitoksissa valintahaastatteluun. 



Tietojensiirtolomakkeet toisen asteen jatko-opintoihin täytetään toukokuulla. Näiden 

tarkoituksena on lisätä yhteistyötä oppilaan, huoltajien, lähettävän koulun ja 

vastaanottavan oppilaitoksen kesken siirtämällä oppilaan opetuksen järjestämistä 

koskevia välttämättömiä tietoja jatko-oppilaitokseen. Näin varmistetaan oppilaan 

mahdollisuudet edetä opinnoissaan parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

 

 

TET = Työelämään tutustuminen 

Kevätlukukaudella kaikki vuosiluokat ovat tutustumassa työelämään koulun 

ulkopuolella. Tetit järjestetään, mikäli koronaturvallisesti mahdollista. 

Työhön tutustumisjaksojen käytännön asioista tiedotetaan huoltajille noin kuukautta 

ennen kutakin TET:iä. 

9. luokat: ti-pe 19.-22.4.2022 (pääsiäisen jälkeen) 

8. luokat: ma-to 11.-14.4.2022 (ennen pääsiäistä) 

7. luokat: to-pe 5.-6.5.2022. Ensisijaisesti omien vanhempiensa, isovanhempiensa tai 

jonkun läheisen työpaikalla.  

Veera Friman 7c 

Milja Leppänen 7a 



Äetsän koulun opettajat 

Opettaja  Opetettava aine   Puhelinnumero 

Vuori Päivi PV  rehtori, matematiikka   050 522 4103  

Cederlöf Olli OC matemaattiset aineet   040 576 4002 

Hanhisalo Merja MHA  suomen kieli ja kirjallisuus  040 642 1728  

Huhdanmäki Matti MHU laaja-alainen erityisopetus ja tekninen työ  050 365 0222  

Huju Katariina KH englanti ja ranska   040 576 4045 

Junkkala Maarit MJ  erityisopetus, 8d ja 9f   040 704 7290  

Järvinen Anssi AJ  käsityö: tekninen työ   040 712 8257  

Koskela Helena HKO  biologia ja maantieto   040 576 4438 

Lehtimäki Mari MLE  liikunta ja terveystieto   040 674 2698 

Lukács Jussi JLU musiikki    040 576 4506 

Nummi Elina ELN  historia ja yhteiskuntaoppi  040 576 4988 

Ojala Anne AO suomen kieli ja kirjallisuus, uskonto  040 560 2412 

Perttula Pauli PP  matemaattiset aineet   040 560 2573 

Riikilä Markus MRI  liikunta ja terveystieto   040 686 2728 

Saarenpää Tuomas TSA erityisopetus, 7d ja 9e   040 647 5058  

Saksanen Maija MS  ruotsi ja saksa   040 576 5039 

Salmi Leena LS  käsityö: tekstiilityö   040 576 5231 

Tala Heli HT kuvataide ja ilmaisutaito   040 560 4008 

Torpo Mari MTO  kotitalous    040 712 8214  

Viitamaa Mikko MIV  matemaattiset aineet, TVT  040 560 7479 

Yli-Hongisto Ulla UY  opinto-ohjaus   050 354 0222  

Opettajien sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@sastamala.fi  

 

Henkilökohtaiset yhteydenotot  

Opettajat ovat valmiita keskustelemaan vanhempien kanssa kouluun liittyvistä 

asioista. Yhteyttä voit ottaa Wilmalla, puhelimitse tai sähköpostilla. Opettajat ovat parhaiten 

tavoitettavissa välituntiaikoina (klo 10.30-10.45, klo 11.30-12.30 ja klo 13.15-13.30) 

  

mailto:etunimi.sukunimi@sastamala.fi


Muu henkilökunta 

Koulunkäynninohjaajat Haaparanta Sami ja Ojamäki Maarit  

Palvelusihteeri  Poutala Noora 

Kiinteistönhoitaja  Peurala Juha 

Palvelutyöntekijä  Valkeaniemi Sarita 

Laitoshuoltajat  Milovanova Lidia ja Vauranoja Erja 

Koulun keittiö  

Äetsän koulun keittiön puh. 040 712 8218, sähköposti aetsan.keittio@servi.fi. 

Sastamalassa kaikki erityisruokavaliot ilmoitetaan Servin selvitys erityisruokavaliosta -

lomakkeella. Selvityslomakkeen täyttää alaikäisen huoltaja. Ohjeet ja lomakkeet löytyy 

Servin nettisivuilta https://www.servi.fi/servi_oy/sivu.tmpl?sivu_id=11221. 

Oppilashuolto 

Oppilashuolto tukee lapsen terveyttä, hyvinvointia ja oppimista ja sitä toteutetaan 

koululla yhteisöllisin sekä yksilöllisin keinoin. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä 

oppilaan perheen, koulun henkilöstön ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. 

Oppilashuollon palvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. 

Jokaisella oppilaalla on oikeus käyttää oppilashuollon palveluita. Työntekijät arvioivat 

tuen tarpeen ja sen kiireellisyyden yhteistyössä oppilaan ja tarvittaessa hänen 

huoltajansa kanssa. Alaikäinen oppilas voi saada oppilashuollon palveluja myös 

huoltajan tietämättä, eikä huoltajalla ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä 

oppilashuollon palveluita. 

Kouluterveydenhoitaja 

Sari Nuto: puh 040 506 5783, sähköposti sari.nuto@sastamala.fi. 

Kouluterveydenhoitaja on paikalla pääsääntöisesti maanantaisin ja keskiviikkoisin. 

Avoin vastaanotto klo 9-10. Terveydenhoitajan vastaanotto on tilassa C07. 

Koulupsykologi 

Sipi Kylmälä: puh. 040 673 0998, sähköposti sipi.kylmala@sastamala.fi.  

Koulupsykologille tulee varata aika etukäteen Wilman kautta, puhelimitse tai 

sähköpostitse. Koulupsykologi ottaa vastaan koululla. 

Koulupsykologi auttaa, kun oppilas tarvitsee tukea ja arviointia: 

o oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa 

o kehityksen ja tunne-elämän solmukohdissa 

o mielialaan, ahdistukseen, jännitykseen tai pelkoihin 

o tarkkaavaisuuden ylläpitämisessä 

o vuorovaikutussuhteissa 

Seuraa (@koulupsykologisipi TikTok 

mailto:aetsan.keittio@servi.fi
https://www.servi.fi/servi_oy/sivu.tmpl?sivu_id=11221
mailto:sari.nuto@sastamala.fi
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Koulukuraattori 

Miia Koivuniemi: puh. 040 682 4317, sähköposti miia.koivuniemi@sastamala.fi. 

Miia on koululla pääsääntöisesti maanantai-iltapäivisin, tiistaisin ja torstai-iltapäivisin. 

Varmimmin pääset vastaanotolle varaamalla ajan etukäteen Wilma-viestillä, 

tekstiviestillä tai sähköpostilla. Miian huone on tilassa C08. 

Kuraattori voi auttaa esimerkiksi, kun   

o koulussa tuntuu hankalalta (kaverisuhteet, kouluun tuleminen, koulussa 

oleminen)  

o vapaa-ajalla on vaikeaa (kaverit, harrastukset, päihteet, seurustelupulmat)  

o kotona on murheita (riitaa, päihteiden käyttöä, mielenterveysongelmia) 

o omat jutut painavat mieltä (yksinäisyys, masennus, tulevaisuus) 

Seuraa Instagramissa: @kuraattori_miia 

 

Erityisnuorisotyöntekijä 

Karita Pyhälahti: puh. 040 661 4821, 

sähköposti karita.pyhalahti@sastamala.fi.  

Karita on Äetsän koululla pääsääntöisesti 

torstaisin. Yhteyden saa soittamalla, 

WhatsAppilla, Wilman kautta tai somesta 

@ent_karita (Snapchat & Instagram). 

Erityisnuorisotyöntekijän kanssa voi jakaa 

arjen iloja ja suruja. Ole rohkeasti 

yhteydessä, jos tarvitset juttukaveria 

esimerkiksi arkeen, koulunkäyntiin, 

kaverijuttuihin tai vapaa-aikaan liittyvissä 

asioissa. Viestiä voi ja saa laittaa myös, 

vaikket heti haluaisi sopia tapaamista 

kasvotusten. 

 

Nuorisotyöntekijä 

Janne Kallio, puh. 0505275705, sähköposti janne.kallio@sastamala.fi 

Janne on Äetsän koululla pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 9-12. Yhteyden saa 

soittamalla, WhatsAppilla, Wilman kautta tai Snapchatilla: jannenuorisotyo. 

Nuorisotyöntekijälle voi myös varata keskusteluajan, jos haluaa jutella ihan mistä 

tahansa mieltä askarruttavasta asiasta.

 

 

 

Olivia Koski 7c 
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