
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Talvitiedote 2017 



Äetsän koulun rehtorin terveiset 

Oikein hyvää vaihtelevassa säässä alkanutta vuotta 2017! Säät ovat sallineet kentän 

jäädyttämisen koulumme lähiliikuntapaikalle ja luistelukenttä onkin ollut ilahduttavan 

ahkerassa käytössä niin koulupäivän aikana kuin sen jälkeenkin. Käyttäytyminen 

koulualueella on syksyn ajan ollut mallikasta ja siitä iso kiitos. 

Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle oppilaalle hyvä koulupäivä, joka sisältää 

laadukkaan perusopetuksen, kasvua ja kehitystä tukevan toimintakulttuurin, 

yhteisöllisyyden, kodin ja koulun yhteistyön sekä turvallisen kouluympäristön. 

Koulunkäynnissä pyritään ongelmatilanteisiin puuttumaan mahdollisimman varhain. 

Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tavoitteet määritellään oppilaan yksilöllisten 

tarpeiden mukaan ja hänen elämäntilanteestaan käsin. Laaja-alaiseen ohjaustoimintaan 

kuuluvat mm. eriyttäminen, oppilaanohjaus, oppilashuollon tuki, koulun 

tukioppilastoiminta, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, apuvälineet, 

avustajapalvelut, ohjaus- ja tukipalvelut. 

Seuraamme poissaoloja tiiviisti ja otamme tarvittaessa kotiin yhteyttä. Mikäli Wilman 

käyttämisessä on ongelmia tai tunnukset ovat päässeet hukkumaan, otathan yhteyttä 

koulumme palvelusihteeriin. Opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat eli pedagogiset 

arviot ja selvitykset, oppimissuunnitelmat ja HOJKSit kirjataan Wilmaan, josta ne ovat 

reaaliaikaisesti huoltajien ja opettajien nähtävissä. Wilmaan kirjataan myös 

kurinpitoon liittyvät asiat: kasvatukselliset keskustelut, jälki-istunnot, luokasta tai 

muusta tilasta poistaminen, opetuksen epääminen sekä kiellettyjen esineiden tai 

aineiden takavarikoiminen.  

Syyslukukaudella koulutyö sujui pääsääntöisesti hyvin. Koulussa pyritään kotien 

kanssa yhteistyössä reagoimaan ongelmiin mahdollisimman varhain ja selvittelemään 

erilaisia asioita tarvittaessa. Oppilaat ovat tietoisia oikeuksistaan, mutta velvollisuudet 

pääsevät toisinaan unohtumaan: oppilaan tulee osallistua opetukseen, suorittaa 

tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Jotta arki sujuu ja oppimisen 

edellytykset pystytään kaikille takaamaan, koululla on Pedanetista löytyvät 

järjestyssäännöt, joita jokaisen tulee noudattaa. Pyrimme tarvittaessa ohjaamaan 

oppilaan käyttäytymistä oikeaan suuntaan mm. kasvatuksellisten keskustelujen, Hyvän 

käytöksen kerhon ja pedagogisen tiimin avulla. Jotta onnistuisimme 

kasvatustehtävässä, koulun ja kodin välisen yhteistyön tulee olla avointa ja välitöntä. 

Meillä kaikilla on yhteinen päämäärä: toivomme lasten parasta. Yläkouluikäinen lapsi 

tarvitsee vielä kodin ohjausta ja rajoja, mutta myös tukea, huolenpitoa ja kannustusta. 

Yhdeksäsluokkalaiset ovat kevään aikana isojen valintojen edessä. Opiskelupaikat 

toisen asteen opintoihin jaetaan opintomenestyksen perusteella. Hyvän 

opintomenestyksen perusta luodaan tiedoilla, taidoilla ja asenteella eli oppilaan oma 

työskentely on äärimmäisen tärkeässä roolissa. Koulun henkilökunta tukee ja auttaa 

tarpeen mukaan, mutta pääasiallinen vastuu oppimisesta on oppilaalla itsellään. 

Antoisaa kevättä toivotellen 

 

Päivi Vuori, rehtori 



Äetsän koulun kotisivut 

Äetsän koulun Peda.net-sivut löytyvät osoitteesta 

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

Verkkolehti Kameleontti löytyy osoitteesta: 

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

Sastamalan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan voit tutustua sivuilla 

http://opspro.peda.net/sastamala.  

 

Lääkehoidon suunnitelma 

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 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 tai koulunkäyntiavustajan sekä terveydenhuollon 

toimintayksikön johdon väliseen sopimukseen.  

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. 

Kouluterveydenhuolto 

Kouluterveydenhoitajana toimii Marika Levomäki, puh. 040 506 5783 (puhelintunti 

ma, to-pe klo 7.30-8.00, ti –ke klo 11-12). Terveydenhoitaja on koululla 

pääsääntöisesti maanantaisin klo 8-16 (avoin vastaanotto klo 9-10) ja torstaisin klo 13-

16 (avoin vastaanotto klo 13.45-15.30), muu aika päivästä on pääasiassa varattu 

terveystarkastuksiin. Kahdeksannen luokan oppilaille suoritetaan lääkärin 

terveystarkastus, ja he saavat siitä nuorison terveystodistuksen maksutta.  

Koulun sosiaalityöntekijä 

Taina Koski-Vähälä: puh. 040 712 8259, email. taina.koski-vahala@sastamala.fi. 

Hän on koululla pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin. Varmimmin pääset 

vastaanotolle varaamalla ajan etukäteen tekstiviestillä, Wilma-viestillä tai 

sähköpostilla. Koulun sosiaalityöntekijä on vaitiolovelvollinen. 

https://peda.net/sastamala/aetsan-koulu
https://peda.net/sastamala/aetsan-koulu/vk
http://opspro.peda.net/sastamala
mailto:taina.koski-vahala@sastamala.fi


Tainan kanssa juttusille kannattaa hakeutua, kun 
- Koulussa tuntuu hankalalta (kaverisuhteet, kouluun tuleminen, koulussa oleminen) 

- Vapaa-ajalla on vaikeaa (kaverit, harrastukset, päihteet, seurustelupulmat) 

- Kotona on murheita (riitaa, päihteiden käyttöä, mielenterveysongelmia) 

- Omat jutut painavat mieltä (yksinäisyys, masennus, tulevaisuus) 

Koulupsykologi 

23.1.2017 koulupsykologina aloittaa Linda Lehtiniemi. 

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 kohdasta täältä löydät tietoa: 

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

Luokanohjaajan tunnit 

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

käsitellään yhteisiä luokkaa koskevia asioita ja jaetaan seuraavan jakson 

työjärjestykset. Myös KiVa-teemoja käsitellään luokanohjaajien tunneilla eli 

harjoitellaan tapoja vastustaa kiusaamista keskustelujen, ryhmätöitten, lyhytfilmien ja 

rooliharjoitusten avulla. 

Luokanohjaajan tunnit ovat lukuvuonna 2016–17 kevätlukukaudella 1.2., 5.4. ja 

31.5.2017. 

Vanhempainillat 

Seitsemänsien luokkien oppilaiden vanhempainilta on to 26.1.2017, aiheena 

oppilasarviointi ja valinnaisaineiden valinta. Yhdeksänsien luokkien oppilaiden 

vanhempainilta yhteishakuasioissa on ti 7.2.2017. Vanhempainiltoihin tulee kutsut 

myös erikseen. 

Valinnaisaineet 

Valinnaisaineiden valinta on Wilman valinnaisainetarjottimella parhaillaan käynnissä 

7.- ja 8.-luokkalaisilla. Viimeinen valintapäivä on seitsemäs- ja 

kahdeksasluokkalaisilla maanantai 30.1.2017. Kevään aikana oppilaille tiedotetaan 

toteutuneista valinnoista. 

Välitunnit 

Pääsääntöisesti oppilaat viettävät välitunnit ulkona. Ruokavälitunnilla saa olla sisällä, 

samoin ns. välituntiluokassa erikseen ilmoitettuina aikoina. Sateen sattuessa tai kovilla 

pakkasilla voi olla sisällä (välituntivalvojat ilmoittavat erikseen).  

Välitunneilla mennään ulos, jotta saataisiin taas voimia ja vireyttä seuraavalle 

oppitunnille. Huolehdittehan siis kotonakin oppilaan sään mukaisesta riittävästä 

vaatetuksesta talvisaikaan. Välitunnilla lumipallojen heittely on kielletty. Välitunnit 

ovat valvottuja. 

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


Hyvän käytöksen kerho – kasvatuksellista keskustelua 

Kasvatuskeskustelu tuo vaihtoehtoisen toimintatavan jälki-istunnolle. Toiminnan 

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 

muun muassa rauhattomuutta välitunneilla, ruokalassa, yhteisissä tilaisuuksissa ja 

muissa tilanteissa erityisesti oppituntien ulkopuolella.  

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

Hyvän käytöksen kerhoon. Esimerkkejä kerhoon ohjaamisen syistä ovat muun muassa 

etuilu bussi- tai ruokajonossa, ruokailun häiritseminen muulla tavoin, ovien 

potkiminen, voimakas turha huutaminen tai muu, minkä opettaja katsoo häiritseväksi 

käytökseksi. 

Opettaja kertoo oppilaalle selkeästi, mistä asiasta kerhoon ohjataan ja milloin kerho 

on. Lähettävä opettaja ilmoittaa Hyvän käytöksen kerhoon osallistumisesta huoltajalle. 

Hyvän käytöksen kerhossa muun muassa keskustellaan muiden ihmisten 

huomioonottamisesta, sekä käytöstapojen merkityksestä koulussa ja yhteiskunnassa. 

Oppilas pohtii kerhoon ohjaamiseensa johtaneita tapahtumia ja miten jatkossa voisi 

toimia eri tavalla. Erilaisten harjoitusten avulla pyritään syventämään oppilaan 

itsetuntemusta ja parantamaan hänen itsetuntoaan. Kerhoa pitävät koulun opettajat. 

Uskonnollisten tilaisuuksien järjestäminen 

Äetsän koululla Sastamalan seurakunta pitää päivänavauksen keskiviikkoaamuisin. 

Muista mahdollisista koulussa järjestettävistä uskonnollisista tilaisuuksista tiedotetaan 

erikseen. Mikäli oppilas ei osallistu evankelisluterilaiseen uskonnon opetukseen eikä 

huoltaja toivo hänen kuuntelevan seurakunnan pitämää päivänavausta tai osallistuvan 

koulussa harvoin järjestettäviin uskonnollisiin tilaisuuksiin, tulee huoltajan ilmoittaa 

siitä luokanohjaajalle. Ilmoituksen jälkeen koulu huolehtii siitä, että oppilas ei osallistu 

kyseisiin tilaisuuksiin. 

Oppikirjojen lunastaminen 

Lähtökohtaisesti oppikirjoja ei anneta oppilaille ilmaiseksi, vaan niitä kierrätetään. 

Oppilaalla on kuitenkin mahdollisuus halutessaan hankkia kirjoja omakseen. 

Yläkoulun kattavan kotitalouden oppikirjan tai matematiikan tietokirjan lunastushinta 

7. tai 8. luokan aikana on 20 € ja 9. luokan aikana 10 €. 

Työkirjoihin ei pääsääntöisesti tehdä merkintöjä.  Poikkeuksen tästä tekevät erityisen 

ja tehostetun tuen oppilaat, jotka saavat merkintöjä työkirjoihin tehdä pedagogisen 

tiimin päätöksellä. Äetsän koulussa on lisäksi päätetty, kielten ja opinto-ohjauksen 

kirjoihin sekä ihmisen biologian tehtävävihkoon on tarkoituksen mukaista tehdä 

merkinnät. Muita oppikirjoja oppilaalla on mahdollisuus ostaa omakseen. Kirjan 

ostamisesta ilmoitetaan Äetsän koulun kansliaan.  

Kuudesluokkalaisten tutustuminen Äetsän kouluun 

6. luokat tulevat tutustumaan Äetsän kouluun ke 3.5.2017 ja kuudensien luokkien 

vanhempainiltaa vietetään seuraavalla viikolla ke 10.5.2017. 



Kevään 2017 toisen asteen yhteishakuasiaa 

Ysiluokkalaiset hakevat yhteishaussa peruskoulun jälkeisiin toisen asteen opintoihin 

14.3. mennessä. Samalla hakulomakkeella haetaan sekä lukioon että ammatilliseen 

koulutukseen, yhteensä voi hakea viiteen hakukohteeseen. Hakulomake täytetään 

verkossa Opintopolku.fi-palvelussa. Ysiluokkalaiset ovat harjoitelleet hakemista 

demoversiolla koulussa ja haku tehdään opon ohjauksessa heti talvilomalta palatessa 

viikolla 10. 

Ysiluokkalaisella on vaihtoehtoina hakea yhteishaussa 21.2. – 14.3. välisenä aikana 

ammattioppilaitokseen tai lukioon. Ns. Ammattilukioon (lukion oppimäärä ja/tai 

ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto) hakiessa haetaan ammatilliseen 

koulutukseen. Haku erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen on 

15.3.-5.4. Oppilaalla on myös mahdollisuus tutustua eri koulutusaloihin ja korottaa 

arvosanoja perusopetuksen jälkeisessä valmistavassa koulutuksessa, jonka haku on 

23.5.-25.7. Valmistavan koulutuksen haussa on mukana kymppiluokka eli 

perusopetuksen lisäopetus ja VALMA – ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava 

koulutus. Yhteishaun valinnan tulokset saadaan aikaisintaan to 15.6. ja vapaaksi 

jääneille opiskelupaikoille järjestetään oppilaitoksissa lisähakuja kesä-heinäkuussa. 

Koulutukset alkavat syksyllä 2017. 

Peruskoulun oppilaat ovat saaneet koulussa tietoa jatko-opiskelumahdollisuuksista ja 

hakemisesta koulutukseen. Opotunneilla on käsitelty ammatinvalintaa sekä jatko-

opiskelumahdollisuuksia. Opon kanssa käydään myös henkilökohtainen keskustelu 

oppilaan omien valintojen tukemiseksi. Koululta on järjestetty oppilaitosvierailuja 8. 

luokalla seudun oppilaitoksiin, 9. luokalla HAYOon Huittisiin ja Kokemäelle sekä 

Saskyn oppilaitoksiin Sastamalassa. Oppilaitokset järjestävät myös ammattipäiviä ja 

huoltajille Avoimet ovet -tilaisuuksia (ajankohdat löytyvät oppilaitosten nettisivuilta). 

Työelämään tutustumisjaksojen, TETtien, tarkoituksena on ollut tukea koulutus- ja 

uravalintaa ja antaa tietoa työelämästä.  

Lukiokoulutukseen on tutustuttu Vammalan ja Lauttakylän lukioilla, muutamat myös 

Tampereella ja Porissa. Avoimen ovien ilta on Vammalan lukiolla ma 23.1. ja 21.3. 

lukioon hakevien kanssa tutustumme ainevalintakortin täyttöön Vammalan lukion 

ohjauksella. Wilma-järjestelmässä omia valintoja ja suorituksia voi seurata opintojen 

aikana samoin kuin peruskoulussakin.  

Toivomme, että kotona keskustellaan ja pohditaan oppilaan kanssa 

jatkokoulutusasioita nyt huolella. Vanhempainilta yhteishakuun ja jatko-

opintomahdollisuuksiin liittyen järjestetään tiistaina 7.2.2017 klo 18. Siellä on 

kutsuttuna myös lähioppilaitosten edustajia Vammalan lukiosta ja seudun 

ammatillisista oppilaitoksista kertomassa erilaisista opiskelumahdollisuuksista ja 

vastaamaan kysymyksiin.  

Joillakin ammatillisen koulutuksen aloilla sekä erityislukioissa on pääsykokeet tai 

soveltuvuusarviointi – näihin tulee kaikille pääsykokeellisiin koulutuksiin hakeville 

oppilaille kutsu huhtikuun lopussa. Samoin harkintaan perustuvan valinnan kautta 

hakevat oppilaat kutsutaan monissa oppilaitoksissa valintahaastatteluun ja/tai 

oppimisvalmiustestiin.  



Tietojensiirtolomakkeet toisen asteen jatko-opintoihin täytetään toukokuulla 

lähetettäväksi vastaanottavaan oppilaitokseen elokuussa, kun oppilas on vastaanottanut 

opiskelupaikan. 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 

9. luokka on lukuvuoden aikana kaksi viikkoa tutustumassa työelämään koulun 

ulkopuolella. Toinen TET on 3.-7.4.2017 

8. luokat ovat kolme päivää (19.4.-21.4.2017) koulun ulkopuolella tutustumassa 

työelämään.  

7. luokka tutustuu työelämään kahden päivän ajan (ti-ke 2.-3.5.2017) ensisijaisesti 

omien vanhempiensa tai isovanhempiensa työpaikalla.  

Työhön tutustumisjaksojen käytännön asioista tiedotetaan huoltajille noin kuukautta 

ennen kutakin TET:iä. Tietoa TETeistä löytyy uudelta sivustolta  

http://peda.net/veraja/tori/sastamalanseutu. 

Talviliikuntapäivä 

Talviliikuntapäivää vietetään to 16.3.2017, ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.  

Mikäli oppilas joutuu olemaan sairauden tai jonkun muun syyn takia pois 

liikuntapäivänä, on huoltajan otettava yhteyttä kouluun viimeistään liikuntapäivän 

aamuna. 

Taksvärkkikeräyksen tuotto 

Äetsän koulun taksvärkkipäivä oli perjantaina 7.10.2016. 

Taksvärkin tuotto oli 1854 euroa. Tuotto lahjoitetaan Kiikan vanhainkodin ja 

Niittyvillan sekä Pehulakodin ja Onnelan asukkaiden virkistystoimintaan. 

Yllätysten yön tuotto 

Yllätysten yötä vietettiin perjantaina 11.11.2016. Äetsän koulun Yllätysten yön tuotto 

oli yli 1800 euroa, josta jaetaan 1000 euroa yhdeksänsien luokkien luokkaretkeä varten 

sekä loppu puoliksi oppilaskunnan ja tukioppilaiden kesken.  

Kevään aikatauluja 

Vammalan lukion abeja penkkariajelulla to 16.2.2017. 

Vammalan lukion II vsk:n opiskelijoiden vanhojen tanssit pe 17.2.2017. 

Koulu päättyy lauantaina 3.6.2017 

Kevään 2017 jaksot: 

IV jakso 7.2.–5.4.2017  

V jakso 6.4.–3.6.2017 

 

 

Lomapäivät: 

talviloma  27.2.–3.3.2017 

pääsiäisloma 14.4.–17.4.2017 

helatorstai 25.5.2017  

 

http://peda.net/veraja/tori/sastamalanseutu


 

 

Valomaalaus: 

Juuli Rajala,  

JannaVälimaa,  

Marika Tiensuu,  

Vinja Viljanen ja  

Ronja Korhonen 

Valomaalaus: 

Anni Korpela,  

Milla Järventausta ja  

Oona Weckström 

Valomaalaus: 

Aurora Nikitin,  

Niina Aaltonen ja  

Santra Lähde 

Valomaalaus: 

Emma Uotila,  

Milla Järventausta ja  

Oona Weckström 

 

Etukannen valokuva:  

Amanda Kaasalainen 


