Lukuvuositiedote 2021-2022

Koulunjohtajan terveiset!

Lukuvuosi 2021-2022 starttasi lähes kesäisissä keleissä oikein onnistuneesti. Tämä lukuvuosi aloitettiin lähes
samoin epidemia/korona ohjeistuksin ja toimintatavoin kuin viime kevätlukukausi päätettiin. Tärkeään rooliin
tulivat ohjeistukset hygieniakäytäntöihin ja lähikontaktien välttämiseen. Ohjeita noudattamalla vähennetään
koronaviruksen leviämis- ja tartuntariskiä. Jokaiselle on turvattava turvallinen ja terveellinen työskentely ja
opetus kouluyhteisössä.

Kiikan koulussa opiskelee tällä hetkellä 132 oppilasta, joista perusopetuksen oppilaita on 116 ja
varhaiskasvatuksen esikoululaisia 16. Opettajia koulullamme on 9, koulunkäynninohjaajia neljä, lastenhoitajia
sekä ryhmäohjaajia yksi. Tänä lukuvuonna henkilökuntamme on vahvistunut kahdella uudella työntekijällä;
perusopetuksen koulunkäynninohjaaja Marjut Hongistolla ja esiopetuksen ryhmäkohtaisella ohjaajalla Arja
Saineella.

Kiikan koululla alkaa syyskuun alussa uutena toimintana Kipinä-kerho. Kipinä-kerho on suunnattu luokkien 36 oppilaille ja se toteutetaan keskiviikkoisin klo 13-17 välisenä aikana. Kipinä-kerhon sisällä järjestetään eri
kerhoja. Keskiviikon kerhojen lisäksi harrastamisen Suomen malli-hankkeen kautta saadaan muutama kerho
myös perjantai-iltapäivään. Oppilaiden on mahdollista jäädä toimintaan heti koulupäivän päätyttyä ja viettää
siellä aikaa aina klo 17 asti. Toimintaa järjestää ja organisoi kaksi aikuista, joista toinen on koulumme
koulunkäynninohjaaja Sanna Tuppurainen ja toinen nuorisotyön työntekijä Elena Sattinen. Näiden aikuisten
lisäksi toiminnassa on eri kerhojen vetäjiä.

Tänäkin lukuvuonna koko Sastamalan peruskouluilla ja koulun henkilökunnalla on kehittämiskohteita. Tänä
lukuvuonna Sastamalan kaupungin perusopetuksen yhteisiä kehittämiskohteita/painopisteitä ovat lukutaidon
vahvistaminen, oppimista tukevan arvioinnin kehittäminen ja koulumotivaation tukeminen ja koronan
vaikutusten

huomioiminen

oppimisen

tuen

osalta.

Koulumme

henkilökunnan

yhteiset

kehittämiskohteet/painopisteet ovat luokkien työrauhan ylläpitäminen, aika oppilaan kohtaamiselle ja
monipuolisen kerhotarjonnan toteuttaminen. Monialaisen oppimiskokonaisuuden teemanamme on kierrätys.

Syyslukukaudella

jokainen

vuosiluokka

pitää

oman

vanhempainillan.

Vanhempainiltaan

toivotaan

poikkeuksellisen tilanteen takia osallistumaan vain toisen huoltajista. Lukuvuoden tärkeitä asioita löytyy tästä
lukuvuositiedotteesta ja koulunkäyntiin liittyviä muita asioita kannattaa selailla koulumme internet sivuilta
www.kiikankoulu.fi. Wilma-järjestelmästä löydät mm. oppilaan työjärjestyksen, tärkeät tiedotteet, viestit, lomaanomukset ja lomakkeet. Muistakaa vilkaista myös koulumme instagram-tiliä (@kiikankoulu). Tulemme
laittamaan sinne kuvia koulupäivien tapahtumista. Lopuksi muistutan teitä päivittämään lapsenne
oppilastietolomakkeen, joka löytyy Wilmassa!

Haluan toivottaa teille kaikille, niin oppilaille, huoltajilla kuin koko henkilökunnallekin iloa, valoa, väriä ja
terveyttä lukuvuoteen 2021-2022!

Janne Hämäläinen
koulunjohtaja

HENKILÖKUNTA JA YHTEYSTIEDOT, lukuvuosi 2021-2022
KOULUNJOHTAJA:

Janne Hämäläinen

040 7128 234

OPETTAJAT:

op.huone

040 7128 193

esiopetus

Outi Seikku

040 7128 194

1. lk

Minna Lähde

040 5760 675

2. lk

Mira Ylipekkala

040 6127 347

3. lk

Katriina Laurila

040 6834 023

4. lk

Arto Rantanen

040 6314 069

5. lk

Minna Koivuniemi

040 6827 078

6. lk.

Janne Ritala

040 5761 691

Erityisop. pr.

Janne Hämäläinen

040 7128 234

Erityisop.

Mari Terho

050 5750 894

ruotsin op.

Maija Saksanen

S2 op.

Sirpa Ketola

ortodoksi op.

Inkeri Remsu

Koulupsyk.

Sipi Kylmälä

040 6730 998

Koulukuraattori

Tiina Helenius

040 7128 259

Koulunkäynninohjaajat: Jenni Silvennoinen
Susanna Koivuniemi
Sanna Tuppurainen
Marjut Hongisto
Lastenhoitaja, esi
Ryhmäavustaja, esi

Anne Kulmala
Arja Saine

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

040 7128 242

TUKIPALVELUT:
Suurtalouskokki
Laitoshuoltaja
Kiinteistönhoitaja

040 7128 216
040 5650 811
0500 900 439

Hannele Järvenpää
Kanyaxat Kivistö
Juha Peurala

KOULUTERVEYDENHOITAJA
Sari Nuto
HAMMASHUOLTO
Ajanvaraus ja neuvonta
ma-pe klo 8.00-14.30

040 5065 783

03 5210 2550

TYÖAJAT
Syyslukukausi
Kevätlukukausi

11.8.- 22.12.2021
10.1.- 4.6.2022

LOMA-AJAT
Syysloma, vko 42
Itsenäisyyspäivä
Joululoma
Talviloma, vko 9
Pääsiäisloma
Helatorstai

18.10.- 24.10.2021
6.12.2021
23.12.2021- 9.1.2022
28.2.-6.3.2022
15.-18.4.2022
26.5.2022

VÄLITUNTIAJAT
1. välitunti
klo 8.45-9.00
2. välitunti
klo 9.45-10.00
3. välitunti
klo 10.45-11.00
4. välitunti
klo 11.45-12.15
ruokailu porrastetusti alk. klo 10.30
5. välitunti
klo 13.00 -13.15

OPETUSSUUNNITELMA 2016
Kiikan koulussa toteutetaan Sastamalan kaupungin opetussuunnitelmaa.
https:// peda.net/sastamala/ops-2016/ol22

ESIOPETUS
Esiopetus tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja oppimista sekä edistää kouluvalmiuksia.
Kiikan koulun esikoulunopettajana toimii Outi Seikku, lastenhoitajana Anne Kulmala ja
ryhmäohjaajana Arja Saine. Päivittäinen toiminta-aika on 9.00-13.00.
Esikoululaisille tarjotaan osapäivähoitoa tarvittaessa 6.50 alkaen. Asiasta sovittava erikseen
esikoulunopettajan kanssa.

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1.-2. lk.:n sekä erityisopetukseen siirretyille
oppilaille päivittäin klo 7.30 – 17. Aloitusajassa on joustomahdollisuus, jos
varhaiskasvatuksen työntekijät ovat paikalla ja ryhmään mahtuu. Tavoitteena on tukea kodin
ja koulun kasvatustyötä. Ohjaajina toimivat Susanna Koivuniemi, Sanna Tuppurainen, Jenni
Silvennoinen ja Marjut Hongisto. Koulun piha-alue on iltapäiväkerholaisten käytössä klo 17
asti. Muiden piha-alueella olevien ei tule häiritä iltapäiväkerholaisten toimintaa.

OPPILASKUNTA
Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on herättää oppilaiden kiinnostus yhteisten asioiden
hoitamiseen. Kaikki oppilaat ovat automaattisesti oppilaskunnan jäseniä. Oppilaskunnalle
valitaan vaalilla vuosittain hallitus, jossa on edustaja jokaiselta luokalta. Oppilaskunnan
vastaavina opettajina toimivat Katriina Laurila ja Minna Koivuniemi.

OPPILASHUOLTO
Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.
Se on myös oppimisvaikeuksia sekä terveydellisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia
ehkäisevää ja korjaavaa toimintaa. Hyvä oppilashuollon toteutuminen edellyttää
moniammatillista yhteistyötä sekä tiivistä yhteistyötä kotien kanssa.
Kiikan koulun pedagogiseen tiimiin kuuluvat koulunjohtaja, terveydenhoitaja, erityisopettaja,
luokanopettaja sekä tarvittaessa koulukuraattori ja koulupsykologi. Pedagoginen tiimi
kokoontuu säännöllisesti käsittelemään oppilaan koulutyöhön liittyviä tuentarpeita ja tekee
suunnitelman tarvittavan avun hankkimisesta ja muista tarvittavista toimenpiteistä, niiden
toteuttamisen vastuuhenkilöistä sekä tarvittavasta seurannasta. Tarvittaessa voidaan
kutsua koolle moniammatillinen asiantuntijaryhmä käsittelemään yksittäisen oppilaan asiaa.
Lisäksi koululla kokoontuu muutaman kerran lukuvuodessa, koulukohtainen yhteisöllinen
oppilashuoltoryhmä, jossa käsitellään koko kouluyhteisöön liittyviä oppilashuollollisia
asioita.

TUKIOPETUS
Tukiopetus on tarkoitettu oppilaan tueksi, jotta oppimistavoitteet saavutettaisiin.
Tukiopetusta annetaan oppituntien ulkopuolella. Aloitteen tukiopetuksen saamiseksi voi
tehdä koulu, huoltaja tai oppilas itse.

OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS
Osa-aikainen erityisopetus tukee oppilaita joilla on lieviä oppimisvaikeuksia.
Oppimisvaikeuksia voivat olla muun muassa lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan,
keskittymisen, työskentelytaitojen, puheen ja hahmottamisen vaikeudet. Osa-aikaiseen
erityisopetukseen osallistumisesta sovitaan yhteisesti huoltajien ja luokanopettajien kanssa.
Erityisopettajana toimii Mari Terho.

ERITYISOPETUKSEN PIENRYHMÄ
Kiikan koulussa toimii erityisopetuksen pienryhmä. Ryhmässä voi opiskella erityisentuen
oppilas joko yleisen tai yksilöllistetyn opetussuunnitelman mukaisesti. Pienryhmä tarjoaa
erityisopetusta esimerkiksi tietyissä tukea tarvittavissa oppiaineissa. Opiskelu järjestetään
joustavasti yhteistyössä muiden Kiikan koulun luokkien kanssa. Opettajana toimii Janne
Hämäläinen ja ohjaajana Sanna Tuppurainen.
.
POISSAOLOT
Huoltajan on ilmoitettava aamupäivän aikana oppilaan sairauspoissaolosta ensimmäisenä
poissaolopäivänä Wilman kautta tai soittamalla luokanopettajalle/koululle. Huoltajan on
anottava lupa oppilaan muuhun poissaoloon. Opettaja voi antaa luvan kolmeksi päiväksi.
Pidemmät poissaololuvat antaa koulunjohtaja. Poissaolo- tai loma-anomuslomakkeet
löytyvät Wilmasta.

HYVÄT TAVAT
Hyväkäytöksinen ja toiset huomioon ottava oppilas on ilo kaikille. Ohjaamme
systemaattisesti oppilaita käytökseen liittyvissä tilanteissa. Tarvittaessa pidämme
kasvatuskeskustelun tai jälki-istunnon.

RUOKAILU
Ruokailu on tärkeä osa koulun opetus- ja kasvatustyötä. Terveellisen ravitsemuksen lisäksi
opetellaan hyviä käytöstapoja sekä laajennetaan makutottumuksia. Pyrimme ruokailemaan
rauhallisesti ja hiljaisesti. Mikäli oppilas tarvitsee erityisruokavalion terveydellisistä,
uskonnollisista
tai
eettisistä
syistä,
toimitaan
seuraavien
ohjeiden
mukaisesti: https://www.servi.fi/servi_oy/sivu.tmpl?sivu_id=11221

ARVOESINEET
Koulu ei vastaa oppilaan opetukseen kuulumattomasta omaisuudesta. Matkapuhelimet
pidetään äänettömällä repussa koko koulupäivän ajan. Tarvittaessa opettaja kerää
puhelimet koulupäivän ajaksi.

KOULUKULJETUS
Koulun päättymisajat ovat 13.00, 14.00 ja 14.45. Jos oppilas ei jostain syystä ole menossa
kuljetukseen, on siitä huoltajan ehdottomasti ilmoitettava ajoissa suoraan
kuljetusyrittäjälle.

LIIKUNTATUNNIT
Liikuntatunnilla on oltava erilliset liikuntavarusteet, eri vaatteet kuin muilla tunneilla.
Liikuntavarusteisiin kuuluu myös pyyhe. Suihkussa käydään aina, kun liikuntatunti on
koulupäivän keskellä.

NAULAKKOASIAT
Naulakoille jää usein vaatteita ja tavaroita. Nimikoi lasten vaatteet ja varusteet.

VANHEMPAINYHDISTYS
Vanhempainyhdistys tukee merkittävästi koulun toimintaa. Yhdistys kerää varoja erilaisilla
tapahtumilla. Varat käytetään oppilaiden retki- ja leiritoimintaan sekä kulttuuri- ja
liikuntatapahtumiin. Kaikki huoltajat ovat yhdistyksen jäseniä. Jokaiselta luokalta tulisi olla
edustaja yhdistyksen hallituksessa. Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja on Anu Parikka.
Koulun yhteyshenkilönä toimii Mira Ylipekkala.

KERHOT
Liikuntatoimen liikuntakerho 1.-2. luokkalaisille torstaisin klo 13 - 14

Kipinä-kerho on suunnattu luokkien 3-6 oppilaille ja se toteutetaan keskiviikkoisin klo 13-17
välisenä aikana. Kipinä-kerhon sisällä järjestetään eri kerhoja. Keskiviikon kerhojen lisäksi
on muutama kerho myös perjantai-iltapäivässä. Oppilaiden on mahdollista jäädä
Kipinätoimintaan heti koulupäivän päätyttyä ja viettää siellä aikaa aina klo 17 asti.
Toimintaa järjestää ja organisoi kaksi aikuista, joista toinen on koulumme
koulunkäynninohjaaja Sanna Tuppurainen ja toinen nuorisotyön työntekijä Elena Sattinen.
Näiden aikuisten lisäksi toiminnassa on eri kerhojen vetäjiä. Kipinä-kerhoon ja siellä
tapahtuviin erilaisiin kerhoihin osallistuminen, vaatii oppilailta sitovan ilmoittautumisen.
Kaikkiin järjestettäviin kerhoihin ei voi kuitenkaan osallistua. Iltapäivällä varataan myös
aikaa välipalan tai omien eväiden syömiseen. Toimintaan osallistuminen ja siellä
annettava pieni välipala on oppilaille maksutonta. Välipalamahdollisuutta on tukemassa
Kiikan koulun vanhempainyhdistys, Lions Club Kiikka, Kiikan Sale ja Pyymäen leipomo.
Kipinä-kerho kuuluu koulun toimintaan ja koulun säännöt ovat siellä voimassa.
Kerhot: Loikkakopla parkour-, näytelmä-, musiikki-, tassukerho-, shakki-, kokki- ja
käsityökerho

KIIKAN KOULUN ARVOT
Me täällä Kiikan koululla kunnioitamme ja hyväksymme jokaisen lapsen ja aikuisen
yksilönä.
Haluamme ja voimme tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa.
Pyrimme antamaan positiivista ja totuudenmukaista palautetta.
•

Kiikan koulu, työympäristöistä parhain!

•

Puhallamme yhteen hiileen!

•

Yhteiset oppilaat, yhteinen vastuu!

KOULUN SÄÄNNÖT
PoL 35§
Oppilaan on osallistuttava perusopetukseen, jollei hänellä ole erityisestä syystä tilapäisesti
myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä
asiallisesti.
Yleistä
• Toista oppilasta tai aikuista ei saa satuttaa
• Yhteistä omaisuutta ei saa rikkoa
• Noudata aina hyviä käytöstapoja
• Noudata aikuisten antamia ohjeita
• Energiajuomien ja päihteiden käyttö ja niiden hallussapito on koulualueella kielletty
• Häiritsevät esineet (esim. puhelimet) takavarikoidaan oppilailta opettajan
osoittamaan paikkaan. Oppilas saa esineen takaisin koulupäivän päätyttyä
• Kielletyt esineet takavarikoidaan koulunjohtajalle. Vaarallisuuden perusteella
kielletyt esineet luovutetaan joko huoltajalle tai poliisille
Koulumatkat
• Kulje aina turvallista reittiä
• Noudata liikennesääntöjä
• Jos kuljet polkupyörällä, käytä pyöräilykypärää
• Kun koulu on päättynyt, mene suoraan kotiin, ellei huoltajan kanssa ole muuta
sovittu
• Toimi koulukuljetuksessa kuljettajan ohjeiden mukaan
Koulun sisätilat
• Liiku sisällä kävellen
• Laita omat ja yhteiset tavarat aina omille paikoille
• Käytä normaalia puheääntä
• Oppilasryhmät liikkuvat käytävillä aina aikuisen johdolla
• Pojat ottavat päähineen pois koulun sisätiloihin tultaessa

Oppitunnit
• Tule oppitunnille heti kellon soitua
• Odota oppitunnin alkua omalla paikalla
• Anna työrauha luokkakavereille
• Pyydä puheenvuoro viittaamalla ja kunnioita toisen puheenvuoroa
• Huolehdi välineistäsi ja tehtävistäsi
Ruokailu
• Pese kädet ennen ruokailua
• Pyri syömään ottamasi ruoka-annos
• Maista kaikkia ruokalajeja
• Noudata hyviä pöytätapoja
• Palauta ruokailuvälineet ohjeen mukaisesti
• Muista kiittää
Välitunnit
• Siirry ulos ripeästi tunnin päätyttyä
• Pysy välituntialueella
• Vietä välitunti turvallisesti reippaillen
• Siirry sisälle heti kellon soitua

Sääntöjen rikkomisesta seuraa suullinen opettajan tai rehtorin huomautus,
kasvatuskeskustelu tai jälki-istunto. PoL 36§ säädetään kurinpitomenettelystä.

