
Tervetuloa Pöljän 

kouluun!



Pöljän koulu lukuvuonna 2020 - 2021

 7 opetusryhmää:

1-2 lk/ 16+6 opp= 22 opp, Saija Hoffrén- Rinskoi

2lk /21 opp, Auli Mikkonen

3lk/ 18 opp, Erkko-Juhani Mäkelä

4lk/ 22 opp Tarja  ”Tarru” Piiroinen

5lk/ 19 opp Marjut Feodorov-Heikkinen

6A/ 10 opp Marko Voutilainen

6B/ 19 opp Tarja Ylönen

 Henkilökunta: 

Rehtorina Tarja Piiroinen (Tarru), 

puh: 044 740 1329

Englanti: Saini Häkkinen

Erityisopetus 1-6lk: Lotta Salmi,

puh: 044 740 1356

Ohjaajat: Jaana Kähkönen 1-2 lk, käsityöt, saksan 
valinnaisaine

Päivi Roivainen 3 lk, 6 lk ja iltapäiväkerho

Minna Tuovinen 3 – 4 lk ja iltapäiväkerho

Ellu Koistinen 5 lk ja iltapäiväkerho

Kuraattori Saara Pellinen

Koulupsykologi Satu Siekkinen

Kouluterveydenhoitaja Vesta Hynynen



Opetuksen järjestäminen 

 Koulu alkaa joko 8.25 tai 9.25, työpäivät nähtävillä ilmoitustaululla

 Koulu päättyy 12.25 tai 13.25 (vasta isommilla luokilla klo 14.25)

 Elämänkatsomustieto 1-4lk Marjut

 Ortodoksinen uskonto+ et 5lk/Ulla Puhakka  1h/ke lukuvuonna 2020-2021

 Erityisopetus toteutetaan osa-aikaisena tai samanaikaisopetuksena 

 Yksi oppilasmäärältään pieni luokka (10 oppilasta), koska luokkatilan koko on 

pieni

 Englannin opetus pyritään pitämään englannin luokassa

 Käsityön opetus jakoryhmissä (kovat ja pehmeät materiaalit)

 Joustavat opetusjärjestelyt



Opetuksen järjestäminen (jatkuu)

 Resurssi (tuntikehys, jakotunnit, ohjaajat, opettajien erityisosaaminen, 

erityisopetus, tilat..) jaetaan kokonaisuus huomioon ottaen  tavoitteena on 

parhaalla mahdollisella tavalla toimiva arki, turvallinen koulupäivä kaikille ja 

tuen riittäminen tavalla tai toisella kullekin ikäryhmälle 

 Tuen muodot (yleisen tuen menetelmät ja esim. luokkamuotoinen 

koulunkäynninohjaaja, osa-aikainen erityisopetus, samanaikaisopetus jne.) 

ovat joustavia ja muuntuvia lukuvuoden aikana ilmenevien tarpeiden mukaan

 Oppilashuoltolain ja Siilinjärven kunnan oppilashuoltosuunnitelman mukainen 

kolmiportainen tuki käytössä (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki)



Opetuksen järjestäminen (jatkuu)

 Opetusta ohjaa perusopetuslaki, v.2016 uudistunut opetussuunnitelma, 

Siilinjärven kunnan paikallinen opetussuunnitelma, 

kulttuurikasvatussuunnitelma, tieto-ja viestintäteknologian suunnitelma sekä 

Pöljän koulun oma opetussuunnitelman osa ja vuosisuunnitelma lukuvuodelle 

2020-2021

 Toimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa tehdään yhteistyötä 

oppilaskunnan, vanhempainyhdistyksen ja muiden verkostojen (kuten 

seurakunta, kyläyhdistys…) kanssa



Pöljän koulun visio 

Askel askeleelta, yhdessä kohti onnistumisia!



Iltapäiväkerho
 Toiminta on tarkoitettu lähinnä 1. – 2. luokan ja erityisen tuen oppilaille ja mikäli 

ryhmissä on tilaa myös 3. – 4.-luokkalaisilla on mahdollisuus osallistua tähän 
toimintaan. Iltapäivätoimintaa järjestetään pääsääntöisesti arkikoulupäivinä klo 
12.25 -16.30 (ei koulun lomapäivinä eikä lauantaikoulupäivinä).

Ilmoittautuminen iltapäivätoimintaan:

 Perusopetuksen iltapäivätoimintaan haetaan internetin kautta Wilma -
järjestelmällä. Wilman käyttäjätunnuksena ilmoittautumisessa käytetään 
huoltajan peruskoulun Wilma-tunnusta. Ilmoittautumislomake löytyy Wilman 
ylävalikosta ”Hakemukset ja päätökset” –painikkeen alta. Lomakkeen nimi on 
”Hakemus perusopetuksen iltapäivätoimintaan”.

 Ilmoittautuminen iltapäivätoimintaan tapahtuu sähköisesti osoitteessa:
https://wilma.siilinjarvi.fi/

 Kunnan iltapäiväkerhon tiedote on luettavissa ilmoitustaululla, siitä näkee 
mm.kerhon osallistumismaksut

 Opettajilla nimilistat, joista voi tarkistuttaa, onko ilmoittautuminen tehty

 Muuta kerhotoimintaa koulun omana toimintana, seurojen, yhdistysten puolesta

https://wilma.siilinjarvi.fi/


Koulumatkat
Oppilaan koulumatkat korvataan siihen kouluun, jonka koulunkäyntialueella hän asuu tai 

muuhun kunnan osoittamaan opiskelun vaatimaan kouluun, mikäli:

1. Oppilaan koulumatka on yli 3 km (1-2 luokat) tai yli 5 km (3-10 luokat)

Koulumatka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista väylää pitkin kotiportilta koulun portille. 

2. Oppilaan koulumatka on vaarallinen

Perusteena sivistyslautakunnan päätös vaarallisista koulumatkoista sekä liikenne- ja tiestötietoihin 

perustuva laskennallinen arvio maanteiden vaarallisuudesta jalan tai pyörällä kulkeville koululaisille 

(Koululiitu). 

3. Oppilaan koulumatka on vaikea tai rasittava

Perusteena huoltajan toimittama alkuperäinen lääkärintodistus, jossa on 

- yksiselitteisesti todettu kuljetuksen tarpeellisuus 

- mainittu, jos oppilas ei voi käyttää linja-autoa

- mainittu aika, jona kuljetus tarvitaan.

Koulukuljetusta matkan pituuden perusteella ei tarvitse hakea (kohta 1). 

Muissa tapauksissa (kohdat 2 ja 3) koulukuljetus myönnetään vain hakemuksesta.

Hakemuslomakkeita saa kouluilta/koulutoimistosta/netistä tai tämän infon jälkeen opettajalta.

 Kuljetusjärjestelyistä huolehditaan koulutoimistossa, puh. 044 740 1307/ Nanna Nevalainen



WALTTI-koululaiskortti
 Koulumatkaa varten kuljetusoppilaille annetaan henkilökohtainen koululaiskortti koteloineen, joka 

on lukuvuodella 2020 - 2021 voimassa ajalla 12.8.2020 – 5.6 2021. Se oikeuttaa vain yhteen 
vaihdolliseen meno- ja paluumatkaan koulupäivinä kodin ja koulun välillä. 

 Kortti on säilytettävä kotelossaan vaurioitumisen estämiseksi. Kortin tai kotelon kaikenlainen 
vaurioittaminen (leikkely, tarrojen kiinnittäminen ym.) on ehdottomasti kielletty. 

 Jos Waltti-kortti katoaa tai rikkoontuu, oppilas joutuu itse maksamaan uuden kortin hinnan 5,00 
euroa. Katoamisesta on heti ilmoitettava koulun kansliaan, jonka kautta kadonnut kortti suljetaan ja 
tilataan uusi. Tällöin oppilas joutuu itse maksamaan koulumatkansa kunnes hänelle saadaan uusi 
kortti. 

 Korttimaksu maksetaan Kuopion kaupungin pankkitilille FI19 5600 0510 0113 26 merkillä oppilaan 
nimi/koulun nimi/korttimaksu. 

 Jos oppilas väärinkäyttää koulumatkakorttia, oppilaalta voidaan ottaa matkakortti pois, jolloin 
huoltajat hoitavat koulukuljetuksen ja matkat korvataan tositteita vastaan halvimman kulkuneuvon 
mukaan. 

 HUOM! Jos oppilaalla ei ole kortti mukana koulumatkoilla, on kuljettajilla lupa jättää oppilas 
pysäkille.

 Kuluvan vuoden aikataulu on ilmoitustaululla esillä (reitit 47, 48), siitä voi ottaa vaikka 
puhelimella kuvan, isoja muutoksia tuskin tulee, tarkat pysäkit voi tarkistaa googlen 
karttapalvelulla

 Taksikyydit hoitaa Kari Roivainen, ensimmäisen koulupäivän aikataulu ilmoitetaan huoltajalle 
elokuussa tekstiviestillä

 Opettajilla on myös nimilistat, joista voi tarkistaa, saako oma oppilas koulukyydin



WILMA, kodin ja koulun yhteistyön 

väline

 HUOLTAJA:

- Ilmoittaa poissaolosta aamupäivän aikana

- Hoitaa lomahakemukset wilman
”hakemukset”-toiminnolla

- Ilmoittaa oppilaan iltapäiväkerhoon 
wilman ”ilmoitukset”- toiminnolla

- Tarkistaa ja korjaa oppilasilmoituksen 
wilmasta elo-syyskuussa

- Tarkistaa ja täydentää oppilaan 
pedagogiset asiakirjat wilmassa

- Lukee viestejä ja tuntimerkintöjä 
vähintään kerran viikossa

 OPETTAJA:

- Merkitsee tuntimerkintöihin poissaolot, 
unohtuneet läksyt, myös positiivisen 
palautteen yms.

- Ilmoittaa viestillä muista tapahtumista 
(konfliktit, keskustelut yms.) ja merkitsee 
kohtaan ”tuki” oppilaan saamat 
tuenmuodot

- Ilmoittaa kokeista ja lukujärjestyksen 
muutoksista viestillä n.viikko etukäteen

- Ilmoittaa liikuntasuunnitelman

- Tekee oppilaan pedagogiset asiakirjat 
wilmassa

- Ilmoittaa poissaolijan läksyt



Pedanet, koulun ”kotisivu”

 Osoite: https://peda.net/siilinjarvi/polja

 Pedanetistä löytyvät sähköisenä

- Koulun kaikki suunnitelmat, kuten vuosisuunnitelma ja oppilashuollon 

suunnitelma, edellisen vuoden arviointi

- Luokkien sivut, lukujärjestykset yms.luokkien omat asiat, läksyt, kuvia

- Koulun tiedotteet, ajankohtaiset asiat

- Lukuvuoden työpäivät, lomapäivät

- Hyviä linkkejä koulutyöhön, opiskeluun yms.

https://peda.net/siilinjarvi/polja



