Lehtoniemen koulu
2018 – 2019

"Yhdessä oppien”

Syksyinen tervehdys Lehtoniemen koulusta!
On jälleen perinteisen syystiedotteen aika! Viime vuonna aloitetun käytänteen
mukaisesti tämä tiedote julkaistaan ainoastaan Pedanet-sivullamme.
Tiedotteesta löydät koulun henkilökunnan ja vanhempainyhdistyksen
yhteystiedot sekä paljon muuta tietoa koulun toiminnasta.
Lukuvuonna 2018-2019 Varkauden kaupungin kaikkien koulujen
painopistealueena on opetussuunnitelmatyö. Uudet opetussuunnitelmat on
otettu käyttöön, ja vähitellen uudet painotukset ja käytänteet alkavat tulla
tutuiksi niin oppilaille kuin koulun väellekin. Tässä tiedotteessa esitellään
koulun yhteinen monialainen oppimiskokonaisuus ”yrittäjyys” sekä tiimien
omat oppimiskokonaisuudet. Oppimiskokonaisuuksien avulla oppimisesta tulee
oppiainerajat ylittävää ja toivottavasti myös mielenkiintoista oppilaille.
Lehtisestä löydät myös koulumme tapahtumakalenterin sekä
kerhosuunnitelman. Molempiin voi tulla lisäyksiä ja muutoksia lukuvuoden
aikana.
Tervetuloa tekemään yhteistyötä lasten parhaaksi!
Päivi Ketola, rehtori

TAPAHTUMAKALENTERI LUKUVUONNA 2018 – 2019
20.8.

Duudsonit / Ei kiusata

17.8.

Pro-avaus / Menen rauhassa sisälle ja luokkaan

Viikko 35

Retkeilyviikko

30.8.

Orinoron retki

4.9.

Vanhempainilta ja Vanhempainyhdistyksen vuosikokous

10.9.

Taika-Petteri / liikennetunti (Vanhempainyhdistys kustantaa)

14.9.

Pro-avaus / luokkakäyttäytyminen

28.9.

Kodin ja koulun päivä / rehtorin aamukahvit klo 9 - 10

3.10.

Kiekkoturnaus 5. - 6. lk

4.10.

Kiekkoturnaus 2. - 4. lk

26.10.

Pro-avaus / välituntikäyttäytyminen, välkkärivälkyt

1.11.

Varpasten kokous

27.11.

Jääpalloturnaus 1. - 4. lk

12. - 14.12. Joulumatkustus salissa
17.12.

Pro-avaus / juhlakäyttäytyminen

18.12.

klo 18.00

Joulujuhla 5. - 6. lk

19.12.

klo 17.30

Joulujuhla 3. - 4. lk

20.12.

klo 17.30

Joulujuhla 0. - 2. lk

21.12.

klo 9.00

Puuro ja todistukset

11.1.

Pro-avaus / vastuu omista asioista, ”Ryhtiliike”, sisäinen yrittäjyys

24.1.

Yrityskylä 6. lk

30.1.

Salibandy 5. - 6. lk

Vko 9

Hiihtoviikko

28.2.

Vattuvuoren retki

1.3.

Oman koulun hiihtokisat

12.4.

Koulun Komeetta -karsinta

15.4.

Pro-avaus / ruokailu

18.4.

Hiljaisuuden päivä

25.4.

Tulevien ykkösluokkalaisten tutustumispäivä ja vanhempainilta

26.4.

Pro-avaus / Kiitos, ole hyvä

Vko 18

Yrittäjyysviikko

30.4.

Koulun Komeetan -finaali

8.5.

Hitteripesis 3. - 4. lk

9.5.

Pesäpallo 5. - 6. lk

21.5.

Koulujen väliset yleisurheilukilpailut

23.5.

klo 17.00

29.5.

Kuutosten potkiaiset

31.5.

klo 11.30

Kevätjuhla

1.6.

klo 8

Stipendit ja Suvivirsi salissa, todistukset luokissa

Eskarin perheilta

Tapahtumakalenteri täydentyy lukuvuoden aikana!

Työajat ja lomat tänä lukuvuonna:
Päivittäinen työaika
Oppitunti

Välitunti

Ruokailu

8.00 – 8.45

8.45 – 9.00

Luokittain

9.00 – 10.30

10.30 – 11.15

noin klo 10.30 – 11.15

11.15 – 12.00

12.00 – 12.15

12.15 – 13.00

13.00 – 13.15

13.15 – 14.00

14.00 – 14.15

14.15 – 15.00

Syyslukukausi

8.8.- 21.12.2018

Syysloma
Joululoma
Kevätlukukausi
Talviloma
Vapaapäivä
Pääsiäinen

15.10. - 21.10.2018 (vko 42)
22.12.2018 - 6.1.2019
8.1. – 2.6.2018
4. - 10.3.2019 (vko 10)
7.12.2018
19. – 22.4.2019

HUOM! Esiopetuksen kevätlukukausi päättyy pe 31.5.2019.
Kouluväki on työaikana tavoitettavissa seuraavista numeroista:


Rehtori
Opettajat
Erityisopettaja
Kasvatusohjaaja
Kanslia

040 706 3591
044 743 6493 (Huom! Ei tekstiviestejä!)
044 743 6465
044 444 2572
044 743 6699 (Huom! Ei tekstiviestejä!)

Terveydenhoitaja
Koulukuraattori

040 528 1905
040 726 8515

Opettajakunnan kokoonpano mahdollisia yhteydenottojanne varten:
1A

Vuokko Kilkki

2A

Minna Multanen

2B

Anne Muhonen

3A

Maarit Hämäläinen

3B

Petri Tikanmäki

4A

Tiina Hyttinen

4B

Jenni Puomilahti

5A

Helena Heikkinen

5B

Pekka Katainen

6A

Eila Pyykkönen

6B

Ulla Seppänen

Koulunkäyntiin ja opetustyöhön liittyvissä asioissa toivomme, että ottaisitte
ensisijaisesti yhteyttä lapsenne omaan luokanopettajaan.
Rehtori

Päivi Ketola

Vararehtori

Vuokko Kilkki

Erityisopettaja

Kaija Huttunen

Terveydenhoitaja

Riitta Kinnunen

Koulukuraattori
Kasvatusohjaaja
Koulusihteeri

Marjo Ikonen
Mari Makkonen
Päivi Hentunen

Koulunkäynninohjaajat

Kaarina Antikainen
Mari Kovanen
Päivi Lappalainen
Marko Piiroinen
Heta Pylkkänen
Raija Tiitinen
Arto Vartiainen

(16.11.2018 saakka)

Mikko Voutilainen
Keittiötyöntekijä

Satu Miettinen

Siistijä

Nina Eronen

(5.4.2019 saakka)

(31.10.2018 saakka)

Koulumme henkilökunnan sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@varkaus.fi
Koulumme nettisivut:
http://www.peda.net/veraja/varkaus/lehtoniemenkoulu

Koulumme kanslia on avoinna:
maanantai - perjantai klo 8 - 15
Kanslia puh. 044 743 6699

Tukiopetus
Opettaja voi tarpeen ja tuntiresurssien mukaan antaa lisäopetusta, joka voi
olla pienryhmäopetusta tai yksilöllistä ohjaamista.

Erityisopetus
Opetus toteutetaan samanaikais-, pienryhmä- tai yksilöopetuksena
kulloisenkin tarpeen mukaan. Keskittymis- ja työrauhaongelmat minimoidaan
joustavilla pienryhmäjärjestelyillä olemassa olevien resurssien puitteissa.
Erityisopetuksen tarpeesta neuvotellaan aina oppilaan, hänen huoltajansa ja
luokanopettajan kanssa.
Yhteisöllinen sekä yksilökohtainen oppilashuolto
Lehtoniemen koulun yhteisöllisen oppilashuollon ryhmään kuuluvat rehtori
Päivi Ketola, erityisopettaja Kaija Huttunen, terveydenhoitaja Riitta
Kinnunen sekä koulukuraattori Marjo Ikonen. Huoltajien edustajan ryhmässä
valitsee vanhempainyhdistyksen hallitus ja oppilaita edustavat oppilaskunnan
valitsemat edustajat. Mukaan voidaan tarvittaessa kutsua myös muita
asiantuntijajäseniä. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään
kahdesti lukuvuoden aikana. Aiheina ovat koko kouluyhteisön terveellisyyteen,
turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvät asiat.
Yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai
oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi. Aloitteellinen asiassa on se
aikuinen, joka saa tiedon tuen tarpeesta oppilaalta itseltään tai joltain
aikuiselta. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen
harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Oppilashuoltoryhmä selvittää asiaa ja
ohjaa oppilaan tarvittavan tuen piiriin.
Tilannetta myös seurataan aktiivisesti.

Oppilaskunta
Oppilaskunta toimii koulussamme säännöllisesti. Oppilaskuntatoiminta antaa
oppilaalle mahdollisuuden vaikuttaa. Osallistuva ja yrittävä oppilas oppii
kantamaan vastuuta itsestä ja yhteisistä asioista. Tänä lukuvuonna
oppilaskunnan ohjaajina toimivat Helena Heikkinen ja Maarit Hämäläinen.
Liikuntatunnit
Liikuntatunneille tulee varustautua asianmukaisesti liikuntamuoto ja säätila
huomioon ottaen; joustava, vettähylkivä vaatetus ja tukevat jalkineet sekä
sisäliikuntaan eri vaatteet kuin koulunkäyntiin. Pieni sade ei estä ulkona
liikkumista. Liikuntatuntien jälkeen kaikki käyvät pesulla  pyyhe!
Pikkuhiljaa on myös hyvä huoltaa hiihto- ja luisteluvälineet kuntoon
talviliikuntaa varten.
Oppilaiden poissaolot
Oppilaan sairastuessa on luokanopettajalle ilmoitettava poissaolon syy
ensimmäisenä poissaolopäivänä. Poissaoloilmoitukset tehdään suoraan
opettajalle, mieluiten Wilman kautta! Niin sanotut harkinnanvaraiset
poissaolot myöntää luokanopettaja korkeintaan 5 päivän ajalta ja rehtori
sitä pidemmältä ajalta. Poissaolohakemus on aina tehtävä kirjallisesti
riittävän ajoissa. Toivomme, että lomamatkat tehtäisiin koulun loma-aikoina.
Mikäli oppilas on matkan takia pois koulusta, täytyy hänen itsenäisesti
huolehtia poissaoloaikana tekemättä jääneet koulutehtävät.
Loma-anomuksen voi tarvittaessa tulostaa koulumme kotisivuilta:
https://peda.net/varkaus/lehtoniemen-koulu
Turvallisuus on asia, josta ei koskaan puhuta liikaa. Pyrimme siihen, että kaikki
pyöräilevät koululaiset käyttävät kypärää – koulun retkillä pyöräilykypärä on
pakollinen! Pyöräily kouluun alkaa tokaluokkalaisena - kypärä päässä.

Autoilla ei ajeta koulun pihaan muutoin kuin parkkipaikoille. Lasten kouluun
tuomisia / hakemisia varten on saattoalue. Toivomme, että myös kotona
puhutaan liikenteen vaaroista ja opastetaan lapsia tarkkaavaisuuteen ja
varovaisuuteen liikenteessä.
Eskariin lasta tuotaessa auto on jätettävä vieraspaikalle – talon päätyyn ja
henkilökuntapaikoille ajaminen on kielletty!
Toivomme yhteistyön sujuvan avoimissa ja luottavaisissa merkeissä!

Kiusaamiseen puuttuminen Lehtoniemen koulussa

Lehtoniemen koulussa jatkuu KiVa-kouluohjelma. Ohjelma on Turun
yliopistossa kehitetty toimintamalli koulukiusaamisen vähentämiseksi. KiValyhenne muodostuu sanoista kiusaamisen vastainen tai kiusaamista
vastustava. Sana herättää myös mielikuvan mukavasta koulusta, jossa
kaikilla on kiva olla.
KiVa-ohjelma koostuu KiVa-tunneista, peleistä virtuaalisessa
oppimisympäristössä sekä kokonaisvaltaisista yleisistä ja kohdennetuista
toimista. KiVa-ohjelmaan kuuluu myös tilannekartoitus joka kevät.
Koulussamme toimii KiVa-tiimi, joka selvittää kiusaamistapaukset. Tärkein
kriteeri tiimille ohjattavia kiusaamistapauksia seulottaessa on kiusaamisen
toistuvuus ja negatiivinen vaikutus kiusatun hyvinvointiin.
Kiusaaminen voi saada monia muotoja, se voi olla esimerkiksi
- nimittelyä, pilkkaamista, toiselle nauramista,
- tönimistä, tuuppimista, lyömistä, potkimista,
- ulkopuolelle jättämistä, syrjimistä,
- ilkeiden lappujen lähettämistä,
- ilkeiden juttujen, juorujen tai valheiden levittämistä,
- toisen tavaroiden ottamista, hävittämistä, piilottamista tai rikkomista,
- netissä tapahtuvaa loukkaamista,
- ilkeiden tai uhkaavien tekstiviestien tai sähköpostien lähettämistä.

Kiusaamistapaukset selvitetään seuraavan mallin mukaan
1.
2.
3.
4.

Ilmoitus kiusaamisesta koulun aikuiselle
Keskustelu kiusatun oppilaan kanssa
Keskustelu kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa
Seurantakeskustelut noin kahden viikon kuluttua o Kotiin ollaan
yhteydessä, kun ensimmäiset keskustelut on käyty. o Mikäli
kiusaaminen vielä jatkuu, tapaus ohjataan yksilöllisen oppilashuollon
piiriin.

Kiusaamisen vastustamisessa myös te vanhemmat olette avainasemassa!
Keskustelkaa lastenne kanssa ja olkaa yhteydessä kouluun tarvittaessa.

KOULUN KERHOTOIMINTA
Kerhotoiminta on jaettu 4 jaksoon ja tavoitteena on järjestää
mahdollisimman monenlaista kerhotoimintaa mahdollisimman monille, eriikäisille oppilaille.
LEHTONIEMEN KOULUN KERHOT LUKUVUONNA 2018 – 2019
1. jakso 8.8. - 14.10.2018








Välkkärivälkky-koulutus 5.9.2018/Pohjois-Savon liikunta
WJK:n Futisvälkkä, maanantaisin klo 10.30 – 11.15
2. luokille ja IP-kerholaisille Varkauden Tarmon salibandykerho
3. – 4. luokille Varkauden Tarmon salibandykerho
Pallokerho 1. – 3. luokille, Tiina Hyttinen
5A luokan Luokkakerho, Helena Heikkinen
Kielikerho maahanmuuttajille, Jenni Puomilahti

2. jakso 22.10. - 21.12.2018








WJK:n Futisvälkkä, maanantaisin klo 10.30 – 11.15
Soisalo-opiston taidevälkät torstaisin klo 10.30 - 11.15
Soisalo-opiston Teatterikerho 1. - 6. luokille
2. luokille ja IP- kerholaisille Varkauden Tarmon salibandykerho
3. - 4. luokille Varkauden Tarmon salibandykerho
Pallokerho 1. – 3. luokille, Tiina Hyttinen
Kielikerho maahanmuuttajille, Jenni Puomilahti

3. jakso 7.1. - 3.3.2019









Soisalo-opiston taidevälkät torstaisin klo 10.30 – 11.15
Soisalo-opiston Teatterikerho 1. - 6. luokille
2. luokille ja IP- kerholaisille Varkauden Tarmon salibandykerho
3. - 4. luokille Varkauden Tarmon salibandykerho
Puutyökerho 5. - 6. luokille, Pekka Katainen
Pallokerho 1. – 3. luokille, Tiina Hyttinen
5A luokan Talviliikuntakerho, Helena Heikkinen
Kielikerho maahanmuuttajille, Jenni Puomilahti

4. jakso 11.3. - 31.5.2019








Soisalo-opiston taidevälkät torstaisin klo 10.30 – 11.15
Soisalo-opiston Teatterikerho 1. - 6. luokille
2. luokille ja IP- kerholaisille Varkauden Tarmon salibandykerho
3. - 4. luokille Varkauden Tarmon salibandykerho
Puuaskartelukerho 3. - 4. luokille, Petri Tikanmäki
Pallokerho 1. – 3. luokille, Tiina Hyttinen
Kielikerho maahanmuuttajille, Jenni Puomilahti

Lisäksi kerhotoiminnan materiaalirahoilla on ostettu liikuntakerhoihin välineistönä
salibandymailoja, -palloja, hyppynaruja sekä nikkarointikerhoihin rimaa ja puulakkaa.

PIENTEN KOULU
”Ole minulle kaveri, olen sinun ystäväsi.
Ole minulle kaveri ja anna minulle käsi.”
•
•

Lehtoniemen koulussa aloitettiin Pienten koulu syksyllä 2009
luokat 0 - 2 muodostavat Pienten koulun

Tavoitteet
Tavoitteena on joustavan, lapsilähtöisen esi- ja alkuopetuksen
kehittäminen Varkauden kaupungin esi- ja alkuopetussuunnitelmien pohjalta
ja niitä yhteen sovittamalla. Pyritään mahdollistamaan lapsen yksilöllinen
eteneminen esiopetuksesta alkuopetukseen. Tavoitteena on vahvistaa
oppilaiden itsetuntoa luomalla sellainen oppimisympäristö ja -ilmapiiri, joka
tukee lapsen myönteistä kehitystä. Opettajien pari- ja tiimityöskentelyä
(moniammatillinen
yhteistyö) pyritään kehittämään samoin myös
toiminnallisia opetusmenetelmiä.
Toimintamalli
Pienten koulu on parhaimmillaan motivoiva, joustava, toiminnallinen ja lapsien
lahjakkuudet ja tuen tarpeet huomioiva. Pienten koulun toiminta rytmittyy
vuodenaikojen ja vuotuisten juhlapäivien mukaan.
Lukuvuoden mittaan rakennamme eri teemojen ympärille yhteisiä
toimintatuokioita ja –kokonaisuuksia.
esim. luontoretkiä, tarinatuokioita, musiikkihetkiä, askartelua, liikuntaa,
näytelmiä, matikkapajat ym.
Kaikki lapset ovat erilaisia oppijoita, lapsella on lupa oppimiseen omassa
kehitystahdissaan. Oppilaantuntemuksen myötä etsitään keinoja
kasvatuksen ja opetuksen eriyttämiseen, varsinkin äidinkielen ja
matematiikan osalta, jotka ovat ns. välineaineita.

ESIOPETUS
Esiopetus
Leikkitoiminta

klo 8.15 – 12.15
klo 6.30 – 8.15 ja 12.15 – 17.00

Iltapäivisin leikkitoiminta ja koulun iltapäiväkerho
yhdistyvät klo 14 alkaen
Esiopetuksen yhteystietoja:
Esiopetus

044 743 6318

Lastentarhanopettaja Heli Hacklin
Lastenhoitaja Mervi Kauhanen
Lastenhoitaja Jaana Koponen
Lastenhoitaja Minna Pöllänen
ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Lehtoniemen koulun iltapäiväkerho on koulun toimintaa. Kerhossa aloitti tänä
syksynä noin 30 reipasta eka- ja tokaluokkalaista. Iltapäivät klo 14.00
eteenpäin toimimme yhdessä eskarin leikkitoiminnan kanssa. Välipala
tarjoillaan klo 14.
Iltapäiväkerho toimii koulupäivinä koulun päättymisestä klo 17 saakka.
Iltapäivän aikana ulkoillaan, liikutaan, leikitään, askarrellaan ja leivotaan.
Välillä voimme jumpata ja pelata erilaisia pelejä liikuntasalissa.
Mahdollisuuksien mukaan teemme myös pieniä retkiä lähiympäristöön ja
otamme eväät mukaan.
Kaikki muutokset toivomme ilmoitettavan IP-kerhon puhelimeen
 044 743 6670.
Iltapäiväkerhon henkilökunta
Toiminnan järjestelijä Heli Hacklin
Ohjaajat
Mari Kovanen
Mikko Voutilainen
Heta Pylkkänen
Päivi Lappalainen

VANHEMPAINYHDISTYS
Johtokunnan jäsenet:
Puheenjohtaja
Heli Kärtevä
heli.karteva@gmail.com
Sihteeri
Taina Gustafsson
tainu82@gmail.com

Jäsenet
Heidi Reinikainen, rahastonhoitaja
Maria Andersson
Minna Koistinen
Minni Immonen
Diana Mäkinen
Katja Pietiläinen
Kimmo Väisänen
Marika Walldén
Koulun edustajat
Päivi Ketola
Ulla Seppänen
Vanhempainyhdistys on aktiivisessa yhteistyössä koulun kanssa tänäkin
lukuvuonna. Yhdistys on mukana arkisissa toimissamme, järjestää syksyllä ja
keväällä diskot sekä muita tapahtumia, myöntää stipendejä sekä avustaa 6.
luokkien leirikouluja. Vanhempainyhdistyksen toiminnan tuotto käytetään
koulun ja oppilaiden hyväksi.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

KOULULAISTEN HAMMASHOITO
Hammaslääkäri

Tavattavissa hammashoitolassa

Riikka Kilpeläinen

 (017) 579 6500

Suuhygienisti
Krista Niiranen

Tavattavissa hammashoitolassa
 (017) 579 6500

Koululla on käytössä oppilaiden määräaikaisia hampaiden ja suun tarkastuksia
varten
hammashoitotuoli terveydenhoitajan huoneessa. Hammaslääkäri
tarkastaa tammikuun aikana 1. luokkien oppilaat. Kolmansien luokkien oppilaat
tarkastaa suuhygienisti syyslukukauden aikana ja 5. luokkien oppilaat
kevätlukukaudella. Kutsut tarkastuksiin lähetetään postitse kotiosoitteisiin,
joten
seuraattehan
postia.
Huoltajien
toivotaan
osallistuvan
tarkastuskäynnille, mutta koululainen on myös tarpeen vaatiessa yksin
tervetullut.
Muiden luokkien oppilaat suuhygienisti tai hammashoitaja kutsuu tarpeen
mukaan tarkastuskäynnille joko koululle tai hammashoitolaan. Tarvittavat
hampaiden ehkäisevän tai korjaavan hoidon käynnit sekä oikomishoidon
käynnit tapahtuvat hammashoitolassa, Savontiellä.
Vanhempia kehotetaan aktiiviseen lastensa hampaiden terveydentilan
seurantaan ja ainakin 1. – 2. luokan oppilaiden kohdalla vielä ihan auttamaan
hampaiden puhdistuksessa ainakin silloin tällöin. Ongelmatilanteissa
pyydämme ottamaan tarvittaessa yhteyttä hammashoidon ajanvaraukseen.
Kouluaikana sattuneissa hammastapaturmissa (pienissäkin) tulisi ottaa
viipymättä yhteys omaan luokanopettajaan, joka sitten neuvoo tarvittaessa
ottamaan yhteyttä hammashoitolaan.
OLKOON MOTTONAMME: KERTA EI RIITÄ, eli muista hampaiden harjaus
kaksi kertaa päivässä.
Ystävällisin terveisin
Kouluhammaslääkäri Riikka Kilpeläinen

KOULUTERVEYDENHUOLTO
TIEDOTE OPPILAIDEN VANHEMMILLE JA HUOLTAJILLE
Kouluterveydenhuolto on peruskoululaisten sekä heidän perheidensä
lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuollon ennaltaehkäisevää
palvelua.
Kouluterveydenhuoltoon kuuluu (THL 2014)
 Vuosiluokittain terveysneuvonta, oppilaan kasvun, kehityksen, terveyden
ja hyvinvoinnin seuranta sekä edistäminen. 1., 5. ja 8. luokan laajaan
terveystarkastukseen lääkärin vastaanotolle kutsutaan vanhemmat
mukaan arvioimaan perheensä hyvinvointia. Huoltajan ja oppilaan luvalla
pyydetään myös opettajan arvio kirjallisena oppilaan selviytymisestä ja
hyvinvoinnista koulussa (Valtioneuvoston asetus 338/2011).
 Terveystarkastukset yksilöllisen tarpeen mukaan.
 Oppilaan tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistus ja tuki.
Pitkäaikaissairaan lapsen omahoidon tuki yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa.
 Oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset tutkimukset
esim. erikoislääkärin näön tutkimus ja psykologin tutkimus
(Valtioneuvoston asetus 338/2011).
 Monialainen yksilöllinen ja yhteisöllinen oppilashuolto.
 Oppilaan vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustyössä.
 Kouluympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja kouluyhteisön
hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta 3 v. välein.
 Oppilaan suun terveydenhuolto ja terveystarkastukset vähintään kolme
kertaa
Sairaanhoidolliset asiat (korvakipu, silmätulehdus, vatsatauti, kuume,
flunssa, tulehtunut haava, vapaa-ajan tapaturma, liikuntaharrastuksiin
liittyvät tuki- ja liikuntaelimistön oireet jne.) hoidetaan terveysasemalla.
Ajanvarausnumero
(017) 5796000.
Kuntia
ei
velvoiteta
kouluterveydenhuollon sairasvastaanoton järjestämiseen (Valtioneuvoston
asetus 338/2011). Sairaana ei saa tulla kouluun, ja kotona on hyvä olla
kuumeeton päivä infektion jälkeen. Äkillisesti sairastuneen alle 10 v. oppilaan
vanhempi voi saada todistuksen työnantajalle terveydenhoitajalta soittamalla
tai käymällä vastaanotolla. Sairastuneen lapsen hoidosta, sairaanhoidon
järjestämisestä ja hoitoon viemisestä vastaa ensisijaisesti huoltaja.

Koulutapaturmissa koulun henkilökunta voi ohjata oppilaan terveydenhoitajan
arvioon ensihoidosta ja hoitoon ohjauksesta. Kaikilla koulun aikuisilla on
vastuu oppilaan turvallisuudesta, kunnes vastuu hoidosta siirtyy huoltajalle.
Oppilasta ei jätetä yksin ja kotiin otetaan aina yhteyttä.
Jos lapsellanne on perussairaus (esim. diabetes, epilepsia, astma, vakava
allergia),
josta
koululla
on
hyvä
tietää,
ottakaa
yhteyttä
luokanopettajaan/luokanohjaajaan.
Koulussa
tapahtuva
oppilaan
pitkäaikaissairauden lääkitseminen perustuu sopimukseen kodin kanssa.
Oppilas huolehtii koulupäivän aikana tarvitsemistaan lääkkeistä (esim. astmaja särkylääke, antibiootti, silmätippa) ja annostelusta, tai koulun kanssa
yksilöllisesti sopien. Koulun lääkekaapin ainoa lääke on laastari. Oppilaan
tarttuvasta taudista esim. täi-, syyhypunkki- tai kihomatotartunnasta on
ilmoitettava kouluterveydenhoitajalle, koska se koskee koko kouluyhteisöä.
Vastaanottoa ma - ti klo 8.00 - 16.00.
Ilman ajanvarausta klo 10.30 - 11.15, muina aikoina terveystarkastuksia.
Koululaisten ja esiopetuslasten terveydenhoitaja Riitta Kinnunen
puh. 040 5281905 tai Wilman kautta.
LÄHTEET
THL.2014.Terveyden-jahyvinvoinninlaitos.
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-japerheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/kouluterveydenhuolto.
Valtioneuvoston
asetus
neuvolatoiminnasta,
kouluja
opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun
terveydenhuollosta338/2011.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338.

KOULUKURAATTORI
Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita koulunkäynnin onnistumiseksi. Hän on henkisen
ja sosiaalisen kasvun sekä jaksamisen tukihenkilö koulussa. Koulukuraattorin kanssa voi
miettiä mm. ratkaisuja, jos kouluvuoden aikana oppilaalla ilmenee vaikeuksia:
● Opiskeluun ja koulunkäymiseen liittyvissä asioissa
- opiskelumotivaatio on kadoksissa
- kiusataan tai hän on mukana kiusaamisessa
- on koulunkäyntiin liittyviä pelkoja, poissaoloja koulusta
- koulun tai luokan vaihtumisesta syntyy ongelmia
- yhteistyössä koulun kanssa on pulmia
● Kotiin ja muihin ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa
- kotiasiat vaivaavat mieltä (perheessä riitoja, taloudellisia vaikeuksia tms.)
- on surua, murhetta, ahdistusta tai henkisen jaksamisen ongelmia
- on yksinäisyyttä, syrjään vetäytymistä/-jäämistä
- kaveri- tai muissa ihmissuhteissa on vaikeuksia
- joutuu näkemään tai kokemaan henkistä ja fyysistä väkivaltaa
● Vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvissä asioissa
- harrastuksen ja koulunkäynnin yhteensovittamisessa on ongelmaa tai pitäisi
löytää uusi harrastus.
Oppilas voi hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan tai ohjautua vanhemman,
opettajan, terveydenhoitajan tai jonkun muun henkilön suosittelemana
koulukuraattorille.
Koulukuraattori toimii tiiviissä yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa ja on mukana koulun
oppilashuoltotyössä sekä ohjaa tarvittaessa
oppilaan koulun ulkopuolisten tukipalvelujen piiriin.
Koulukuraattori on Lehtoniemen koululla tiistaina
aamupäivisin.
Koulukuraattorin yhteystiedot:
Marjo Ikonen
Puhelinnumero: 040 0616376
Sähköposti:
marjo.ikonen@varkaus.fi

ProKoulu Lehtoniemen koulussa lukuvuonna 2018 - 2019







Lehtoniemen koulussa toimii ProKoulu-tiimi. Tiimiin kuuluvat tiimien vetäjät Ulla
Seppänen ja Tiina Hyttinen, rehtori Päivi Ketola, vararehtori Vuokko Kilkki (myös
pienten tiimin vetäjä), erityisopettaja Kaija Huttunen sekä esikoulun
lastentarhanopettaja Heli Hacklin. ProKoulu-tiimi kokoontuu lukuvuoden aikana noin
kerran kuukaudessa. Tiimin tehtävänä on valmistella ja organisoida koulun Protoimintaa.
Lehtoniemen koulussa ProKoulu-toiminta aloitettiin lukuvuonna 2013 - 2014.
Ensimmäisenä lukuvuonna luotiin yhteiset käyttäytymisodotteet eri tilanteissa ja
tiloissa. Yhteisiksi käyttäytymisodotteiksi valittiin turvallisuus, kunnioittaminen ja
yhdessä tekeminen. Tilanteiksi, joissa näihin odotuksiin pyritään vaikuttamaan,
valittiin luokka, piha, käytävä, ruokala ja wc-tilat.
Lukuvuonna 2014 - 2015 painopistealueena oli käyttäytymisodotteiden
konkretisointi ja harjoittelu sekä positiivinen palaute.
Lukuvuosina 2015 - 2016 ja 2016 - 2017 vahvistimme ja harjoittelimme jo
hankkimiamme positiivisen palautteen keinoja. Tähtikortit otettiin käyttöön
kaikilla luokilla ja jokaisella luokalla oli myös käytössään positiivisen palkitsemisen
seuranta sekä palkitsemiskäytäntö. Koulun tiloissa oli nähtävillä koulumme
käyttäytymisodotteet eri tilanteissa. Koulun henkilöstö ja myös oppilaat
sitoutuivat toimintaan ja seurasivat omaa toimintaansa. Jo opittuja asioita
kerrattiin ja harjoiteltiin aktiivisesti. Käyttöön otettiin tehostetun tuen check incheck out -malli.

● Lukuvuonna 2017 - 2018 Pro-toimintaa edelleen harjoitellaan ja toimintatapoja
vakiinnutetaan. Toimintaohjeiden kertaus jatkui koko lukuvuoden ajan. Check incheck out -mallia käytettiin tarpeen mukaan. CICO+ oli käytössä yhdellä oppilaalla
ja Työrauha Kaikille –mallia sovellettiin yhdessä luokassa.
● Myös henkilöstö harjoitteli aktiivisesti positiivisen palautteen antamista toisilleen.
● Toimintaohjeiden harjoittelun aikataulu lukuvuonna 2018 – 2019. Harjoittelujakso
kestää kolme viikkoa.
o Viikot 34 – 36: Sisään tulo – ajoissa, rauhassa, tervehdin, tavarat
paikoilleen. Ope valitsee asian, joka erityisesti vaatii harjoittelua.
o Viikot 38 – 40: Luokkakäyttäytyminen
o Viikot 44 – 46: Välitunti
o 17.12.2018 Pro-avaus: Juhlakäyttäytyminen
o Viikot 2 – 4: Sisäinen yrittäjyys, vastuu omista asioista.
o Viikko 18: Yrittäjyys – kiitos, ole hyvä, palvelutilanteet
o Muita harjoittelukohteita otetaan esille tarpeen mukaan.
o Tulevan viikon harjoiteltava asia käydään läpi edellisen viikon perjantaina
päivänavauksessa draaman keinoin tai muuten.
o Koulun näkyvimmälle paikalle kyltti TÄLLÄ HETKELLÄ
HARJOITTELEMME _____________
o Muistetaan jakaa hyvä-kortteja periaatteena YLLÄTTÄÄ oppilas
hyvänteosta!
o Mukavuustunteja pidetään säännöllisesti. Seurantalista opehuoneen taululla.
o Oppilaiden pitämät Pro-muistutukset.
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Liikkuva koulu Lehtoniemen koulussa

Lehtoniemen koulussa tultiin mukaan Liikkuva koulu -toimintaan lukuvuoden
2014 - 2015 alussa. Koulumme piha-alue on aina luonut hyvän perustan
liikunnallisuudelle koulupäivän aikana, ja tänäkin lukuvuonna tuomme liikunnan
selkeästi osaksi jokaista koulupäivää. Lapsia myös kannustetaan omaehtoiseen
liikuntaan.
Koulupäivään liittyvän liikunnan lisäksi koulussa on tarjolla liikuntakerhoja, ks. liite.

Liikkuva Koulu - toimintasuunnitelma lv. 2018 - 2019














Oppituntien toiminnallistaminen
Luokissa suunnitellaan yhdessä toiminnallisia "sporttiksia", joita käytetään
oppituntien aikana.
Pyritään lisäämään työskentelyä vaihtelevissa työasennoissa.
Välituntien liikunnallisuuden lisääminen
Koulun pihaan on maalattu tervapata ja hyppyruudukko. Lisäksi pihalla on sähly- ja
koriskenttä.
Välkkärivälkyt leikittävät joka päivä ainakin ruokavälitunnilla. Hyppynaruja,
twistejä, palloja ja vanteita on oppilaiden käytössä. Koulun kentällä voi pelata
jalkapalloa ja talvisaikaan luistella. Lisäksi käytössä on rengas- ja kapulakeinuja
sekä kiipeilyteline ja parkourtanko. Oppilaat saavat leikkiä myös koulun
hiekkalaatikolla.
Pururata ja koulun metsikkö lisäävät lasten liikunnallisuutta.
Koulussa toimii lukuvuoden aikana erilaisia liikuntakerhoja ja oppilaita pyritään
kannustamaan liikuntaharrastusten pariin.
Koululle kutsutaan vierailijoita eri seuroista ohjaamaan lapsia eri liikuntalajeissa.
Syksy
o Retkeilyviikko viikolla 35: Retkiä lähiympäristöön, kalastusretki, koko koulun
retki Orinoroon 30.8.2018
o Ennen joulua koulun salissa on joulumatkustus eli telinerata. Rataa käytetään
liikuntatuntien aikana ja muillakin tunneilla, jos on vapaata.
o Oppilaat osallistuvat koulujen välisiin turnauksiin ja muihin
liikuntatapahtumiin.
Kevät
o Viikolla 9 hiihdetään päivittäin ja järjestetään hiihtokisat.
o Retki Vattuvuorelle 28.2.2019
o Unicef-hiihto on 26.2.2019.
o Keväällä retkeillään luokittain ja tiimeittäin. Kohteina voivat olla mm.
Ruokojärven lintutorni, Kämärin ulkoilualue ja kanavamuseo sekä
Käpykankaan satupuisto. Retkelle mennään pyörillä tai kävellen eväät
mukana.

Varkauden koulujen järjestyssäännöt
3.3.1. Varkauden koulujen järjestyssäännöt
A. Tavoitteet
Koulun järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja
opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle, kouluyhteisön turvallisuudelle ja
viihtyisyydelle. Järjestyssäännöt ohjaavat jokaista kouluyhteisön jäsentä vastuuseen
päivittäisestä työskentelystä ja kasvattavat oppilasta tulevaa elämää varten.
B. Soveltamisala
1) Näitä järjestyssääntöjä sovelletaan koulualueeseen. Koulualueena tarkoitetaan niitä
kiinteistöjä ja piha-alueita, jotka ovat koulun opetustiloina.
2) Kouluajaksi käsitetään lukujärjestyksen mukainen työpäivä.
3) Opiskeluun välittömästi liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan koulun järjestämä tilaisuus
oppilaitoksen alueen ulkopuolella kouluaikana sekä oppilaitoksen järjestämä tilaisuus
kouluajan ulkopuolella.
4) Koulu laatii yhdessä huoltajien ja oppilaiden kanssa ProKoulu toimintaohjeet
käytännön järjestelyistä, asianmukaisesta käyttäytymisestä, koulun omaisuuden
käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksessa ja koulun alueella.
C. Työskentelyn eri tilanteet
1) Oppilaan tulee osallistua opetukseen säännöllisesti (POL 35§).
2) Jos oppilas ei tule kouluun, on huoltaja heti ensimmäisenä poissaolopäivänä velvollinen
ilmoittamaan syyn luokanohjaajalle. Opettaja antaa hyväksyttävästä syystä luvan
enintään viiden päivän poissaoloon sen luokan oppilaalle, jonka valvonta hänelle kuuluu.
Koulun rehtori myöntää oppilaalle luvan viittä päivää pidempään poissaoloon. Lupa
anotaan kirjallisena. Myönnetyn loman ajaksi määrätyt kotitehtävät oppilas tekee
itsenäisesti huoltajan valvonnassa.
3) Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuna
ajankohtana. Oppituntien ulkopuolisessa toiminnassa noudatetaan erikseen sovittuja
työaikoja. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä
asiallisesti (POL 35§). Oppituntikäyttäytymiseen on erilliset ProKoulun toimintaohjeet.
4) Välituntien aikana on yleensä poistuttava luokkatiloista. Välituntikäyttäytymiseen on
määritelty ProKoulun toimintaohjeet.

5) Ruokailussa on noudatettava koulun antamia ProKoulun toimintaohjeita.
6) Aiheeton liikennöinti koulun alueella on kielletty. Autot, pyörät, mopot ja muut
kulkuvälineet pysäköidään koulun osoittamille paikoille. Koulun
liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää ohjeistuksen liikkumisesta koulun alueella ja
koulumatkoilla.
7) Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen pitämään koulualueen siistinä.
8) Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittumisesta tai
katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain mukaan.
Vahingosta ilmoitetaan oppilaan huoltajalle.
9) Vioittuneista tai rikkoutuneista välineistä on ilmoitettava välittömästi koulun
henkilökunnalle.
D. Tupakointi, päihteet ja huumeet
1) Oppilaiden tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö on kielletty tupakkalain 1.3.1995
mukaan.
2) Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen, myynti ja niiden
vaikutuksen alaisena esiintyminen koulussa ja sen järjestämissä tilaisuuksissa on
kielletty.
Mikäli näin kuitenkin tapahtuu, koulun edustaja on velvollinen tekemään asiasta
lastensuojeluilmoituksen.
E. Seuraukset sääntöjen rikkomisesta
1) Kasvatuskeskustelu (POL 35a§). Kasvatuskeskustelun määrää rehtori tai opettaja.
2) Jälki-istunto (POL 36§).
3) Kotitehtävien laiminlyönnistä opettaja voi jättää oppilaan enintään yhdeksi tunniksi
koulun jälkeen tekemään tehtäviä (POL 36§)
4) Kirjallinen varoitus (POL 36§), jonka antaa rehtori.
5) Opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi valvottuun
tilaan, jos oppilas häiritsee opetusta tai uhkaa muiden/omaa turvallisuutta (POL 36§).
6) Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistamiseen luokasta opettajalla
ja rehtorilla on oikeus käyttää välttämättömiä voimakeinoja (POL 36b§).

7/ Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän
ajaksi hänen väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisensä vuoksi tai jos opetus hänen
häiritsevän käyttäytymisensä vuoksi kohtuuttomasti vaikeutuu (POL 36§).
8) Koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan
puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan
likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan (POL 35§)

9) Rehtorilla tai opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa opetusta tai oppimista häiritsevä
esine tai aine (POL 36d§) ja oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat ja
säilytystilat sekä vaatteet päällisin puolin (kaksi henkilöä paikalla) (POL 36e§)
10) Rikkeen ollessa vakava erityiskasvatuksen työryhmä voi rehtorin esityksestä
erottaa oppilaan määräajaksi, enintään kolmeksi kuukaudeksi (POL 36a§)
Oppilaan kuulemisesta kasvatuskeskusteluun ja kurinpitoon liittyvissä asioissa sekä
huoltajan oikeudesta tiedonsaantiin on säädetty perusopetuslaissa (POL 36a-h§).
F. Muut maininnat
1) Koulun rehtori voi tarvittaessa virkavelvollisuutensa perusteella antaa
järjestyssääntöihin tarkennuksia tai lisäohjeita, joita tulee noudattaa kuten
järjestyssääntöjä.
2) Kiusaamistilanteiden ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi Varkauden kouluissa on
käytössä kiusaamisen vastainen suunnitelma.

MEIDÄN KOULUSSA…
1. OPPILAAT KUNNIOITTAVAT AIKUISIA JA
TOISIAAN
2. AIKUISET KUNNIOITTAVAT LAPSIA JA
TOIMIVAT HEIDÄN PARHAAKSEEN
3. AUTETAAN TOINEN TOISIAMME
4. EI KIUSATA, EI HAUKUTA, EI LYÖDÄ
5. PUHUTAAN YSTÄVÄLLISESTI EIKÄ
KIROILLA
6. EI VALEHDELLA
7. EI TUPAKOIDA
8. EI KÄYTETÄ PÄIHTEITÄ TAI HUUMEITA
9. EI VARASTETA
10. VOI OLLA TURVALLISIN MIELIN

