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Syksyiset terveiset Lehtoniemen koulusta! 

 

Syksy on meidän kaikkien onneksi alkanut hyvinkin perinteisesti. Tohinaa riittää 

ja hyvillä mielin saimme aloittaa lukukauden, vaikkakin tuo korona vielä jonkin 

verran välillä nostaa päätään!  

Koulumme opetushenkilöstö on pysynyt ennallaan. Uutena kasvatusohjaajana 

aloitti Miia Ruuskanen, joka on solahtanut porukkaamme kuin olisi aina ollut 

täällä! Olemme kaikki iloisia hänen tulostaan työyhteisöömme. Esikoulun 

puolella vaihtui koko henkilöstö. Heidätkin on napattu yhteiseen toimintaan ja 

uudelleen lämmittelemään ns. Pienten koulua, jonka toiminta oli valitettavasti 

koronan vuoksi tauolla.  

Tämän lukuvuoden monialainen oppimiskokonaisuus keskittyy hyvinvointiin. Se 

onkin tärkeää näiden koronavuosien jälkeen. Emme varmasti voi koskaan likaa 

puhua ravinnon, unen, liikunnan ja sosiaalisten suhteiden tärkeydestä osana 

lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia. Teitä huoltajiakin tulemme 

asian tiimoilta hieman vaivaamaan. 

Tänä lukuvuonna haluamme myös lisätä oppilaiden osallisuutta ja 

yhteisöllisyyttä, mikä tarkoittaa koulun arjessa oppilaiden osallistamista liittyen 

koulun erilaisiin tapahtumiin ja oppimisen tilanteisiin. Pyrimme kuuntelemaan 

heitä erityisen herkällä korvalla. Koronavuosien jälkeen meillä kaikilla aikuisilla 

on erityisen suuri vastuu olla niitä näkeviä silmiä ja kuulevia korvia, jos ja kun 

niitä tarvitaan. Toivomme myös teiltä huoltajilta tukea ja yhteistyötä lastenne 

eteen tehtävässä työssä. Vain yhdessä voimme onnistua ja saada aikaan niitä 

muutoksia, joita haluamme tulevaisuudessa nähdä. 

Vanhempainyhdistys pääsee myös muutaman hiljaisen vuoden jälkeen 

toimimaan aktiivisemmin. Kauan odotetut diskot myös palaavat ilostuttamaan 

oppilaiden vapaa-aikaa. Luokkatoimikunnat pääsevät kartuttamaan 

luokkaretkirahastojaan yhteisten tapahtumien kautta. Tämä kaikki lisää 

koulumme ME-henkeä ja yhteinen toiminta vahvistaa ja tukee tärkeää 

kasvatustyötä sekä koulussa että kotona. 

Iloa, aurinkoa ja paljon hyviä yhteisiä hetkiä sekä täällä koulussa että 

koulupäivien ulkopuolella yhteisissä tilanteissa! 

 

Yhteistyöterveisin Vuokko Kilkki, rehtori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lehtoniemen koulun tapahtumakalenteri lv 2022-2023 

SYKSY 

VKO 35 PRO: Tervehtiminen    
 

22.9.                  Kodin, esikoulun ja koulun ilta  
 

7.9.               1 lk vanhempainilta  
 

PE 16.9.       Soisalo tanssikoulun esitykset ja pajat  
 

VKO 38        MOK: Liikunta  
 

VKO 39       PRO: Olen rauhallinen   
 

PE 30.9.        Harrastemessut, Kodin ja koulun päivä  
 

KE 5.10.   Koululaiskiekko 5.-6. lk  
 

TO 6.10.        Koululaiskiekko 2.-4. lk  
 

26.10.   6. luokat Yrityskylä Kuopio  
 

27.10.       Halloween-disco 

  

VKO 44       PRO: Huolehdin omista ja yhteisistä tavaroista  
 

TI 15.11.     Lastenorkesteri Orffien konsertti: Vanh.yhd. tarjoaa  
 

VKO 47        MOK: Uni  
 

KE 30.11.      Jääpallo 2.-4. lk  
 

joulukuu       Esikoululaisten itsenäisyyspäivän juhla  
 

12/2021         Lehtoniemen koulun joulujuhla: ohjelmavastuu 2, 3 ja 5 lk  

 

KEVÄT 
 

TO 2.2.     Salibandy 5.-6. lk 

  

VKO 6         PRO: Työskentelen kaikkien kanssa  
 

VKO 7         MOK: Sosiaaliset suhteet ja PRO: Otan kaikki mukaan  
 

vko 9               Hiihtoviikko  
 

3.3.                 Koulun hiihtokisat  
 

6.4.                Hiljaisuuden päivä (yhteistyö ev.lut srk. kanssa)  
 

VKO 16       MOK: Ravinto ja PRO: Maistan kaikkea  
 

TO 27.4.        Jalkapallo 4.-6. lk  
 

huhti-toukokuu  Tulevien ekaluokkalaisten tutustumispäivä ja vanhempainilta  
 

KE 3.5.       Jalkapallo 1.-3. lk  
 



toukokuu    6.-luokkien leirikoulu  
 

KE 17.5.      Yleisurheilukisat 1.-6. lk  
 

19.5.              Unicef-kävely  
 

toukokuu      Kevätjuhla: ohjelmavastuu 1,4 ja 6 lk  

 

3.6.            Koulu päättyy / todistukset  
 

Oppilaskunta järjestää sekä syksyllä että keväällä erilaisia tapahtumia oppilaille.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  to 11.8. - to 22.12.2022 

Syysloma     vko 42 (17. - 23.10.2022)  
Joululoma     pe 23.12.2022 – su 8.1.2023 
Kevätlukukausi   ma 9.1. – la 3.6.2023 
Talviloma      vko 10 (6. - 12.3.2023)  
 

Kouluväki on työaikana tavoitettavissa seuraavista numeroista:    

      
Rehtori  Vuokko Kilkki               044 743 6459 

Erityisopettaja Helena Heikkinen 044 743 6465  

Kasvatusohjaaja Miia Ruuskanen 044 444 2572 

Koulusihteeri Päivi Hentunen 044 5085102 

Kanslia   044 743 6699 (Huom! Ei tekstiviestejä!) 

Terveydenhoitaja Teija 

Henriksson 

   

040 528 1905  

 Koulukuraattori Marjo Ikonen 040 726 8515 

 

Opettajakunnan kokoonpano mahdollisia yhteydenottojanne varten: 

 

1A Maarit Hämäläinen (puh. 044 743 6535)  

1B Taru Taivalantti (puh. 044 444 2261)   

2A Tiina Hyttinen (puh. 044 743 6537) 

2B Jenni Puomilahti (puh. 044 743 6542)  
3A Joni Solonen (puh. 044 743 6536)  

3B Ilona Nokelainen (puh. 044 743 6520)  

4A Eila Pyykkönen (puh. 044 743 6521)  

4B Ulla Seppänen (puh. 044 743 6525) 

5A Kari Niittymäki, vararehtori (puh. 041 731 3301) 

6A Minna Multanen (puh. 044 743 6526) 

6B Anne Muhonen (puh. 044 743 6527) 

 

Koulunkäyntiin ja opetustyöhön liittyvissä asioissa toivomme, että ottaisitte ensisijaisesti yhteyttä 

lapsenne omaan luokanopettajaan.  

   

     



 

 

 

 

Koulumme henkilökunnan sähköpostiosoitteet:   

etunimi.sukunimi@varkaus.fi  

  

Koulumme nettisivut: 

  http://www.peda.net/veraja/varkaus/lehtoniemenkoulu   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
  

  

Koulunkäynninohjaajat  Mari Kovanen 

Päivi Lappalainen 

Kirsi Pakarinen 

 Heta Pylkkänen 

Katja Rantula 

Roosa Ruuskanen 

Minna Seppänen 

Raija Tiitinen 

       

  

Keittiötyöntekijä Heidi Pääkkönen 

Siistijä    Päivi Väisänen 

       



 

Tukiopetus  

  

Opettaja voi tarpeen ja tuntiresurssien mukaan antaa lisäopetusta, joka voi olla 

pienryhmäopetusta tai yksilöllistä ohjaamista.   

 

Laaja-alainen erityisopetus  

 

Laaja-alainen erityisopetus pyrkii korjaamaan ja ennaltaehkäisemään oppimisen 
haasteita. Usein erityisopetuksessa keskitytään lukemisen sujuvuuteen ja luetun 
ymmärtämiseen, kirjoittamiseen ja matematiikkaan. Erityisopettaja toimii 
pienryhmäopetuksen lisäksi myös samanaikaisopettajana luokissa, riippuen aina 
luokkien tuentarpeista. Laaja-alaiseen erityisopetukseen oppilaat valitaan yhteistyössä 
luokanopettajan kanssa. Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada kaikki koulumme 
oppilaat kolmiportaisen tuen mallin jokaisella askeleella: yleisessä tuessa, tehostetussa 
tuessa ja erityisessä tuessa.  

 

Yhteisöllinen sekä yksilökohtainen oppilashuolto  

  

Lehtoniemen koulun yhteisöllisen oppilashuollon ryhmään kuuluvat rehtori Vuokko 
Kilkki, erityisopettaja Helena Heikkinen, terveydenhoitaja Teija Henriksson, 

koulukuraattori Marjo Ikonen sekä kasvatusohjaaja Miia Ruuskanen. 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 edelleen 
Maarit Hämäläinen ja Ilona Nokelainen.  



 
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.  

 

Poissaolojen hälytysraja on 50 tuntia. Mikäli raja ylittyy, opettaja käy keskustelun 

tilanteesta huoltajien kanssa.  

 

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!  

 

 

https://peda.net/varkaus/lehtoniemen-koulu


 

Kiusaamiseen puuttuminen Lehtoniemen koulussa 

Lehtoniemen koulussa jatkuu KiVa-kouluohjelma. Ohjelma on Turun yliopistossa 

kehitetty toimintamalli koulukiusaamisen vähentämiseksi. KiVa-lyhenne muodostuu 

sanoista kiusaamisen vastainen tai kiusaamista vastustava. Sana herättää myös 

mielikuvan mukavasta koulusta, jossa kaikilla on kiva olla.   

  

 

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. Ilmoitus kiusaamisesta koulun aikuiselle  

2. Keskustelu kiusatun oppilaan kanssa  

3. Keskustelu kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa  

4. Seurantakeskustelut noin kahden viikon kuluttua.  

 Kotiin ollaan yhteydessä, kun ensimmäiset keskustelut on käyty.  

 Mikäli kiusaaminen vielä jatkuu, tapaus ohjataan yksilöllisen 

oppilashuollon piiriin.  

  

Kiusaamisen vastustamisessa myös te vanhemmat olette avainasemassa! Keskustelkaa 

lastenne kanssa ja olkaa yhteydessä kouluun tarvittaessa.  

 

 

 

 

 

 

 



ESIOPETUS 

 

”Ole minulle kaveri, olen sinun ystäväsi.  

Ole minulle kaveri ja anna minulle käsi.” 

 

Lehtoniemen koulussa toimii esiopetusryhmä. 

 

Esi- ja alkuopetuksen tavoitteena on toteuttaa joustavasti, 

lapsilähtöisesti Varkauden kaupungin esi- ja alkuopetuksen 

toteuttamissuunnitelmaa. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyöllä mahdollistetaan lapsen 

yksilöllinen eteneminen esiopetuksesta alkuopetukseen. Tavoitteena on vahvistaa 

lapsen itsetuntoa ja luoda jokaiselle lapselle oma opinpolku, joka tukee lapsen 

myönteistä kehitystä.  

 

Esi- ja alkuopetuksen toiminta on joustavaa ja oppilasta motivoivaa, jossa huomioidaan 

lapsen lahjakkuudet ja tuen tarpeet. 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. 

 

Lisää tietoa esiopetuksesta löytyy linkistä: https://peda.net/id/9cc2595e6 

 

 

Esiopetus       klo 8.15 – 12.15  

Leikkitoiminta  klo 6.30 – 8.15 ja 12.15 – 17.00  

 

Koulun iltapäiväkerho ja eskarin leikkitoiminta yhdistyvät 

ulkoilussa klo 15.00 alkaen. Eskarin leikkitoiminnan 

välipala on ruokalassa klo 14.15 alkaen.   

    

Esiopetuksen yhteystietoja:  

puh. 044 743 6318     

Varhaiskasvatuksen opettaja Päivi Hoffren 
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Netta Hämäläinen 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Minna Suomalainen 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://peda.net/id/9cc2595e6


 

 

 

ILTAPÄIVÄTOIMINTA  

 

Lehtoniemen koulun iltapäiväkerho on koulun toimintaa. Kerhossa aloitti tänä syksynä 

noin 30 reipasta eka- ja tokaluokkalaista. Toimimme yhteistyössä esiopetuksen 

leikkitoiminnan kanssa. Välipala tarjoillaan ruokalassa klo 13.45 (iltapäiväkerho).  

  

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  

puh. 044 743 6670  

  

Iltapäiväkerhon henkilökunta 

   

Ohjaajat      Mari Kovanen 

Minna Seppänen 

Päivi Lappalainen       

Heta Pylkkänen             

Kirsi Pakarinen     

 

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

VANHEMPAINYHDISTYS 

  

Johtokunnan jäsenet:  

   

Puheenjohtaja     

Kimmo Väisänen 

puh. 040 701 1099 

kimmo.vaisanen@sakky.fi 

 

Sihteeri  

Tanja Tarvonen 

 

 

 

 

 

   

Jäsenet  
 

Aki Tarvainen, varapuheenjohtaja 

Taina Gustafsson, rahastonhoitaja  

Maiju Sutinen, 

Jutta Soininen 

Eija Mikkonen  

Susanna Korhonen 

 

Koulun edustajat 

 

 

Vuokko Kilkki    

Minna Multanen    

  

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!  

    

 

 

 

 

mailto:kimmo.vaisanen@sakky.fi


 

 

KOULULAISTEN HAMMASHOITO  

  

Hammaslääkäri    Tavattavissa hammashoitolassa  

Riikka Kilpeläinen  

  

  puh. (017) 579 6500  

Suuhygienisti    Tavattavissa hammashoitolassa  

Krista Niiranen    puh. (017) 579 6500  

  

Koululla on käytössä oppilaiden määräaikaisia hampaiden ja suun tarkastuksia varten   
hammashoitotuoli terveydenhoitajan huoneessa. Hammaslääkäri tarkastaa marras-
tammikuun aikana 1. luokkien oppilaat. Kolmansien luokkien oppilaat tarkastaa 
suuhygienisti syyslukukauden aikana ja 5. luokkien oppilaat joulu-helmikuussa. Kutsut 
tarkastuksiin lähetetään postitse kotiosoitteisiin, joten seuraattehan postia. Huoltajien 
toivotaan osallistuvan tarkastuskäynnille, mutta koululainen on myös tarpeen vaatiessa 
yksin tervetullut käynnille. 

 
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, Aalto hyvinvointikeskuksen 2. kerroksessa.   

  
Kouluaikana sattuneissa hammastapaturmissa (pienissäkin) tulisi ottaa viipymättä 
yhteys omaan luokanopettajaan, joka sitten neuvoo tarvittaessa ottamaan yhteyttä 
hammashoitolaan (puh. 017-579 6500).  
 
Lapsen suunterveyden ylläpitämisessä keskeisintä ovat terveelliset ravintotottumukset 
ja riittävä suuhygienia. Vanhempien hyvä esimerkki on paras tapa niiden oppimiseen. 
Muistattehan, että alakoulun ensimmäisillä luokilla koululainen tarvitsee vanhempien 
apua harjauksessa tai ainakin harjaustuloksen tarkistamista. 

  

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. Vanhemman sairauslomatodistuksen 
työnantajalle terveydenhoitaja voi kirjoittaa 12 ikävuoteen saakka (sopimuskohtainen). 
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. astma- ja 
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 10.45 - 11.15, muina aikoina terveystarkastuksia. 
Koululaisten ja esiopetuslasten terveydenhoitaja Teija Henriksson 
puh. 040 528 1905 (puhelinaika arkisin klo 7.45 – 8.30) tai Wilman kautta. 

 
LÄHTEET 
 
THL.2014.Terveyden-jahyvinvoinninlaitos. https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/kouluterveydenhuolto. 
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä 
lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta338/2011. 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338. 
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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 keskiviikkoisin ja parittomien viikkojen 

perjantaiaamupäivisin. 

 



Koulukuraattorin yhteystiedot:  

 

Marjo Ikonen 

Puhelinnumero 040 0616376 

Sähköposti                        marjo.ikonen@varkaus.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProKoulu Lehtoniemen koulussa 

 Lehtoniemen koulussa toimii ProKoulu-tiimi. Tiimiin kuuluvat tiimien vetäjät Anne 
Muhonen, Ulla Seppänen, Taru Taivalantti, rehtori Vuokko Kilkki, vararehtori Kari 
Niittymäki, erityisopettaja Helena Heikkinen, kasvatusohjaaja Miia Ruuskanen, 
koulunkäynninohjaaja Mari Kovanen ja varhaiskasvatuksen opettaja Päivi Hoffren. 
ProKoulu-tiimi kokoontuu lukuvuoden aikana noin kerran kuukaudessa. Tiimin 
tehtävänä on valmistella ja organisoida koulun Pro-toimintaa. Pro-koulutiimi 
valmistelee myös muita yhteisiä asioita.  

 Lehtoniemen koulussa ProKoulu-toiminta aloitettiin lukuvuonna 2013-2014.  
 Tähtikortit ovat käytössä 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 sitoutuvat toimintaan ja seuraavat omaa toimintaansa. 

 Pro-toimintaa harjoitellaan edelleen. Toimintaohjeiden kertaus jatkuu aina koko 
lukuvuoden ajan. Check in-check out -  mallia käytetään tarpeen mukaan. Cico+ - ja 
Työrauha Kaikille-mallia sovelletaan tarvittaessa. 

  Myös henkilöstö harjoittelee aktiivisesti positiivisen palautteen antamista toisilleen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
PRO –harjoittelu lv 2022-2023  
 

 Olen rauhallinen. Viikko 38 (19.-25.9.) havainnoidaan rauhoittumisen 
paikkoja/tilanteita luokissa ja viikolla 39 aloitetaan Hyvä-korttien antaminen 
onnistuneista hetkistä. Päivänavaus MA 26.9. klo 10  
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 Huolehdin omista ja yhteisistä tavaroista. Viikko 44 (31.10-6.11.) Päivänavaus 
MA 31.10 klo 10  

 

 
 Työskentelen kaikkien kanssa viikko 6 (6.-12.22023.) sekä Otan kaikki mukaan 
viikko 7 (13.-19.2.2023). Päivänavaus MA 6.2. klo 10 (ja taas paikalle klo 9.55) 
 
 Maistan kaikkea viikko 16 (17.-23.4.). Päivänavaus MA 17.4. klo 10   

 

 Keväällä voidaan ottaa vielä joku yhteinen harjoittelun kohde, jos tarvetta 
ilmenee. 

 
Yhteisten sääntöjen rikkominen 

 

Jos oppilas rikkoo seuraavia sääntöjä, toimitaan yhdessä sovittujen ohjeiden 

mukaisesti. 

 

 Lumipallon heittely 

 Pyöräily ilman käsiä tai pyörällä ”keuliminen” 

 Kiroilu 

 Tahallinen sotkeminen: omien jälkien siivoaminen. Lisäksi anteeksipyyntö 
siistijöiltä 

 Koulun rajojen ulkopuolella liikkuminen / rajattujen alueiden sisälle meneminen 

 Luvaton sisälläolo 

 Luvaton puhelimen käyttäminen 
 
Kaikkien tekojen jälkeen mahdollisimman pian kasvatuksellinen keskustelu/puhuttelu, jonka 
luokanopettaja hoitaa. Toistuvasta välituntisääntöjen rikkomisesta voidaan määrätä jälki-
istunto. Jälki-istunnon määrännyt opettaja sopii valvonnasta luokanopettajan kanssa. 
Puhuttelusta ja jälki-istunnosta lähetetään Wilma-viesti kotiin. 
 
Oppilaan häiritessä oppituntia muistetaan myös käyttää keltaisia ja punaisia kortteja:  
Ensimmäisestä häirinnästä keltainen kortti, toisesta toinen keltainen ja kolmannesta punainen 
kortti. Punaisesta kortista laitetaan merkintä Wilmaan kohtaan oppitunnin häirintä. Oppilas 
istuu välittömästi oppitunnin jälkeen 3 minuutin pikajäähyn ja opettaja ja oppilas keskustelevat 
asiasta. Uuden oppitunnin alkaessa kortit nollaantuvat. 

Liikkuva Koulu - toimintasuunnitelma lv. 2022-2023 

 Oppituntien toiminnallisuuden lisääminen 
 Luokissa pidetään taukojumppia tarpeen mukaan. 
 Pyritään lisäämään työskentelyä vaihtelevissa työasennoissa. 
 Kannustetaan koulumatkaliikuntaan joko kävellen tai pyörällä 1 lk. lähtien. 
 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 ja 
metsässä. 

 Pururata ja koulun metsikkö lisäävät lasten liikunnallisuutta. Koulun alueelle on 
asennettu neljä frisbeegolfkoria, jotka ovat erityisesti tuntikäytössä. 



 Liikuntasalia käytetään pitkällä ruokavälitunnilla kunkin luokka-asteen kanssa eri 
lajien kokeiluihin. 

 Koululle voi tulla vierailijoita eri seuroista ohjaamaan lapsia eri liikuntalajeissa. 
 Syksy: 
 Retkeilyä lähiluontoon. 
 Ennen joulua koulun salissa on joulumatkustus eli telinerata. Rataa käytetään 

liikuntatuntien aikana ja muillakin tunneilla, jos on vapaata. 
 Oppilaat osallistuvat koulujen välisiin turnauksiin ja muihin 

liikuntatapahtumiin. Syyslukukaudella WP-35 järjestää jääpalloturnauksen ja Warkis 
kiekkoturnauksen.  

 Kevät 
 Tarmo järjestää salibandyturnauksen ja WJK jalisturnauksen. 
 Viikolla 9 hiihdetään päivittäin ja järjestetään hiihtokisat. 
 Keväällä retkeillään luokittain ja tiimeittäin. Retkelle mennään pyörillä tai kävellen. 

 

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 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 


