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            Koulumme toimintakulttuuri edistää  

            oppimista,  osallisuutta, hyvinvointia ja  

               kestävää kehitystä! 

 

 

 

Rehtorin syysterveiset lukuvuodelle 2020-2021 
 
Koulutyön arkinen aherrus on alkanut. Tänä lukuvuonna koulutyötä onkin aloitettu koronatilanteesta 
johtuen hieman eri tavoin kuin aikaisemmin. Tautitilanteesta johtuen vältetään lähikontakteja, pide-
tään huoli käsihygieniasta ja opiskellaan pääsääntöisesti oman ryhmän kanssa. Vaikka koulun aloit-
taminen onkin ollut erilaista, oppilaat ovat suhtautuneet uuteen arkeen hyvin ja noudattaneet ohjeis-
tuksia. Tästä on turvallista jatkaa koulutyötä! 
 
Koulussamme on tällä hetkellä 155 oppilasta, 9 perusopetusryhmää ja 12 opettaja. Lisäksi joukos-
samme on neljä koulunkäynnin – ja iltapäivätoiminnanohjaajaa ja yksi kokovuotinen opiskelija. Kou-
lumme työyhteisöön kuuluu kaiken kaikkiaan parikymmentä aikuista, jotka työskentelevät lasten 
parhaaksi. Koulumme kuraattorina työskentelee Marjo Ikonen.  
 

Luttilan koulun iltapäivätoiminta toimii tutuissa tiloissa Voimatiellä. Koulun kaksi ohjaajaa työsken-
televät myös iltapäivätoiminnassa. Lisäksi joukkoa vahvistaa iltapäivätoiminnan oma ohjaaja. Kirjoil-
la on tällä hetkellä noin 20 pientä oppilasta. 
 

Koulutyötä ohjaa valtakunnallinen opetussuunnitelma, joka korostaa oppilaan aktiivisuutta, osalli-
suutta, toiminnallisuutta ja vastuunottoa omasta oppimisesta. Formatiivisella arvioinnilla, itse- ja 
vertaisarvioinnilla pyritään edistämään oppimista. Opetussuunnitelmassa korostetaan myös laaja-
alaista osaamista; itsestä huolehtimista, arjen taitoja, kulttuurista osaamista, työelämätaitoja ja yrit-
täjyyttä. Ne ovat asioita, jotka ovat elämässä tarvittavia taitoja ja niitä pyritään harjoittamaan pienes-
tä pitäen. Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen edellyttää monilukutaitoa ja sähköisten materi-
aalien ja alustojen käyttötaitoa. Tänä lukuvuonna tavoitteena onkin vahvistaa oppilaiden digitaitoja. 
Koulumme monialaisena oppimiskokonaisuutena on lukeminen ja monilukutaito. Kouluna olemme 
mukana Lukeva Varkaus-hankkeessa. Näiden suuntaviivojen mukaan opiskelemme koulussamme 
tänä lukuvuonna.  
 

Koulumme toimintaa ohjaavat ProKoulu-, Liikkuva koulu- ja KiVa-koulu- toiminta. ProKoulussa 
keskeisiä asioita ovat: yhteisistä pelisäännöistä sopiminen, toivottavan käyttäytymisen opettaminen 
ja systemaattinen, välitön palaute. Liikkuvassa koulussa lapsia aktivoidaan monipuolisesti liikku-
maan ja pyritään toiminnallistamaan luokkatyöskentelyä. KiVa-toiminnalla pyritään ennaltaehkäise-
mään ja selvittämään kiusaamistilanteita ja ohjaamaan koululaisia kaveruuteen. 
 

Kodin ja koulun yhteistyö on keskeisin ja tärkeä keino tukea oppilaan kasvua, kehitystä ja koulu-
työtä. Onnistunut koulupolku edellyttää vanhempien tukea ja yhteydenpitoa kouluun.  Kodin ja kou-
lun välinen tiedottaminen tapahtuu pääosin Wilman välityksellä. Ohjelma helpottaa mm. oppilaiden 
poissaolojen ilmoittamista opettajille ja niiden seurantaa. Kaikilla koulumme 3-6 luokkien oppilailla 
on omat Wilma-tunnukset.  
 

Koronatilanteesta johtuen tänä vuonna pidämme vain luokkakohtaisia vanhempainiltoja. Opet-
tajat ilmoittavat luokkakohtaisten vanhempainiltojen ajat Wilman välityksellä. 

Toivon hyvää ja antoisaa yhteistyötä!  

Tuija Karjalainen, rehtori 

 

 



  
   

 

 

 

  Emma Reinikainen 3A   

 

     Eevi Natunen ja Elsa Arokivi 3A 

LUTTILAN KOULU     

LUKUVUONNA 2020 - 2021 

 
Luttilan koulu      
Savontie 133    
78400 VARKAUS   

 
rehtori    Tuija Karjalainen 040 - 833 7221  
    
koulusihteeri  Else Laitinen        040 - 735 8123 
   (paikalla ke-pe) 
 
opettajienhuone     044 - 743 6364  
   
kiinteistönhoito    Terho Eronen  040 - 5633668 
    
terveydenhoitaja  Seija Viinanen  040 – 542 9829 
   (paikalla ma ja pe) 

 
koulukuraattori    Marjo Ikonen  0400 - 616376   
   (ke aamupäivisin) 

 
Kuoppakankaan  Katri Gabel  040-5688658 
ruokapalvelu:          
     
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Mikael Häyrinen 3A 

 

 

 

OPETTAJAT                                                             puh. numero 

 

 
Tuija Karjalainen, rehtori                                            040 833 7221 
 
Susanna Naukkarinen  1A   044 444 2685 
Marja-Leena Launo  1B   044 444 2686 
Jaana Juvonen  2   044 444 2692 
Roosa Koistinen  3A   044 444 2677 
Virpi Kinnunen   3B   044 444 2684 
Tiina-Riitta Immonen  4   044 444 2696 
Jari Parkkila              5   040 583 8830 
Maiju Koivunen             6A   044 743 6481  
Erkki Siljanen   6B    044 444 2697 
    
    
Annukka Honkanen                erityisopetus               044 444 2418 
Suvi-Elise Hänninen  englanti ja ruotsi 044 444 2682 
Irina Karvonen   ortodoksinen uskonto  

 



 

 

MUU HENKILÖKUNTA 
 

Kati Tolvanen        koulunkäynninohjaaja 
Sanna-Mari Räisänen      koulunkäynninohjaaja 
Ulla Linden   koulunkäynnin- ja IP-ohjaaja 
Elena Räsänen                       koulunkäynnin- ja IP-ohjaaja 
Henna Heiskanen                   iltapäiväkerho-ohjaaja 
 
Jaana Korhonen/  laitoshuoltaja, ruuan jakelu 
Henny Jussila    
 
 

PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA 

 

 
kello soi opetukseen:   välitunnille tai kotiin: 

8.05     8.50 
9.05     9.50 siirtymä 
9.55 
10.40 ruokailu    10.55 
11.20     12.05 
12.20     13.05 
13.20     14.05 
 
     

       
 LUKUVUODEN 2020 – 2021 TYÖ- JA LOMA-AJAT 

 

 
Syyslukukausi päättyy maanantaina            21.12.2020 
Kevätlukukausi alkaa torstaina             7.1.2021 
Kevätlukukausi päättyy lauantaina            5.6.2021 
 

 syysloma, viikko 42  12.10.2020 - 18.10.2020 

 joululoma                22.12.2020 - 6.1.2021 

 talviloma, viikko 10 8.3.2021 - 14.3.2021 



 

OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESSÄ HUOMIOITAVAA 

 

Opetus järjestetään syyslukukaudella lähiopetuksena ja koko lukuvuotta 
pyritään toteuttamaan mahdollisimman normaalisti. Koronatilanne on py-
synyt edelleen Varkaudessa rauhallisena, joten kevään tapaisiin mittaviin 
poikkeusjärjestelyihin ei ole vielä tarvetta. Luttilan koululla on varaudut-
tu OPH:n ja THL:n suositusten mukaisesti erilaisiin tilanteisiin. Tautitilan-
teen vaatiessa toimintaa voidaan tarvittaessa muuttaa nopeasti varautu-
missuunnitelman avulla. Muutoksista tiedotetaan välittömästi tarpeen niin 
vaatiessa. 

Opetuksessa huomioimme seuraavat ohjeet:  

 Kouluun ei pidä tulla sairaana.  

 Huolehditaan hyvästä käsihygieniasta, yskitään 

oikein ja vältetään lähikontaktia. 

 Luokat työskentelevät omissa ryhmissä ja mah-

dollisuuksien mukaan käytetään vapaita luokkatiloja jakotiloina. 

 Panostetaan pintojen siisteyteen ja yhteiskäytössä olevia opetusväli-

neitä ja laitteita puhdistetaan. 

 Oppilaat ruokailevat tuttuun tapaan omassa luokassa oman ryhmän 

kanssa.  

 Opetuksessa voidaan hyödyntää ulkotiloja.  

 Koululla saa liikkua vain koulun henkilökuntaa ja oppilaita. Ohjeistuk-

sen mukaan vanhemmat ovat tervetulleita koulun sisätiloihin vain kut-

suttuina. 

 Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä. 

 

Opettajat tiedottavat ja muistuttavat luokissa vielä tarkemmista ohjeista.  

-Yhteistyöllä saamme pidettyä koronatilanteen kurissa- 



POISSAOLOT 

 
 
Perusopetuslaki sanoo, että oppivelvollisen on osallistuttava perusopetus-
lain mukaiseen opetukseen (mikä tarkoittaa läsnäolovelvollisuutta koulun 
työaikoina) tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaa-
vat tiedot. 
 
Oppilas voi olla poissa opetuksesta vain, jos hän on saanut siihen luvan. 
Lupa voidaan myöntää hyväksyttävästä syystä.  
1-5 päivän poissaolosta päättää oma opettaja ja yli viiden päivän koulutyön 
keskeytystä anotaan rehtorilta.  
Lomat anotaan www.varkaus.fi -asiointi ja lomakkeet perusopetus  
anomus vapautukseen koulutyöstä tai koulusta saatavalla kaavakkeella. 
Sairauden tai muun ennalta arvaamattoman syyn takia lupa voidaan myön-
tää myös jälkikäteen. 
 
Koulu on velvollinen seuraamaan oppilaan poissaoloja. Ellei lupaa ole 
pyydetty etukäteen, on huoltajan ilmoitettava kouluun oppilaan poissaolos-
ta heti ensimmäisenä poissaolopäivänä. Myös lääkärissä tms. käyntejä 
varten on pyydettävä lupa. 
 
Poissaolojen ylittäessä syystä riippumatta 50 tuntia lukuvuoden aikana 
asia käsitellään luokanopettajan, huoltajan ja oppilaan kanssa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
   Essi Pekkarinen 5lk 

 

 

http://www.varkaus.fi/


 PROKOULU-TOIMINTAMALLI LUTTILAN KOULUSSA 
 
Luttilan koulu on mukana ProKoulu- toimintamallissa. Tavoitteena on pysy-
vä muutos koulun toimintakulttuurissa. 
 

 ProKoulussa opetetaan toivottua käyttäytymistä oppilaita positiivisella 

palautteella ohjaten. 

 Oppilaiden ei-toivottuun käyttäytymiseen puututaan yhdessä sovituilla 

tavoilla. 

 Oppilaiden käyttäytymistä tukemaan on kehitetty menetelmiä, joilla 

pyritään tehokkaampaan ja yksilöllisempään tukemiseen. 

Koulun yhteisiksi käyttäytymisodotuksiksi on valittu vastuu ja työrauha.  
 
Suunnitellut toimintaohjeet alkaneella lukuvuodella: 
 
vk 34–37     Tervehdin ja puhun kauniisti. 
vk 38-41  Olen ajoissa tunnilla ja huolehdin läksyistäni. 
vk 43-46  Ruokailen rauhassa. 
vk 47-50  Osaan toimia toisten kanssa. 
vk 2-5   Odotan omaa vuoroani. 
vk 6-9   Kuljen rauhassa. 
vk 11-15  Keskityn annettuun tehtävään. 
vk 16-21  Rauhoitun yhteisiin tilaisuuksiin. 
 
Koko lukuvuoden kestävät toimintaohjeemme ovat ”Muistan pestä kädet” 
ja ”Huomioin jokaisen oman tilan”. 
 
ProKoulu- tiimiin kuuluvat tänä lukuvuonna opettajat Roosa Koistinen ja 
Suvi-Elise Hänninen sekä koulunkäynninohjaaja Sanna Räisänen.  
 
 

 

 

 

 

 



LIIKKUVA KOULU 

 

 
Koulumme on edelleen mukana Liikkuva koulu-ohjelmassa ja ta-
voitteena on lisätä liikettä ja aktiivisuutta koulupäivään ja edistää 
siten oppilaiden hyvinvointia ja oppimista. Toiminnallisuutta voi 
hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Pienikin 
toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa, aut-
taa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta. Koulum-
me 5-6-luokkien oppilaat ohjaavat välituntileikkejä pienemmille. 
 

Liikuntasuositus peruskouluikäisille on vähintään 1–2 tuntia rei-
pasta liikuntaa joka päivä. Tämä on vähimmäismäärä koululaisen 
terveyden kannalta. Ruutuaika viihdemedian äärellä kannattaa ra-
joittaa kahteen tuntiin päivässä.  
 
Kannustakaa kodeissa lapsia liikkumaan koulumatkat jalkaisin tai 
pyöräillen. Välttäkää turhaa autolla kuskaamista, sillä koulumat-
koista tulee huomaamatta tarpeellista liikettä ja happea koulupäi-
vää varten. 
 
Lue vinkit vanhemmille koulumatkoista 
http://www.liikkuvakoulu.fi/ideat/luokille-0-6/koulumatkat 
 
      

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Sara-Sofia Sikanen 6B 

http://www.liikkuvakoulu.fi/ideat/luokille-0-6/koulumatkat


 KOULUKIUSAAMINEN Luttilan koulun toimintamalli 
 

Ennakkotoimenpiteet: 

  

     
 

 

 

 

 

 

 

 
   

1. Selvitetään oppilaille, mitä kiusaaminen voi olla: 

 
- nimittelyä, pilkkaamista, toiselle nauramista 
- tönimistä, tuuppimista, lyömistä, potkimista 
- ulkopuolelle jättämistä, syrjimistä 
- ilkeiden lappujen lähettämistä 
- ilkeiden juttujen, juorujen tai valheiden levittämistä 
- toisen tavaroiden rikkomista, hävittämistä, piilottamista 
- netissä tapahtuvaa loukkaamista, esimerkiksi toisten kuvien     

laittamista nettiin ilman lupaa 
- ilkeiden tai uhkaavien tekstiviestien tai sähköpostiviestien lähet-

tämistä 
 

2. Tehdään selväksi, ettei kiusaamista hyväksytä. 
 

3. Neuvotaan oppilaita suhtautumaan kiusaamiseen kielteisesti 

ja menemään tarvittaessa kiusatun tueksi. 

 
 



 

 

Toimenpiteet kiusaamistapauksissa 
 

1. Opettajalle ilmoitetaan kiusaamisesta. Opettaja puuttuu  
    asiaan ja ilmoittaa tapahtuneesta huoltajalle.  
 

2. Opettaja selvittää, onko kysymys systemaattisesta kiusaa-

misesta? 
      
 

Kiusaamisen selvittely 

 

 Luokanopettaja puhuttelee kiusaajaa: ” Mitä aiot tehdä asial-
le? ”Vaaditaan kiusaajalta konkreettisia asioita tilanteen kor-

jaamiseksi. Kirjataan ylös. 

 Anteeksipyyntö 
 Sovitaan seurantatapaaminen noin viikon kuluttua 

 Jos kiusaaminen toistuu, siirretään asia KiVa-tiimille 

 

 

Systemaattinen kiusaaminen 

 
 KiVa-tiimi hoitaa asiaa ja kirjaa ylös 

 Tapaaminen kiusatun oppilaan kanssa: Mitä on tapahtunut 

 Keskustelut kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa 

yksitellen 

 Keskustelu kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa 

ryhmänä 

 Ilmoitetaan sekä kiusaajan että kiusatun koteihin 
 Seurantakeskustelu kiusatun kanssa: Onko tilanne muuttu-

nut? 

           

 

 



 

OPPILASKUNNAN HALLITUS LV 2020-2021 

 

 

2        Emilia Saksman 

 Eelis Mikander 

3A Elsa Arokivi 

3B Josefiina Rautiainen   

4  Elli Hilonen 

 Anton Oinonen 

5 Siiri Venäläinen 

  Waltteri Tuunainen 

6A Nea-Erica Tolvanen 

6B  Emma Korhonen   
      Juska Voutilainen 1B 

 
 
Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Maiju Koivunen. 
 
Oppilaskunnan tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutus-
mahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää oppilaiden ja opetuksen jär-
jestäjän välistä yhteistyötä. (POL 47§a).  
 
Hallituksen jäsenen tehtävänä on tuoda viestejä oman luokkansa oppilailta 
ja kertoa heille kokouksissa tehdyistä suunnitelmista tai päätöksistä. Jäse-
net ovat myös aktiivisesti ideoimassa ja mukana järjestämässä erilaisia 
koulun tapahtumia sekä edustamassa koulun oppilaskuntaa mm.         
Varpaset- lastenparlamentissa. 

 



LUTTILAN KOULUN KERHOT LUKUVUONNA 2020 – 2021  

 

  

Koulullamme järjestettävät kerhot ovat osittain vielä suunnittelun alla 

sekä kartoitusvaiheessa.   

Näillä näkymin valittaviksi kerhoiksi tulisi jo aiemmin toimineet sähly-

kerhot vuosiluokille 1-2 ja 3-4.  Näissä vetäjänä toimii Petri Räisänen.   

Lisäksi ilmaisutaidon kerho vuosiluokille 1- 6,  jonka vetäjänä  toimii 

Outi Sappinen-Rautiainen.  

Maiju Koivusen vetämät kerhot askartelu- ja käsityö vuosiluokat 1- 6 

sekä sählykerho vuosiluokille 5 – 6.  

Syksyn aikana lähetetään kysely kerhoista koulumme koteihin. Samal-

la lomakkeella voi myös ilmoittaa osallistumisensa koulumme kerhotoi-

mintaan.   

Kerhoista ilmoitetaan pääasiallisesti Wilman kautta. Kerhotoiminnan il-

moitusasiat ilmoittaa pääasiallisesti kerhon vetäjä taikka koulumme 

kerhovastaava.  

Allekirjoittanut toimii koulumme kerhovastaavana  sekä opas-

taa, ohjaa ja vastaa koulumme kerhovetäjien toiminnasta.  

 

Minuun voi ottaa yhteyttä Wilman kautta,  

sähköpostilla susanna.naukkarinen@varkaus.fi tai soittamalla numerooni 

0444442685.  
 

Kerhothan ovat oppilaille maksuttomia. Jotta kerhotoiminta olisi ympäri 

lukuvuoden kestävää tulisi kerhoissa olla riittävä määrä osallistujia. 

Toivotaan, että mahdollisimman moni osallistuu koulumme kerhoihin.   

  

Luttilan koulun puolesta,  

Susanna Naukkarinen  

Luttilan koulun kerhovastaava   

 

mailto:susanna.naukkarinen@varkaus.fi


KOULUTERVEYDENHUOLTO 

Kouluterveydenhuollon päämääränä on tukea ja edistää oppilaan fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. 

Kouluterveydenhoitajan tehtäviin kuuluu ennaltaehkäisevä terveydenhoito. 
Keskeinen osa kouluterveydenhoitajan työtä on määräaikaistarkastukset 
rokotuksineen kaikkien vuosiluokkien oppilaille lukuvuoden aikana Valtio-
neuvoston asetuksen mukaisesti. Avoimelle vastaanotolle on varattu maa-
nantaisin ja perjantaisin puoli tuntia (klo 10.50 – 11.20) terveydenhoitajan 
ajasta. 

Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa Luttilan koululla maanantaisin klo 8-
16 ja perjantaisin klo 8-13. Puhelin: 040 5429 829. 

Koululääkäri on tavattavissa koululla erikseen sovittavina aikoina. 

Sairaustapauksissa koululaisia hoitavat lääkärit terveysasemalla (ajanva-
raus suoraan terveysasemalta). 

TERVEYDENHOITAJAN LUKUVUOSISUUNNITELMA 

TERVEYSTARKASTUSTEN AJANKOHDAT: 

Syksy 2020                                                       Talvi 2020-2021                                 Kevät 2021 

1 lk                                                                     3 lk                                                     2 lk 

5 lk                                                                     6 lk                                                     4 lk 

 

KOULULÄÄKÄRIN LUKUVUOSISUUNNITELMA 

TERVEYSTARKASTUSTEN AJANKOHDAT: 

Syksy 2020                                                       Talvi 2020-2021                                  Kevät 2021 

1 lk                                                                    1 lk                                                       5 lk 

                                                                          5 lk 

 



LUTTILAN KOULUN SÄÄNNÖT    
 
              

 

1. Muistan hyvät tavat 
  -tervehdin ja kiitän 
  -puhun ystävällisesti toisille 
  -annan ruokarauhan 

 

2. Annan työrauhan   Josefiina Rautiainen 3B 

  -keskityn ja kuuntelen 
  -toimin annettujen ohjeiden mukaan 
  -pyydän puheenvuoron  
  -kävelen sisällä 
  -istun rauhassa 

 

3. Otan vastuun 
-huolehdin omista ja yhteisistä tavaroista ja omista   asioistani 

  -kerron rehellisesti mitä itse tein 
  -noudatan sääntöjä ja ohjeita 
  -huolehdin läksyistäni 
  -tulen kouluun ja tunnille ajoissa 
  -menen reippaasti välitunnille 
 

4. Olen kaveri 
  -otan leikkiin enkä kiusaa ketään 
  -autan kaveria ja kannustan toisia 
  -olen rehellinen 
  -lohdutan toista 
  -pyydän ja annan anteeksi 

 

5. Koulun alueelta poistun opettajan tai koulunkäynninohjaajan 

luvalla 
 

6. Tottelen aikuista 

 
Nämä säännöt ja seuraamukset niiden rikkomisesta on lähetetty kotiin luet-
tavaksi ja allekirjoitettavaksi. 

 
 

 

 



 

 

LUTTILAN KOULUN KÄYTÄNTEITÄ JA PELISÄÄNTÖJÄ 
 

 

SISÄÄNTULO 
 kouluun tullaan hyvissä ajoin 

 sisälle tullaan kellon soidessa, reppuja tai muita tavaroita ei tuoda erikseen sisälle  

 jos ovessa on kyltti ”SISÄLLE” (kovat pakkaset ja ”koiranilma”), saa tulla suoraan             

omaan luokkaan 

 sisään tullaan sekä etu- että takaovesta vapaasti ilman jonoihin menoa  

 takapihalta etupihalle kulku koulun läpi on kielletty 

  

PÄIVÄNAVAUS   
 tullaan, ollaan ja poistutaan luokkajonoissa 

 odotetaan paikoillaan, kunnes on luokan vuoro poistua                        

 

SISÄLLÄ LIIKKUMINEN 
 liikutaan kävellen ja pojat ilman lakkia 

 

VÄLITUNNIT 
 pakkasraja -20 (jos pakkasta on enemmän, saa olla sisällä ainakin osan välitunnista)    

 sisällä oltaessa ollaan omassa luokassa rauhallisissa puuhissa 

 

PAKKASRAJA LIIKUNTATUNNILLA 
 pakkasraja on -15 

 jos liikuntatunti on aamulla, ja pakkasta yli 15 astetta, ollaan sisällä 

 jos liikuntatunti on iltapäivällä ja pakkasta aamulla 15 - 20 astetta, on varusteet         

otettava mukaan 
 liikuntatunneille pukeudutaan sään mukaisesti 

 

SISÄJALKINEET JA -VAATTEET 
 vaatteet pidetään aina naulakossa, myös vieraaseen luokkaan mentäessä 

 viimeisellä oppitunnilla voi vaatteet viedä naulakkoon kyseisen luokan lähelle 

 luokkiin mentäessä riisutaan ulkojalkineet kenkätelineelle   -                    

 oppilas itse vastaa viime kädessä oman naulakon järjestyksestä 

 eteisaulassa ei säilytetä tavaroita 

  

PYÖRIEN JA SUKSIEN SÄILYTYS  
 säilytetään pyörätelineissä tai pyörätelineitä vasten etupihalla 

 oppilaat voivat säilyttää sukset koululla niille varatussa paikassa 

 oppilaat tuovat sukset ym. välineet koulun sisälle säilytyspaikoihin, koska koulu 

 ei ole vastuussa ulos jätetyistä välineistä 

 

PYÖRIEN, POTKULAUTOJEN, RULLALAUTOJEN, RULLALUISTIMIEN 

KÄYTTÖ  
 em. kulkuvälineiden käyttö on kielletty välitunneilla  

 muut kuin polkupyörät pidetään koulupäivän ajan omassa naulakossa 

 



 

 

 

KYPÄRÄN KÄYTTÖ JA LIIKUNTATUNTIEN VARUSTUS 
 pyöräilykypärä on suositeltava koulumatkalla, mutta pakollinen koulun yhteisillä retkillä 

 luisteltaessa käytetään kypärää  

 liikuntatunneille pukeudutaan asianmukaisesti 

 

LUMIPALLOT 
 lumipallojen heittely on kokonaan kielletty   

             

TAPATURMAT  
 ensiavun jälkeen oppilas toimitetaan tarvittaessa hoitoon pääsääntöisesti huoltajan 

 kyydillä tai hänen järjestämällään kyydillä. 

 tapauksesta ilmoitetaan aina vanhemmille 

 

POISSAOLOT 
 oppilaan tulee osallistua opetukseen säännöllisesti 

 jos oppilas on poissa koulusta, on huoltaja velvollinen ilmoittamaan syyn opettajalle  

 ensimmäisenä poissaolopäivänä, aamupäivällä. 

 oman luokan opettaja antaa luvan hyväksyttävästä syystä enintään viiden päivän  

 poissaoloon ja pidempään poissaoloon lupa anotaan rehtorilta. Molemmat luvat anotaan kirjallisesti. 

 

TEKNINEN TYÖ JA LIIKUNTA 
 kovien materiaalien käsityö luokkaan mennään vain opettajan kanssa 

 liikuntasalissa ja urheilukentällä liikutaan vain opettajan kanssa 

 

KIUSAAMINEN 
 toimitaan sovittujen menettelytapojen mukaan, jotka ovat näkyvillä eteisen 

 ilmoitustaululla ja luokissa 

 

KIELENKÄYTTÖ 
  kiroilemista ja rumaa kielenkäyttöä ei hyväksytä ja siitä seuraa pikajäähy tai jälki-istunto 

 

KÄNNYKÄT 
 kännykkää ei käytetä koulupäivän aikana ilman opettajan lupaa 

 

KOULUTAVAROISTA JA KOULUN OMAISUUDESTA HUOLEHTIMINEN 
 oppilas vastaa saamistaan koulutavaroista ja – kirjoista ja korvaa hävinneet tai rikkoutuneet 

 koulun omaisuudelle aiheutetut vahingot (esim. rikkoutunut ikkuna) oppilaan huoltaja on   

 korvausvelvollinen 

 

SEURAAMUKSET SÄÄNTÖJEN RIKKOMISESTA 
 ensin huomautetaan ja puhutellaan oppilasta, kasvatuskeskustelu 

 jos rikkomus toistuu edelleen, voidaan käyttää lain suomia rangaistuksia (jälki- istunto), 

 joista ilmoitetaan aina huoltajalle. 

 
 



LUTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS 
 

Luttilan koulun vanhempainyhdistyksen tarkoitus on tuottaa iloa Luttilan koulun oppi-

laille, ajaa lastemme etua koulussa ja edistää kotien ja koulun yhteistyötä. 

Haluamme järjestää koulun oppilaille ja huoltajille mukavia tapahtumia ja iloisia yhtei-

siä hetkiä. Vanhempainyhdistys jakaa vuosittain stipendejä tai palkitsee kaikkia kou-

lun oppilaita ahkerasta koulutyöstä. Olemme myös mukana mahdollistamassa osal-

tamme erilaisia hankintoja (esim. välituntivälineitä) tai erilaisten vierailevien esiintyjien 

saamista koululle. 

Keräämme rahaa tapahtumatuottojen lisäksi koulun iltavalvonnalla, joka on suurin 

tulonlähteemme sekä vapaaehtoisella jäsenmaksulla. Jäsenmaksu on 10 €, ja se on 

perinteisesti kerätty syyslukukauden aikana. Summan suuruutta ei ole nostettu vuo-

sien kuluessa. 

Vanhempainyhdistystoiminta perustuu täysin vapaehtoisuuteen. Toiminta on vapaa-

muotoista ja joustavaa. Pienellä panoksella olemme saaneet paljon iloa Luttilan kou-

lun oppilaille. Tapahtumissa on ollut mukava tunnelma ja ne ovat hyvin odotettuja. 

 

Tule rohkeasti mukaan toimintaan! 

 

”Yhteistyö on viisauden alku ja juuri” 

-Menandros- 

 

Aurinkoisin syysterveisin, 

Luttilan koulun vanhempainyhdistys 

 

 
                                                            

    



 

LUTTILAN KOULUN IP-TOIMINTA 

 

 

Iltapäivän aikana on tarjolla monenlaista toimintasuunnitelman 

mukaista toimintaa, kuten mm. erilaisia kädentaitoja ja liikunta-

leikkituokioita. Teemme myös läksyjä ja syömme maittavan väli-

palan. Päivittäinen ulkoilu on lasten mieleen IP:n piha-alueen 

metsikössä.  

Keräämme iltapäiväkerhossa myös Pro-merkkejä ja tarpeeksi    

kerättyämme nautimme yhteisesti mm. elokuvista, kännykkätun-

nista, herkkuhetkistä tai retkipäivistä.  

Lisätietoja ja kuvia iltapäivätoiminnastamme löytyy koulun     

Pedanet- sivuilta iltapäiväkerhon omasta osiosta.  

 

puh. 044 7436485  

 

Ohjaajat:    

  

Ulla Linden 

Henna Heiskanen 

Elena Räsänen 

 

 

 
 


