
LUKUVUOSITIEDOTE 2022-2023 

Tänä lukuvuonna koulussamme opiskelee 

114 oppilasta. 

KOULUN PARKKIPAIKAT 

Mikäli lapsi tuodaan kouluun autolla, tulee huoltajan 

turvallisuussyistä käyttää Myllymäenkadulla olevaa 

parkkipaikkaa. Karjalankadun puolelta tullaan koululle vain 

pyöräillen tai kävellen. Tarkoitus on, että pihalle ajetaan 

Mekonomenin vierestä ja poistutaan Place to Sleep-hotellin 

vierestä. Älä pysäköi autoa portin eteen, koska se tukkii 

liikenteen ja aiheuttaa vaaratilanteita.  

Polkupyörätelineet sijaitsevat Karjalankadun puolella. 

Polkupyörät tulee parkkeerata telineisiin. Muistakaa lukita 

pyöränne. 

Koulun tapaturmavakuutus on voimassa koulupäivän sekä 

koulumatkat (ensimmäiseen pysähdyspaikkaan asti). 

Vakuutus vaatii pyörällä liikuttaessa pyöräilykypärän 

käyttämisen. 

AAMUPARKKI 

Aamuparkki on Rauman Avokas ry:n tarjoama valvottu 

aamuhoito, joka on tarkoitettu niille eskareille sekä 1-2 

luokkalaisille, joiden vanhemmat menevät töihin ennen 

lapsen koulupäivän alkamista. 

Aamuparkki aukeaa klo 6:45. Aamulla leikitään, luetaan ja 

pelataan pelejä. Varsinaista ohjattua toimintaa ei ole. Lapset 

voivat nauttia oman terveellisen aamupalan noin klo 8:00. 

Aamupalan jälkeen ulkoillaan. Aamuparkista lähdetään 

oppitunneille lapsen lukujärjestyksen mukaan. 

Aamuparkkioikeus voidaan evätä, mikäli lapsi ei pysty 

noudattamaan aamuparkin sääntöjä. 

Aamuhoidossa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä. 

Mikäli lapsi tulee kouluun ennen oppituntien alkua, eikä mene 

aamuparkkiin, on valvontavastuu huoltajalla. 

Opetushenkilöstöllä ei ole valvontavastuuta ennen oppilaan 

lukujärjestyksen mukaisten oppituntien alkamista. 

HUOM! Kouluun kertyy vuoden aikana merkittävä määrä 

löytövaatteita. Pyydämme teitä nimikoimaan lastenne 

vaatteet ja muut tavarat (esim. pyöräilykypärät ja reput). 

 

 

 

Koulun yhteystiedot 
 

Rauman freinetkoulu 
Luokat 1-6 ja esiopetus FESKARI 
Karjalankatu 10 
26100 RAUMA 
https://peda.net/yksityiskoulut/rauman-

freinetkoulu 

 
Rehtori-toiminnanjohtaja 
Kati Nordman 
044 5338573 
kati.nordman@raumanfreinetkoulu.org 
 
Koulusihteeri 
Satu Hämäläinen 
044 533 8579 
kanslia@raumanfreinetkoulu.org 
 
Keittiö 
Anniina Pessinen 
044 533 8540 
keittio@raumanfreinetkoulu.org 
 
Iltapäiväkerho FILTTIS 
Marke Viljanen, Miro Pasanen ja Marja-
Leena Värre 
044 533 8578 
filttis@raumanfreinetkoulu.org 
 
Kouluterveydenhoitaja 
Satu Ala-Peteri 
044 403 2042 
 
Koulukuraattori 
Sirpa Parkkila  
044 793 3423 
 
Koulupsykologi 
Susanna Määttä 
041 730 0545 
 
Suun terveydenhoito: 
Keskushammashoitola 
Steniuksenkatu 2 
02 835 2820 
 
 
 

Opetuksen järjestäjä 
 
Rauman Avokas ry 

 
 



TYÖRAUHA 

Rauman freinetkoulun oppimisympäristö alkaa koulun ulko-

ovelta. Toivomme vanhempien huomioivan työrauhan niin, 

että koulun pihalle ja sisätiloihin astuessa puheääni 

mitoitetaan tilanteeseen sopivaksi.  

Koulussa oppilaat pitävät kännykät repuissaan ellei 

opettajan kanssa ole sovittu muuta. Koulu ei ole vastuussa 

oppilaiden kännyköistä.  

POISSAOLOT 

Mikäli oppilas ei tule kouluun, tulee huoltajan ilmoittaa 

poissaolosta heti samana aamuna Wilman kautta. Muista 

syistä kuin sairastumisesta tai lääkärikäynnistä johtuviin 

poissaoloihin tulee pyytää kirjallinen lupa hyvissä ajoin. Luvan 

enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää oppilaan 

oma opettaja, pidempiin poissaoloihin koulun rehtori. 

Poissaolohakemus tehdään Wilmassa. 

KOULUVÄLINEET 

Kynä, kumi, viivoitin ja teroitin tuodaan kotoa, muut 

oppivälineet tarjoaa koulu. Jos oppilas joskus unohtaa 

kouluvälineitään, on koulussa mahdollista lainata kynää ja 

kumia. 

YHTEYDENOTOT 

Tästä tiedotteesta löydätte koulun yhteystiedot. Opettajat 

ovat tavoitettavissa virastoaikana. Huomioittehan, että 

opettajaan ei välttämättä saa yhteyttä koulupäivän 

aikana, koska hän on kiinni opetuksessa.  

Kansliassa työskentelevä koulusihteeri on paikalla 

pääsääntöisesti ma, ti ja ke. Rehtori on paikalla ma-to. 

LIIKUNTATUNNIT 

Koulullamme ei ole omaa liikuntatilaa. Liikuntapaikoille 

kuljetaan pääsääntöisesti kävellen tai pyöräillen. Siirtyminen 

liikuntapaikalle on osa liikuntatuntia. Liikuntapaikoille 

siirrytään välillä myös busseilla. Bussimaksut katetaan Avokas 

ry:n jäsenmaksuista sekä vanhempaintoimikunnan 

avustuksista. Uimatuntien aikataulut ja käytännöt saamme 

Rauman kaupungin uimaopettajilta. Koulullamme ei ole 

mahdollista vaikuttaa uimatuntien käytänteisiin. 

 

 
 

 

 

 

Opetushenkilöstön 

yhteystiedot 
 

Esiopetus FESKARI 
Katri Kunnas 
044 533 8543 
katri.kunnas@raumanfreinetkoulu.org 
 
 
Ykköset 
Tuuli Rikala 
044 533 8500 
tuuli.rikala@raumanfreinetkoulu.org 
 
Kakkoset 
Heli Väisänen 
044 533 8576 
heli.vaisanen@raumanfreinetkoulu.org 
 
Kolmoset 
Susanna Liimola 
044 533 8575 
susanna.liimola@raumanfreinetkoulu.org 
 
Neloset 
Aarne Hakanen 
044 533 8577 
aarne.hakanen@raumanfreinetkoulu.org 
 
Vitoset 
Saara Holsti 
044 533 4758 
saara.holsti@raumanfreinetkoulu.org 
 
Kutoset 
Taru-Taina Nora 
044 533 8574 
tarutaina.nora@raumanfreinetkoulu.org 
 
 
Erityisopetus 
Marjaana Timari-Muurinen 
marjaana.timarimuurinen@raumanfreinetk
oulu.org 
 
 

mailto:susanna.liimola@raumanfreinetkoulu.org
mailto:marjaana.timarimuurinen@raumanfreinetkoulu.org
mailto:marjaana.timarimuurinen@raumanfreinetkoulu.org


KOULUTERVEYDENHOITO 

Kouluterveydenhoitajan vastaanotto on koululla 

tiistaisin sekä joka toinen perjantai (pariton viikko). 

Terveystarkastus tehdään vuosittain kaikille oppilaille. 

Luokilla 1. ja 5. tarkastukset ovat laajoja terveystarkastuksia 

(terveydenhoitajan ja lääkärintarkastus sekä terveyskyselyn 

avulla yhdessä vanhempien kanssa tehtävä lapsen 

hyvinvoinnin arviointi). 

Äkillisten tapaturmien ja sairauksien ensiapu kuuluu 

terveydenhoitajalle silloin kun hän on tavoitettavissa ko. 

koululla. Lääkärinhoitoa vaativat sairausasiat hoidetaan 

terveyskeskuslääkärin vastaanotolla tai Rauman 

päivystyksessä. 

Sairasta lasta ei saa lähettää kouluun. Koulupäivän aikana 

sairastuneen oppilaan kuljetuksesta kotiin vastaa huoltaja. 

Palautetta kouluterveydenhuollosta voi antaa osoitteeseen 

www.rauma.fi/lomakkeet/palaute tai postitse osoitteeseen 

Rauman sosiaali- ja terveysvirasto, Steniuksenkatu 2 

Esiopetusikäisten terveydenhoito järjestetään neuvolan 

kautta. 

ERITYISRUOKAVALIOISTA ILMOITTAMINEN 

Mikäli oppilaalla on tarvetta erityisruokavalioon, huoltajan 

on oltava puhelimitse yhteydessä terveydenhoitajaan 

elokuun aikana. Kansallisen allergiaohjeistuksen mukaan 

tarve kartoitetaan uudelleen joka lukuvuoden alussa. Mikäli 

tarvetta on, terveydenhoitaja kirjoittaa todistuksen ja 

toimittaa sen keittiölle. 

Erityisruokavaliota noudattavien lasten huoltajien tulee 

ilmoittaa kaikista poissaoloista etukäteen koulun keittäjälle. 

LOMAT 

Syysloma 24.-28.10.2022 
Joululoma 22.12.2021-9.1.2023 
Urheiluloma 20.-24.2.2023 
Helatorstai ja sisälle tehty perjantai 18.-19.5.2023 
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