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LUKUVUODEN 2021-2022 ERITYISPIIRTEITÄ 

 

Ylivieskan kaupungin ensimmäisen yhtenäiskoulun, Taanilan koulun ensimmäinen lukuvuosi käynnis-

tyi tiistaina 10.8.2021. Lukuvuoden alkua leimaa rakentamisen sekä kaluste- ja tavarahankintojen 

loppuunsaattaminen. Samalla aloitamme täysin uuden ja Ylivieskassa uudenlaisen kouluyhteisön toi-

mintakulttuurin luomista. Uutena yhteisönä meillä ei ole vielä vakiintuneita käytänteitä ja toimintamal-

leja, vaan luomme ja muokkaamme niitä lukuvuoden edetessä. Keskeisenä periaatteena siinä on mo-

nipuolinen yhteistyö niin oppilaiden kuin henkilökunnan kesken. Jo ensimmäisinä koulupäivinä oli ilo 

huomata ala- ja yläkoululaisten spontaania yhteistoimintaa. Yhtenäiskoulun ajatus muuttui todeksi 

heti alussa. Ensimmäinen lukuvuosi on monella tapaa poikkeusvuosi. Taanilassa ei vielä ole yhdek-

säsluokkalaisia, mikä antaa tilojen osalta väljyyttä ja tekee helpoksi kokeilla koulun tilojen monipuo-

lista käyttöä. Moni opettajista on yhteisiä Kaisaniemen koulun kanssa ja muutenkin arjessa teemme 

tiivistä yhteistyötä Kaisaniemen koulun kanssa.  

 

KOULUN JA KODIN VÄLINEN YHTEYDENPITO 

 

Koulun ja kodin välisessä yhteydenpidossa ja lapsen/nuoren koulunkäynnin seurannassa huoltajalla 

on käytössä koulun oppilashallinnon verkkopalvelu eli Wilma https://wilma.ylivieska.fi/. Huoltajat voi-

vat seurata sieltä oman lapsensa koulunkäyntiä ja laittaa viestiä opettajille ja muulle koulun henkilö-

kunnalle. Myös viidennestä luokasta alkaen oppilailla on omat Wilma-tunnukset. 
 

Wilman käytön ongelmatilanteissa neuvoa voi kysyä Wilman pääkäyttäjältä Anna-Maija Virtaselta 

044 4294 487 tai katsoa ohjeistusta osoitteessa https://help.inschool.fi/HOP/fi/Etusivu.htm. 
 

Oppiaineeseen liittyvissä asioissa huoltajan kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä oppilasta opetta-

vaan opettajaan puhelimitse tai Wilman kautta. Koulunkäyntiin yleisesti liittyvissä asioissa yhteys 

puolestaan ensisijaisesti luokanvalvojaan/luokanopettajaan. 

 

VANHEMPAINILLAT JA -VARTIT 

Vuosiluokkien vanhempainillat on pidetty elo-marraskuussa. Lisäksi voi olla luokkakohtaisia vanhem-

painiltoja ja oppilaskohtaisia huoltajatapaamisia luokanopettajan-/valvojan kutsumana. 

 

YLEISTÄ OPISKELUSTA TAANILAN YHTENÄISKOULUSSA 

 

Esiopetusryhmä työskentelee leikinomaisesti oman opettajansa kanssa. 1.-6. - luokissa opiskellaan 

enimmäkseen oman luokanopettajan johdolla, mutta myös muita opettajia ja tarvittaessa ohjaajia 

työskentelee luokissa. Opetustiloina käytetään pääasiassa omia kotiluokkia ja oman siiven yhteistä 

oppimistoria. Esiopetusryhmä ja 1.-6. -luokat tekevät yhteistyötä keskenään ja 7.-9- luokkien kanssa 

kummitoiminnan sekä erilaisten projektien ja teemapäivien aikana. Henkilökunta tekee tiivistä yhteis-

työtä lasten huoltajien kanssa. 

 

Opiskelun olennaisena piirteenä 7.-9. -luokilla on aineopettaja- ja aineluokkajärjestelmä. Oppilaalla 

voi olla 10-15 eri opettajaa ja oppilaan opetustila vaihtuu lähes joka tunti. Tämä kaikki vaatii sopeutu-

mista ja lisää vastuuta koulunkäynnistä. Oppilaan on huolehdittava entistä itsenäisemmin opiskelus-

taan ja velvollisuuksistaan. Hänen on kyettävä entistä enemmän yhteistoimintaan ja toisen ihmisen 

huomioonottamiseen. Silti huoltajien huolenpito ja valvonta ovat edelleen nuorelle erityisen tärkeää. 

https://wilma.ylivieska.fi/
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Oppilaat saavat koulusta oppikirjoja, joista osa pitää palauttaa. Toivomme, että oppilaan kotona seu-

rataan kirjojen, vihkojen, kirjoitusvälineiden ja laskimen käyttöä sekä kuljettamista koulussa. Keho-

tamme oppilaita säännölliseen opiskeluun. Läksyjen lukeminen ja tehtävien tekeminen säännölli-

sesti helpottavat myös kokeisiin valmistautumista. Läksynä ovat kaikki oppitunneilla käsitellyt asiat ja 

mahdolliset kotitehtävät. Paras hetki läksyjen tekemiseen on iltapäivällä kotiin tulon jälkeen. Läksyjä 

voi jäädä tekemään myös koululle läksyparkkiin. Iltaan läksyjen tekoa ei kannata jättää. Jos oppilaalla 

on todettu lukemisen vaikeus, niin erityisopettajilta voi kysyä äänikirjoja kotikäyttöön. 

 

Kun luokkien 7 - 9 koulunkäynti sattuu usealle nuorelle tärkeään kehitysvaiheeseen, murrosikään, 

erilaiset kasvukivut ovat tavallisia. Siksi kodin ja koulun rakentava ja kannustava tuki sekä yhteis-

työ on erityisen tärkeää. Luokanvalvoja seuraa oppilaan koulunkäyntiä yleisesti, esim. poissaoloja ja 

Wilman merkintöjä. Aineenopettaja seuraa oppilaan opintojen edistymistä kyseisessä oppiaineessa. 

Opinto-ohjaaja ohjaa ammatinvalinta- ja koulutusratkaisuissa. 

 

OPISKELUN TUKI 

 

Tukiopetusta on oikeutettu saamaan oppilas, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai 

muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea. Tukiopetuksella voidaan ehkäistä vaikeuksia 

ennakolta. Ennakoivassa tukiopetuksessa uusiin opittaviin asioihin perehdytään jo etukäteen. Tu-

kiopetuksella voidaan vastata myös poissaoloista johtuviin tuen tarpeisiin. Aloitteen tukiopetuksen 

antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja, mutta sen voi tehdä myös oppilas tai huoltaja. 

Tukiopetukseen ohjattu oppilas on velvollinen osallistumaan tukiopetukseen. 

 

Tukiopetusta pitää luokanopettaja/aineenopettaja ja hän ilmoittaa tukiopetuksen ajankohdan oppi-

laalle ja huoltajilla. Tukiopetus on 7.-9. luokilla yleensä iltapäivällä klo 14.30-15.15. 

 

 

Läksyparkki on maanantai - torstai koulun jälkeen 14.30-15.15 koulun kirjastotilassa toisessa kerrok-

sessa. Oppilas voi tulla vapaaehtoisesti tekemään läksyjä läksyparkkiin. Opettaja voi myös velvoittaa 

oppilaan jäämään läksyparkkiin tekemään tekemättömät tehtävät. Rästiin jääneet kokeet tehdään 

myös läksyparkissa. Valvojana toimii koulunkäynnin ohjaaja. 

 

ERITYISOPETUS 

 

Laaja-alaisina erityisopettajina toimivat 0.-5. luokilla Heli Jokelainen ja 6.-8. luokilla Jaana Varis. 

Laaja-alaista erityisopetusta annetaan Taanilan koulussa pääsääntöisesti samanaikaisopetuksena ja 

tarvittaessa rinnakkaisopetuksena. Samanaikaisopetuksessa erityisopettaja on luokan-/aineenopetta-

jan kanssa luokassa ja rinnakkaisopetuksessa oppilas opiskelee erityisopettajan luokkatilassa. 

 

Erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia, sopeutumis- ja käyttäytymisvaikeuk-

sia, puhe- tai lukivaikeuksia tai äidinkielenä on muu kuin suomi tai jos oppilaalla on suuria koulun-

käyntivaikeuksia, esim. runsaasti poissaoloja. Opetuksessa keskitytään pääsääntöisesti englannin, 

ruotsin ja suomen kielten opiskeluun sekä matemaattisiin aineisiin. Erityisopetus tukee oppimista ja 

yksilön kasvua. Erityisopettajiin voi olla yhteydessä Wilman kautta ja puhelimitse. 

 

Oppilaan erityisopetuksen tarpeen arvioi luokan-/aineenopettaja yhdessä erityisopettajan ja huoltajien 

kanssa. Myös oppilasta kuullaan asiassa ja aloite erityisopetuksesta voi tulla myös häneltä. Kodin on 

tärkeä seurata oppilaan opiskelujen etenemistä ja olla heti pulmien ilmettyä yhteydessä kouluun. 



Myös puhe-, luku- ja kirjoitusopetusta annetaan tarpeen mukaan. Oppilaat, joilla on yksilöllistetty lä-

hes kaikki oppiaineet, opiskelevat omana ryhmänään Kaisaniemen koulussa.  

 

Laaja-alaisiin erityisopettajiin voi olla yhteydessä puhelimitse Heli Jokelainen 040 1320 141 ja Jaana 

Varis 040 4807 656 tai Wilman kautta. Jaana Varis pitää tarvittaessa etukäteen sovittaessa torstaisin 

oppimiseen ja opiskeluun liittyviä etäohjauskeskusteluja Teamsissä, Zoomissa tai puhelimitse. 

 

POISSAOLOT 

 

Huoltajan on ilmoitettava luokanopettajalle/-valvojalle oppilaan poissaolosta viimeistään sai-

rauden / poissaolon ensimmäisenä päivänä. Muihin ennalta tiedettyihin 1 - 3 päivän poissaoloihin 

huoltaja pyytää luvan luokanopettajalta/-valvojalta Wilman poissaololomakkeella. Yli kolme päivää 

kestäviin poissaoloihin lupa haetaan rehtorilta tai apulaisrehtorilta samalla Wilman lomakkeella. Oppi-

las kysyy opiskeltavat asiat ja läksyt opettajalta Wilmassa. Aiheettomat poissaolot oppilas korvaa ai-

neenopettajan tai luokanopettajan/-valvojan määräämällä tavalla. 

 

Toimintamalli runsaiden poissaolojen osalta 

 

Oppilaalla on 40 tuntia poissaoloja 

Luokanopettaja/-valvoja puhuu oppilaan kanssa ja ottaa yhteyttä huoltajaan asian selvittämiseksi. 

Oppilaalla on 80 tuntia poissaoloja 

Runsaat poissaolot heikentävät koulumenestystä. Luokanopettaja/-valvoja puhuu oppilaan kanssa ja 

ottaa yhteyttä huoltajaan. Luokanopettaja/-valvoja järjestää palaverin, johon osallistuu oppilaan ja 

huoltajan lisäksi heidän luvallaan tarvittaessa koulun oppilashuollon henkilöstöä esimerkiksi kouluku-

raattori, rehtori/apulaisrehtori ja oppilaanohjaaja. Palaveriin luokanopettaja/-valvoja kerää oppilasta 

opettavilta opettajilla tietoa oppilaan muusta koulunkäynnistä ja käyttäytymisestä. Palaverissa sovi-

taan keinoista, kuinka oppilas saa koulunkäyntinsä sujumaan sekä seurantapalaverista. Tarvittaessa 

tehdään lastensuojeluilmoitus. 

Oppilaalla on 120 tuntia poissaoloja 

Toimitaan kuten 80 poissaolotunnin kohdalla, mutta asiasta tehdään yleensä lastensuojeluilmoitus. 

Oppilaalla on 160 tuntia poissaoloja 

Toimitaan kuten 80 ja 120 poissaolotunnin kohdalla. 

Palavereja huoltajan kanssa järjestetään tarvittaessa ja myös huoltajan toiveesta muulloinkin kuin yllä 

mainittujen poissaolotuntien täyttyessä. 

 

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN (TET) 

 

Peruskoulun 7. - 9. luokilla annetaan oppilaanohjauksessa ammatti- ja työelämätietoa oppitunneilla 

sekä tutustumiskäynneillä. 8. ja 9. luokilla järjestetään erityiset työelämään tutustumisjaksot (TET). 

 

TET-jaksolla oppilas perehtyy johonkin koulutus- tai työpaikkaan. Yhdeksäsluokkalaiset ohjataan ha-

kemaan TET-paikkansa itsenäisesti. TET-jaksolla oppilas hankkii omakohtaisia kokemuksia työelä-

mästä ja ammateista aidoissa työympäristöissä sekä voi saada virikkeitä yrittäjyydestä. TET voi aut-

taa oppilasta uravalinnan suunnittelussa. 

Työelämään tutustumisjaksojen aikataulut: 

7. luokat to 25.11.2021 ensisijaisesti huoltajan työpaikalla ja 8. luokat ma - to 11.-14.4.2022.  



OPISKELUN ARVIOINTI 

 

Oppilasarviointi perustuu oppiaineiden opetussuunnitelmaan kirjattuihin tavoitteisiin. Keskeisiä seik-

koja ovat arvioinnin yksilöllisyys ja oppilaan kehitysvaiheen huomioiminen. Arviointiin ei liity oppilai-

den keskinäistä suhteellista vertailua eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin 

tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin 

 

Arviointia toteutetaan mm. summatiivisena arviointina, jonka kautta pyritään selvittämään oppilaan 

tietojen ja taitojen taso suhteessa opetuksen tavoitteisiin sekä varmistamaan samalla, että oppilas on 

savuttanut riittävät tiedot ja taidot voidakseen edetä opinnoissaan. Tällaista arviointia ovat esim. koe-

listaan merkityt oppiaineiden kokeet. Kokeiden ajat, koealueet sekä arvosanat näkyvät Wilmassa. 

 

Pääosa opintojen aikaisesta arvioinnista on luonteeltaan formatiivista, joka painottuu työskentelytaito-

jen kehittämiseen. Tällöin arviointi ja siihen perustuva palautteen antaminen toteutetaan lukuvuoden 

aikana osana päivittäistä opetusta ja työskentelyä. Lisäksi hyödynnetään Wilman erillistä formatiivi-

sen arvioinnin työkalua, jota käytetään myös oppilaiden itsearvioinnissa. Myös oppilaiden keskinäi-

nen vertaisarviointi on osa formatiivista arviointia. 

 

Oppilaalle annetaan kirjallinen arviointi lukuvuoden päättyessä ja lisäksi ainakin kerran lukuvuoden 

aikana. Ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla, väliarviointi voidaan toteuttaa joko arviointikeskuste-

luna tai todistuksen muodossa. 

 

Luokilla 1-3 oppiaineet arvioidaan kaksiportaisella arviointiasteikolla hyväksytty/hylätty, paitsi äidin-

kielessä ja matematiikassa sekä kolmannen luokan englannissa arviointiasteikolla kiitettävästi, hyvin, 

kohtalaisesti, osittain tai hylätty. Neljännestä luokasta lähtien kaikki oppiaineet arvioidaan numeroin. 

Alakoulun valinnaisaineiden arviointi sisältyy kyseisen oppiaineineen arviointiin. Yhdeksännen luokan 

valinnaisen lyhytkurssit arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Jos oppilas saa lyhytkurssista hylä-

tyn, hän joutuu suorittamaan kurssin hyväksytysti koulun edellyttämällä tavalla. Lyhytkurssikin voi siis 

vaikuttaa oppilaan siirtymiseen luokalta.  

 

Päättötodistuksen arviointi koskee oppilaan opiskelua koko kouluajalta, mutta päättötodistuksen arvo-

sanaa ei muodosteta oppilaan aiempien kurssi-, jakso- tai lukuvuovuositodistusten arvosanoista las-

ketun keskiarvon perusteella. Koska osaamisen kehittyminen on aina kumuloituvaa, päättöarvosana 

perustuu oppilaan opintojen päättyessä osoittamaan osaamisen tasoon suhteessa oppimäärän ta-

voitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. Joistakin oppiaineista päättötodistuksen arvosana tulee jo 

seitsemännen tai kahdeksannen luokan arvioinnista. 

 

KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI 

 

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön 

sekä noudattaa sääntöjä. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä se 

vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. 1.-2. -luokkalaisten käyttäytymi-

nen arvioidaan sanallisesti erillisellä käytösliitteellä. Muilla luokka-asteilla jokainen oppilasta opettava 

opettaja antaa oman arvionsa oppilaan käyttäytymisestä ja käytösnumero määräytyy keskiarvon pe-

rusteella. Luokanopettajalla/-valvojalla on kuitenkin oikeus muuttaa arvosanaa käyttäytymisen yleis-

ten perusteiden mukaisesti (+/-1) 



Opetussuunnitelmassa on asetettu tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle. Käyttäytymistä arvioidessa 

otetaan huomioon seuraavat osa-alueet:  

 rehellisyys, luotettavuus 

 toisen huomioonottaminen 

 työ- ja elinympäristöön suhtautuminen 

 säännöllisyys ja täsmällisyys 

 turvallisuuden huomioonottaminen 

Oppilas arvioi myös itse omaa käyttäytymistään itsearvioinnissa. 

 

Käyttäytymisarvosana merkitään jokaiseen jaksotodistukseen, mutta ei ero- eikä päättötodistukseen. 

9-luokan keväällä käytösarvioinnin saa pyydettäessä erillisellä todistuksella. 

 

Käyttäytymisen arvioinnin yleiset perusteet 

Käyttäytyminen arvioidaan erikseen syys- ja kevätlukukauden osalta. 

Päättöarvioinnissa huomioidaan oppilaan käytös pidemmältä ajalta kuin 9. luokan kevätlukukaudelta. 

 

10 (erinomainen) Oppilas luo ympärilleen hyvää ilmapiiriä. Oppilas on huomaavainen ja hyväkäytök-

sinen kaikkia kohtaan sekä oppi- että välitunneilla. Oppilas tulee ajoissa oppitunneille ja käyttäytyy 

koulun järjestyssääntöjen mukaan. Oppilaalla ei ole rangaistusmerkintöjä. 

 

9 (kiitettävä) Oppilaan käyttäytymisessä on satunnaisia puutteita. Hän käyttäytyy moitteettomasti ja 

on ajoissa oppitunneilla. Oppilas on omatoiminen ja hyväntahtoinen muita kohtaan. Oppilaalla on kor-

keintaan yksi puhuttelumerkintä mutta ei yhtään kasvatuskeskustelua. 

 

8 (hyvä) Oppilaalla on käyttäytymisessä joitakin puutteita. Hän myöhästelee joskus. Hän selvittää 

poissaolonsa. Hän opiskelee oppitunneilla häiritsemättä opetusta. Hän on suvaitsevainen muita koh-

taan, osaa itse korjata käyttäytymistään, haluaa selvittää asiansa ja pyytää anteeksi. Oppilas on ollut 

korkeintaan yhdessä kasvatuskeskustelussa. 

 

7 (tyydyttävä) Oppilas häiritsee ajoittain oppitunteja. Hänen käyttäytymisensä vaatii ohjausta. Oppi-

las ei työskentele oppitunneilla ilman huomauttamista. Oppilas kiusaa toisinaan muita. Oppilas on ol-

lut kasvatuskeskusteluissa. 

 

6 (kohtalainen) Oppilas häiritsee oppitunteja toistuvasti, suhtautuu huomautuksiin ja ohjeisiin välinpi-

tämättömästi, käyttäytyy toistuvasti epäasiallisesti muita kohtaan. Käyttäytyminen on toistuvasti puut-

teellista eikä korjaannu huomautuksesta tai palaa entiselleen pian huomautuksen jälkeen. Oppilaalla 

on luvattomia ja selvittämättömiä poissaoloja ja/tai kasvatuskeskusteluja ja/tai kiusaa muita toistu-

vasti. Oppilaalla on rehtorin kirjallinen varoitus. 

 

5 (välttävä) Oppilaan käytös ja toiminta on jatkuvasti edellä kuvatun kaltaista. 

 

4 (hylätty) Oppilaan käytös on uhkaavaa ja väkivaltaista. Hän suhtautuu ympäristöönsä vihamieli-

sesti eikä ole koulun keinoin ojennettavissa. Hän laiminlyö koulunkäyntinsä kokonaan. 

 

TAANILAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

(päivitetään syksyn aikana) 

 

Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikessa Taanilan koulun toiminnassa: kouluaikana koulussa, kou-

lun ulkopuolelle suuntautuvilla retkillä ja muissa tapahtumissa ja kouluajan ulkopuolella koulun järjes-

tämissä tilaisuuksissa. 

 



1. Koulualue ja välituntialue: Koulualueen muodostavat koulurakennukset, liikuntapaikat ja välitun-

tialue. Koulupäivän aikana oppilas voi poistua välituntialueelta vain erityistapauksissa. Näitä eri-

tyistapauksia ovat liikuntatunnit ja muut opintokäynnit tai opettajan myöntämät poistumiset sekä 

siirtymiset koulujen välillä lukujärjestyksen mukaisesti oppitunneille. 

 

2. Oppitunnit: Oppitunnit alkavat ja päättyvät koulun työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana. Op-

pitunneille tullaan täsmällisesti. Koulun sisällä saa kulkea vain sukkasillaan tai erillisillä sisäken-

gillä. Ulkovaatteet ja kengät jätetään oman vuosiluokan naulakoihin ja kenkätelineisiin. Oppitun-

neilla noudatetaan opettajan antamia ohjeita ja annetaan työrauha kaikille. Tunneilla on oltava 

mukana oppikirjat ja työvälineet tai muu tarvittava materiaali ja varustus. Opettaja voi takavari-

koida tavarat, jos ne häiritsevät tuntia.   

 

3. Välitunnit: Välitunnit vietetään ulkona tai sisällä välituntialueella. Sisällä välituntialueena on alaker-

ran pääaula, jättiläisen portaat, ruokala sekä yläkerta muuten paitsi ei kanslian ja oppilashuollon 

alue. Pihalla parkkipaikat eivät ole välituntialuetta. 

 

4. Ruokailu: Kaikki ruokailevat hyviä tapoja noudattaen lukujärjestyksen osoittamaan aikaan. Jokai-

nen huolehtii ruokasalin siisteydestä siivoamalla jälkensä. Astiat palautetaan palautuspisteeseen.  

 

5. Poissaolot: Sairastumistapauksissa huoltaja ilmoittaa heti ensimmäisen sairauspäivän aikana luo-

kanopettajalle/-valvojalle oppilaan poissaolosta. Kesken päivän sairastuva oppilas ei saa lähteä 

koulusta ilman opettajan tai rehtorin lupaa. Ennen koulusta poistumista koululta ollaan yhteydessä 

huoltajaan. Hammaslääkäri- ja terveyskeskuskäynneistä huoltaja lähettää asiasta viestin etukä-

teen luokanopettajalle/-valvojalle. Muusta kuin sairastamisesta johtuviin poissaoloihin huoltajan on 

pyydettävä lupa kirjallisesti hyvissä ajoin ennen poissaoloa. Oppilas pyytää Wilma-viestillä opetta-

jilta poissaolon ajaksi tiedot opiskeltavista. Luokanopettaja/-valvoja voi antaa luvan enintään kol-

men päivän poissaoloon. Sitä pidempään poissaoloon lupaa anotaan rehtorilta kirjallisesti.   

 

6. Kiusaaminen: Kiusaaminen on kaikissa muodoissaan kielletty. Kiusaamisen estäminen ja siihen 

puuttuminen on kaikkien asia. Kaikenlainen kuvien ja videoiden tai muiden tallenteiden ottaminen 

ja jakaminen ilman kuvattavan lupaa on kielletty.  

 

7. Koulun ja kouluyhteisön jäsenten omaisuus: Jokainen kouluyhteisön jäsen on vastuussa siitä, että 

koulun tilat ja koulun alue säilyvät siisteinä ja viihtyisinä. Koululta saaduista oppikirjoista ja opiske-

luvälineistä on huolehdittava hyvin ja palautettava ne hyväkuntoisina. Jokainen on velvollinen kor-

vaamaan aiheuttamansa vahingon. Henkilökohtaisten tavaroiden esim. kännyköiden, rahan tai 

muiden arvokkaiden omien tavaroiden kouluun tuominen on oppilaan omalla vastuulla, eikä koulu 

korvaa kadonneita tai särkyneitä tavaroita. Korvausvelvollisuus on vahingon aiheuttajalla.  

 

8. Tupakka ja päihteet: Tupakointi, nuuskaaminen ja kaikenlainen tupakointiin liittyvien laitteiden ja 

aineiden käyttö ja muu päihteiden käyttö on kielletty. Myös tupakointi- ja nuuskaamisvälineiden ja 

päihteiden sekä energiajuomien hallussapito on kielletty. Opettajalla on oikeus takavarikoida ky-

seiset tavarat.   

 

9. Vaarallisten aineiden ja esineiden hallussapito: Oppilaalla ei saa olla hallussaan mitään esineitä 

tai aineita, jotka voivat vaarantaa hänen itsensä tai toisten turvallisuuden. Mikäli näitä kiellettyjä 

vaarallisia esineitä tai aineita tavataan oppilaalla, on opettajalla oikeus ottaa ne oppilaalta pois ja 

olla yhteydessä asiasta huoltajaan.   



10. Rangaistukset: 

Rikkomuksista oppilasta ojennetaan tapausten vakavuuden perusteella. 

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä läksyparkkiin suoritta-

maan tehtäviään. 

Järjestyssääntöjä rikkoneen oppilaan kanssa keskustellaan asiasta heti tilanteessa ja tarvittaessa 

jälkikäteen kasvatuskeskustelussa. Asiasta tiedotetaan tarvittaessa kotiin. Kasvatuskeskustelusta 

pidetään kirjaa: mistä asiasta, ketkä olivat läsnä, aika, yhteydenotto kotiin. 

Luvattomat poissaolot tunneilta sekä useat myöhästymiset korvataan kouluajan ulkopuolella suo-

ritettavilla tehtävillä läksyparkissa. 

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan poistaa jäljellä olevan oppitunnin ajaksi opetustilanteesta ja 

rehtorin päätöksellä loppupäiväksi. 

Oppilaalle voidaan antaa kirjallinen varoitus vakavasta (esim. tupakoinnista koulualueella) tai tois-

tuvasta järjestyssääntöjen rikkomisesta. 

Oppilas voidaan erottaa koulusta enintään kolmeksi kuukaudeksi. Päätöksen määräaikaisesta 

erottamisesta tekee sivistyslautakunta rehtorin esityksen pohjalta. 

 

KASVATUSKESKUSTELU (KAKE) 

 

Jos oppilas rikkoon koulun järjestysääntöjä, niin tilanteessa paikalla ollut koulun henkilökunnan jäsen 

puhuttaa oppilaan. Jos puhuttaja katsoo, että rikkomusta on syytä käsitellä vielä myöhemminkin huol-

tajan kanssa, niin hän kirjaa asiasta puhuttelumerkinnän selityksellä (esim. luvaton poistuminen kou-

lun välituntialueelta, epäasiallinen käytös, myöhästymiset [4 myöhästymistä => puhuttelumerkintä] 

jne.). Aina kahdesta puhuttelumerkinnästä järjestetään kasvatuskeskustelu, jossa käydään oppilaan 

kanssa läpi seuraavat seikat: 

 

1. Miten oppilas on rikkonut koulun sääntöjä? 

2. Miksi ja miten hänen olisi tullut tilanteessa toimia? 

3. Koulun toimenpiteet: tiedottaminen huoltajalle sekä mahdollinen tilanteen seuranta 

 

Kasvatuskeskusteluja pitävät opettajat Jaana Varis ja Johanna Laitinen. Kasvatuskeskustelun aikana 

oppilas soittaa koulun puhelimella huoltajalleen ja kertoo, miksi hän on kasvatuskeskustelussa. Jollei 

huoltajaa tavoiteta, tieto asiasta ilmoitetaan Wilmassa / tekstiviestillä. 

 

Yhteydenoton tavoitteena on huolehtia siitä, että kodin ja koulun aikuisilla on tieto koulupäivän aikana 

sattuneista ongelmista. Tavoite on siis tukea oppilaan omaa kasvua ja koulunkäyntiä sekä kodin ja 

koulun yhteistyötä. Ammattikuvansa puolesta em. keskusteluja käyvät myös kuraattori, opinto-ohjaa-

jat ja rehtorit varsinkin, jos oppilaalle on jo pidetty useampi kasvatuskeskustelu. 

 

KIUSAAMISEEN PUUTTUMINEN JA SELVITTÄMINEN 

 

Jos epäilet kiusaamista, niin ota yhteyttä mahdollisimman pian oppilaan luokanopettajaan/-valvojaan 

tai kiusaamisen selvittäjiin Jaana Varikseen ja Johanna Laitiseen. Jokaisella koulun henkilökuntaan 

kuuluvalla on velvollisuus puutua huomaamaansa kiusaamiseen. Aikuinen pyrkii keskustelemalla sel-

vittämään, onko kysymys riita-asiasta vai kiusaamisesta. Yksittäiset riitatilanteet selvitetään heti. 

 

Kiusaamistilanteissa toimintamallimme on seuraava: 

 

1. Kun joku koulun henkilökuntaan kuuluva saa tiedon kiusaamisesta, selvittää hän tilannetta kes-

kustelemalla sekä kiusaajan että kiusatun kanssa.  



2. Jos on syytä epäillä kiusaamista, niin asia ohjataan kiusaamisen selvittelijöille. Selvittelijät kes-

kustelevat kiusatun sekä kiusaajiksi nimettyjen kanssa ja kirjaavat asiat erilliseen selvityslomak-

keeseen. Lomake arkistoidaan erilliseen kansioon. Selvittelijät ilmoittavat asiasta huoltajille ta-

pauksen kokonaiskuvan selvittyä. Koulun kiusaamistapauksien selvittelymalli kerrotaan asian-

osaisille ja huoltajille. Seurantakeskustelu ja kirjaukset kiusatun ja kiusaajan/kiusaajien kanssa 

2−3 viikon kuluessa. 

 

3. Mikäli kiusaaminen edelleen jatkuu, selvitykseen tulevat mukaan selvittelijöiden harkinnan mu-

kaan huoltajat ja koulun oppilashuollon toimijoita (esim. kuraattori, psyykkari, koulupsykologi). 

Palaverissa pohditaan ja kirjataan tilanteeseen sopivia tuki- ja seurantakeinoja. Ilmoitus huolta-

jille, jos eivät ole läsnä. Seuranta 2−3 viikon kuluessa. 

 

4. Jos kiusaaminen ei lopu vieläkään, kutsutaan koolle verkostopalaveri, johon osallistuvat huoltajat, 

koulun oppilashuollon ja tarvittaessa lastensuojelun edustajia. Osallistujat harkitaan aina erikseen 

tapauksen mukaan. Koulun kurinpidollisia toimia voivat olla esim. rehtorin kirjallinen varoitus ja 

määräaikainen erottaminen. Oppilaalla ja huoltajilla on aina mahdollisuus tehdä kiusaamisesta 

rikosilmoitus. 

 

OPPILASHUOLTO 

 

Oppilashuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden 

sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kou-

luyhteisössä. Oppilashuolto on jaettu yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon 

 

Yhteisöllinen oppilashuolto seuraa, arvioi ja kehittää koko kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvoin-

tia sekä huolehtii kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. 

 

Yksilökohtainen oppilashuolto on yksittäiselle oppilaalle annettavia palveluja, joita voivat tarjota esim. 

kouluterveydenhoitaja, lääkäri, psykologi, kuraattori ja monialainen asiantuntijaryhmä. 

 

Kun opettajalla tai muulla koulun henkilöstöllä herää huoli oppilaasta, hänen velvollisuutensa on olla 

yhteydessä oppilaaseen ja tarvittaessa huoltajaan sekä johonkin koulun oppilashuollon toimijaan. 

 

Mikäli asia vaatii, niin kootaan yksittäisen opiskelijan asiaa käsittelemään monialainen asiantuntija-

ryhmä (ATR). Ryhmään kuuluu oppilaan ja huoltajan suostumuksella sekä käsiteltävän asian mukaan 

joitakin seuraavista opiskeluhuoltoa toteuttavista henkilöistä: terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, 

opinto-ohjaaja ja luokanopettaja/-valvoja tai muu asian kannalta keskeinen opettaja tai henkilö. 

 

Sekä yhteisöllisen että yksilöllisen oppilashuollon käytännön toiminnan vastaavana toimii apulaisreh-

tori Kari Krook. Oppilashuollon toimintaperiaatteet löytyvät kokonaisuudessaan koulun kotisivuilla 

https://peda.net/ylivieska/peruskoulut/taanila/oppilashuolto 

 

Oppilashuollon toimijat: 

 

Luokanopettaja/-valvoja seuraa luokkansa oppilaiden koulunkäyntiä ja poissaoloja ja niiden syitä 

sekä ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin. Hän ottaa oppilasta koskevan huolensa puheeksi oppilaan ja 

huoltajan kanssa ja arvioi oppilashuollon tarpeen. Tarvittaessa hän ottaa yhteyden oppilashuollon toi-

mijoihin ja kokoaa monialaisen asiantuntijaryhmän (ATR) käsittelemään oppilaan asioita. 

https://peda.net/ylivieska/peruskoulut/taanila/oppilashuolto


Opinto-ohjaaja huolehtii oppilaanohjaustunneista ja antaa opiskeluun sekä jatkokoulutukseen ja am-

matinvalintaan liittyvää henkilökohtaista ohjausta. Hän ohjaa työelämään tutustumisen (TET). Opinto-

ohjaaja voi olla mukana opiskelu- ja sopeutumisvaikeuksien selvittelyissä. Taanilan opinto-ohjaajina 

toimivat Ilkka Harri p. 040 1831 852 ja Anna-Maija Virtanen p. 044 4294 487. 

 

Erityisopettaja kartoittaa oppilaan tuen tarvetta ja suunnittelee tukea yhdessä luokan- ja aineenopet-

tajien kanssa. Erityisopettaja on tilannekohtaisesti mukana oppilaan tuen asiakirjojen päivittämisessä. 

Hän tukee oppilaan koulupolun onnistumista myös jako-opintoihin. Tarvittaessa erityisopettaja ohjaa 

oppilaan muille oppilashuollon henkilöille.  

 

Koulukuraattori on käytettävissä koulunkäyntiin liittyvissä huolen tilanteissa. Kuraattoriin voit ottaa 

yhteyttä esimerkiksi, kun koulussa tai vapaa-ajalla on vaikeaa (kaverisuhteet, kiusaaminen, kouluun 

tuleminen, koulussa työskentely) tai kotona on hankalaa (riitaa perheenjäsenten kesken, päihteiden 

käyttöä, mielenterveysongelmia) tai lapsen/nuoren omat jutut painavat mieltä (yksinäisyys, alakuloi-

suus, stressi). Kuraattori toimii yhteistyössä vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa sekä toimii 

linkkinä koulusta perhe- ja sosiaalipalveluihin. Oppilas voi käydä kuraattorin luona ilman ajanvaraus-

takin, mutta hänelle voi varata myös ajan. Koulukuraattori Leea Savela-Leppäsen tavoittaa Taanilan 

koululta pääsääntöisesti maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin. Yhteydenotot Wilman kautta tai p. 

040 4857 288. Leean työhuone on koulun 2. kerroksessa kanslian yhteydessä, huonenumero 227. 

 

Koulupsyykkarin työn tavoitteena on varhaisen tuen tarjoaminen nuorten mielenterveyteen ja hyvin-

vointiin liittyvissä haasteissa ja ongelmissa. Psyykkisiä oireita voivat olla mm: ahdistuneisuus, mieli-

alamuutokset, syömishäiriöt tai univaikeudet. Psyykkari tekee yhteistyötä esim. huoltajien, koulun, 

terveys- ja sosiaalipuolen kanssa. Alakoululaisten psyykkarina toimii Jutta Hietamäki ja yläkoulun 

puolella Sari Ylispangar. Jutta on tavattavissa Taanilassa tiistaiaamupäivisin ja perjantai-iltapäivisin ja 

Sari keskiviikkoisin koko päivän. Psyykkarien työtila ovat toisessa kerroksessa, huone 231. Yhtey-

denotot joko Wilman kautta tai puhelimitse Jutta: 040 6355 411 ja Sari: 040 6355 412. 

 

Kouluterveydenhoitaja tarkistaa oppilaat vuosittain ja sen lisäksi 1., 5. ja 8.-luokkalaiset kutsutaan 

huoltajiensa kanssa laajaan terveystarkastukseen, joihin sisältyy myös lääkärintarkastus. Kouluter-

veydenhoitajan työ/ajankäyttö kouluilla painottuu ennaltaehkäisyyn; terveystarkastusten toteuttami-

seen, joiden avulla seurataan ja arvioidaan yksittäisten oppilaiden hyvinvointia ja terveydentilaa. 

Terveydenhoitaja on osa koulun oppilashuoltoa ja hän tekee yhteistyötä opettajien, koulukuraattorin 

ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa siitä yhdessä oppilaan kanssa sopien. 

 

Taanilan koulun terveydenhoitajana toimii Sanna-Mari Pesola. Hänen työhuoneensa 226 sijaitsee 

koulun tiloissa 2. kerroksessa. Yhteydenotot ensisijaisesti Wilman kautta. Soittopyynnön voi jättää 

myös puhelimitse 040 6355 146 tai sähköpostitse sanna-mari.pesola@kalliopp.fi. Hän on koululla al-

kusyksyn aikana pääsääntöisesti ke-pe klo 8.00-14. Vastaanottoaika ilman ajanvarausta ma - pe klo 

10.00 - 10.30. Muina aikoina terveydenhoitaja hoitaa vain terveydenhuollon ammattilaisen arviota 

vaativat koulutapaturmat / äkilliset sairaskohtaukset. Tämä siksi, että määräaikaistarkastukset sujuisi-

vat vanhemmille annetun aikataulun mukaisesti. 

 

Niiden oppilaiden, jotka tarvitsevat koulupäivän aikana särkylääkettä, olisi hyvä pitää repussa pieni 

määrä itselle sopivaa lääkettä. Terveydenhoitajan luo ei aina ole mahdollista päästä, eikä koulun 

muulla henkilökunnalla ole lupaa antaa lääkkeitä. 



Terveydenhoitaja ei ole koululla sairaanhoitajan roolissa. Lääkärin arviota vaativissa tilanteissa, kuten 

esim. pitkittyneissä infektioissa, korvatulehduksissa ja vapaa-ajan tapaturmissa, kannattaa olla yhtey-

dessä suoraan terveyskeskuksen ajanvaraukseen, koska terveydenhoitaja ei pysty niitä koululla hoi-

tamaan. Lääkärin ajat tk:n vastaanotoille ja päivystykseen annetaan keskitetysti puh. 08 419 5100. 

 

Itsehoidon ABC-lehtinen jaetaan 7.-luokan oppilaille. Siinä on yhteystietoja, hoito-ohjeita ja opastusta, 

missä asioissa kannattaa olla yhteydessä terveyskeskukseen. Koululääkäri on Taanilan koululla 

noin 1-2 kertaa kuukaudessa tekemässä määräaikaistarkastuksia 1.lk:n, 5.lk:n ja 8lk:n oppilaille. 

 

Perheneuvola antaa ohjausta ja neuvontaa esim. oppilaan koulunkäyntiä ja toverisuhteita koskevis-

sa asioissa tarvittaessa sekä lapselle/nuorelle itselleen, että hänen vanhemmilleen. Perheneuvola 

antaa tutkimusapua oppilaan sopeutumis- ja opiskeluvaikeuksissa, tukee henkilökohtaisten ja luotta-

muksellisten keskustelujen avulla nuoruusiän kehityskriisissä. Kallio peruspalvelukuntayhtymä 

http://www.kalliopp.fi/perheneuvola, puh. 08 4195 729. 

 

KOULURUOKAILU 

 

Taanilan koulussa ruokaillaan pääsääntöisesti kahdessa vuorossa. Ruokasaliin sopii yhtä aikaa n. 

200 ruokailijaa. Ykkösruokailu on toisen oppitunnin jälkeen klo 10.05 - 10.35. Kakkosruokailu on kol-

mannen oppitunnin jälkeen klo 11.05 - 11.35. Eskarit ruokailevat klo 10.20 alkaen ja 1-2 luokat klo 

10.50 alkaen. 

 

Luokkien ruokailuvuorot näkyvät Wilman lukujärjestyksissä. Ruoka tuodaan koulullemme Vilja-kes-

kuskeittiöltä, joten on ehdottoman tärkeää, että oppilaat ruokailevat vain hänelle määrätyssä ruokailu-

vuorossa ja ruokaa riittää näin kaikille. 

 

Koululounas sisältää lämpimän ruoan, salaatin / kasvis- tai hedelmälisäkkeen, pehmeän ja/tai näkki-

leivän, ravintorasvat ja ruokajuoman (rasvaton maito, piimä ja vesi). Laktoosirajoitteisesta ruokava-

liota noudattaville on tarjolla laktoositonta maitojuomaa. Lounaasta saa noin kolmanneksen päivän 

ravintoaineiden tarpeesta, mutta vain kun syödään riittävästi kaikkia suunniteltuja aterianosia. Jos jo-

kin osa jää syömättä, jää kokonaisuus vajaaksi. Oppilaat ottavat ruoan itse ja lisääkin saa hakea. 

 

Ruokalista on suunniteltu viiden viikon jaksoina ja ruokalista toistuu 3 - 4 kertaa lukuvuodessa. Kou-

luruokailussa otetaan huomioon vuoden juhlapäivät ja teemaviikot. Ruokalistassa pyritään ottamaan 

huomioon nuorten makutottumukset. Ruokalista löytyy koulun kotisivuilta ja kaupungin nettisivuilta 

osoitteesta https://www.ylivieska.fi/puhdistus-ja-ruokapalvelut/.  

 

Ruoanvalmistus tapahtuu Vilja-keskuskeittiössä. Ruoan valmistaminen ja tuominen Taanilan kou-

lulle on porrastettu koulujen ruokatuntien mukaan. Ruokien lämpötiloja ja hygieniaa valvotaan päivit-

täin. Raaka-aineina käytetään puhtaita elintarvikkeita suosien lähialueen kasviksia ja marjoja. Ruoan-

valmistuksessa otetaan huomioon valtakunnalliset ravitsemussuositukset.  

 

Erikoisruokavaliot sovitaan kirjallisesti yhteistyössä terveydenhoitajan ja dieettikokin sekä vanhem-

pien kesken. Erikoisruokavalion saa terveydellisestä syystä johtuen, myös lääkkeiden takia synty-

vissä ruoka-ainerajoituksissa ja uskonnollisesta tai eettisestä vakaumuksesta johtuvasta syystä 

(esim. kasvisruokavalio). Erikoisruokavalioihin liittyvissä asioissa vanhempien toivotaan ottavan 

yhteyttä suoraan kouluterveydenhoitajaan, puh. 040 635 5146 ja keskuskeittiöön dieettikokkiin  

044 4294 414. Lisätietoja kouluruokailusta antaa ruokapalveluiden palvelujohtaja Eija Kangasoja 

puh. 044 4883 465. 

https://www.ylivieska.fi/puhdistus-ja-ruokapalvelut/


Välipala on myynnissä joka päivä 5. ja 6. tuntien välisellä välitunnilla klo 13.20 - 13.35. Välipala mak-

setaan käteisellä tai välipalakortilla, jonka arvo on 10 €. Kortissa 0,20€-0,50€ arvoisia ruutuja, joita 

ruksitaan tuotteiden hinnan mukaan. Hinnat vaihtelevat 0,20-1,50 euron välillä. Välipalakortin saa 

maksamalla 10€ Ylivieskan kaupungin tilille FI54 5534 0520 0008 56. Samanaikaisesti voi maksaa 

useampia kortteja. Maksun saajaksi merkitään Vilja-keittiö ja viestiksi on merkittävä teksti ”välipala-

kortti”. Välipalakortin saa välipalapisteestä koulun ruokasalista tulostettua kuittia vastaan, jossa on 

huoltajan allekirjoitus. Kännykältä näytettävä maksukuitti ei kelpaa. Välipalan voi maksaa myös kätei-

sellä paikan päällä. 

 

KOULULAISKULJETUKSET 

 

Yli viiden kilometrin etäisyydellä koulusta asuville oppilaille kaupunki järjestää kuljetuksen. Lisäksi 

kaupunki järjestää 0.–3. luokkien oppilaille talviajan koulukuljetuksen marraskuun alusta helmikuun 

loppuun, jos koulumatka on yli 3,5 km. Koulumatkan täyttäessä kilometrirajan kuljetus järjestetään 

ilman erillistä hakemusta. Oikeus kuljetukseen ratkaistaan koulun ja koulutoimiston käytettävissä ole-

vien koulumatkaa koskevien tietojen perusteella. 

 

Kuljetuksissa käytetään älykorttia kausilippuna. Oppilaan tulee kortin käytössä huomata, että… 

- koululaislippu on henkilökohtainen, sitä ei saa luovuttaa toiselle. 

- korttia saa käyttää ainoastaan koulumatkoihin 

- mahdollisista väärinkäytöksistä vastaa kortin haltija 

- kadonneista ja turmeltuneista korteista kaupunki perii 20 euroa/kortti 

- kadonneesta kortista tulee ilmoittaa välittömästi kansliaan 

- kortti on palautettava koululle kevätlukukauden lopussa 

 

Kuljetuksia koskevissa epäselvyyksissä on otettava välittömästi yhteyttä koulun kansliaan  

puh. 040 1529 454. Taksikuljetuksessa olevan oppilaan kuljetustarpeen muutoksesta on lähetetty 

Wilma-tiedote kaikille koululaisille ja huoltajille. Sen noudattaminen on tärkeää. 

Lisätietoja löytyy koulun sivuilta https://peda.net/ylivieska/peruskoulut/taanila/koulukuljetukset  

 

TURVALLISUUS 

 

Vakuutukset 

 

Koulutyön aikana sekä työsuunnitelmaan merkityillä retkillä, opintokäynneillä ja TET-jaksolla oppilaat 

on vakuutettu henkilövahinkojen osalta tapaturmien varalta. Oppilas ei kuulu koulun vakuutuksen pii-

riin, jos hän poistuu luvatta koulun alueelta tai opintokäynnillä olevasta ryhmästä tai oppilas ei nou-

data annettuja kulkuohjeita ja/tai liikennesääntöjä.  

 

Koulun vakuutus ei korvaa oppilaan kouluun tuomaa omaa omaisuutta, joten kouluun ei kannata 

tuoda arvokkaita esineitä tai suuria rahasummia. Pyörät ja mopot tulee säilyttää niille varatuilla alu-

eilla ja lukita koulupäivän ajaksi. 

 

  

https://peda.net/ylivieska/peruskoulut/taanila/koulukuljetukset


Koulutapaturmat 

 

Koulussa tai koulumatkalla sattuvien tapaturmien hoito on oppilaalle ja huoltajalle maksuton.  

 

Tapaturman sattuessa valvontavelvollinen koulun aikuinen ohjaa oppilaan tarvittaessa hoitoon. Oppi-

las ohjataan kouluterveydenhoitajalle, terveyskeskukseen tai hätätilanteessa kutsutaan ambulanssi. 

Tapaturmasta ilmoitetaan huoltajille. 

 

Jos oppilaan koulutapaturma on sattunut koulumatkalla tai vaatii hoitoa vasta koulupäivän jälkeen, 

niin huoltajan tulee hakeutua oppilaan kanssa julkiseen terveydenhuoltoon ja ilmoittaa asiasta kou-

lulle. Hoitavalle lääkärille on ilmoitettava, että kyseessä on kouluaikana tapahtunut tapaturma. 

Jos oppilas tarvitsee koulukyyditystä tapaturmasta koituneen vamman vuoksi, tulee asiasta toimittaa 

lääkärinlausunto koulutoimistolle (os. Kyöstintie 4). 

 

Jokaisesta koulutapaturmasta tulee tehdä ilmoitus, vaikka oppilas ei vaatisikaan välitöntä hoitoa. Op-

pilaan / huoltajan tulee ilmoittaa tapaturmasta tunnin opettajalle tai Taanilan koulun kansliaan. Koulun 

henkilökunnan edustaja täyttää yhdessä oppilaan kanssa tapaturmailmoituksen Wilman lomakkeella. 

Tapaturmailmoitus tulee laatia kahden viikon sisällä tapaturman sattumisesta. Koulutoimistolla teh-

dään tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön Wilmassa täytetyn lomakkeen tietojen perusteella. 

 

Jos huoltajalle on koitunut koulutapaturmasta kuluja, huoltaja voi maksaa laskun itse ja hakea korvauk-

set vakuutusyhtiöltä jälkikäteen. Huoltajan tulee tällöin olla itse yhteyksissä vakuutusyhtiöön sähköpos-

titse joko osoitteeseen vahingot@protectorvakuutus.fi (viestiin oppilaan nimi, syntymäaika, tapaturman 

päivämäärä, korvauksen saajan nimi ja pankki- ja tilitiedot, kuluerittely sekä viestin liitteenä kuittikopiot) 

tai turvasähköpostina osoitteeseen https://www.turvaposti.fi/viesti/vahingot@protectorvakuutus.fi (oh-

jeet lopussa). Vaihtoehtoisesti huoltaja voi myös toimittaa tapaturman hoitokulujen laskun maksamatta 

pikaisesti suoraan kaupungintalolle koulutoimistoon. 

 

Suuriin toimenpiteisiin tulee kysyä maksusitoumusta suoraan Protectorilta. Ylivieskan kaupunki ei anna 

maksusitoumuksia. Vakuutusyhtiöön tulee olla yhteydessä mahdollisimman pian julkisessa terveyden-

huollossa käynnin jälkeen. Protectorin korvauspalvelun puhelinnumero on: (+358) 020 741 4001. 

 

Ilmoitus vaarallisen työn tekemisestä 

 

Valtioneuvosto on antanut 15.6.2006 asetuksen (475/2006) nuorille työntekijöille erityisen haitallisista 

ja vaarallisista töistä. Asetuksen tarkoituksena on tarkentaa lakia (998/1993) nuorista työntekijöistä ja 

(738/2002) työturvallisuuslakia. Peruskoulussa em. asetus ja lait koskevat erityisesti teknisen työn ope-

tusta sekä fysiikan ja kemian harjoitustöitä. 

 

Asetuksen mukaan oppilaat voivat 7.lk lähtien opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä 

vaarallisia töitä, jos se on opetuksen toteuttamiseksi välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti. Työn 

tekemisen edellytyksenä on, että suojaimet ja työvälineet ovat oppilaalle sopivat ja turvalliset käyttää. 

 

Mekaanisten vaaratekijöiden aiheuttama erityinen vaara voi olla työskennellessä esim. seuraavilla ko-

neilla ja laitteilla: laserlaitteella, pyörä- ja vannesahalla, höylä- ja jyrsinkoneella, levyleikkurilla ja muulla 

vastaavalla konevoimalla toimivalla leikkurilla, pylväs- ja penkkiporakoneella, kulmahiomakoneella, 

metallisorvilla, kaasuhitsaus- ja kaasuleikkauslaitteella, paineilmalla tai vastaavalla toimivalla nau-

laimella. (STM:n asetus 302/2007 vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta https://www.finlex.fi/fi/laki/al-

kup/2007/20070302)  



Valtaosa käytetyistä kemikaaleista on tavallisia, ilman erityisiä terveysvaikutuksia olevia ja jopa kotita-

louksissa käytettäviä aineita. Haitallisista kemikaaleista osa on kodeissakin yleisesti käytettäviä aineita, 

jolloin erityisesti pyritään valistamaan tuoteselosteiden sisällön tarkkaa tutkimista vaaran välttämiseksi.  

 

Kaikkia kemikaaleja pyritään käyttämään mahdollisimman pieniä määriä, jotta oppilaat olisivat mahdol-

lisimman vähän tekemisissä vaarallisten aineiden kanssa ja ongelmajätettä syntyisi mahdollisimman 

vähän. Kuitenkin siinä määrin, että opetussuunnitelman mukainen kemianopiskelu toteutuu. Vaaralli-

simmilla kemikaaleilla tehtävät demonstraatiot ja vaarallisimpia reaktiotuotteita tuottavat tutkimukset 

tehdään vetokaapissa. Tarkemmat kemikaalien luokitukset löytyvät Sosiaali- ja terveysministeriön ase-

tuksesta nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta 302/2007. 

 

Koulullamme fysiikan opetuksessa käytetään alle 25 voltin jännitteellä toimivia komponentteja ja verk-

kojännitteellä toimivat vain oppilasjännitelähteet, joilla jännite muunnetaan alle 25 voltin suuruiseksi. 

 

LIIKUNTATUNNIT JA VARUSTEET 

 

Liikunnanopettajat ilmoittavat Wilman kautta yläkoulun liikuntaryhmille seuraavan liikuntatunnin pito-

paikan. Wilmaa on siis syytä seurata tarkasti liikuntatuntia edeltävänä iltana. 

 

Liikuntatuntien mielekkään, tehokkaan ja turvallisen toteuttamisen edellytyksenä on sekä asiallinen ja 

tarkoituksenmukainen vaatetus ja kengät. 

 

Ulkoliikuntavarusteet: säänmukainen verryttelypuku, tuuli- tai collegehousut sekä takki. Kengiksi lenk-

kikengät. Suunnistuskaudella tarvittaessa kumisaappaat sekä hiihtokaudella hiihtovälineet (sukset, 

sauvat ja monot) ja luistelukaudella luistimet. Talvella pipo, hanskat ja tarpeeksi lämpimät vaatteet 

ovat välttämättömät ulkovarusteet. Liikuntatunteja pidetään lukuvuoden aikana ulkona runsaasti, jo-

ten varusteet on hyvä olla säänmukaiset. 

 

Sisäliikuntavarusteet: joustavat housut ja paita, sisäpelikengät, tossut tai avojaloin oleminen, uintikau-

della uimapuku tai uimahousut. Uimashortsien käyttö on kielletty uimahallissa! 

 

Koulusta liikuntakeskukselle oppilaan tulee siirtyä kevyenliikenteen väylää pitkin reittiä Taanilanväylä-

Ouluntie-Savontie-Liikuntakeskus. Matkan varrella tulee noudattaa liikennesääntöjä, käyttää alikul-

kuja ja suojateitä. Mopoilijan tulee noudattaa heitä koskevia liikennesääntöjä. Liikuntapaikalle tulee 

lähteä koulusta ajoissa. Liikunnan opettajat ovat ohjeistaneet oppilaat lukuvuoden alussa turvallisista 

reiteistä, joita tulee noudattaa. Ohjeistetun reitin noudattaminen on tärkeää vakuutusten takia. Pie-

nemmät oppilaat kulkevat koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille yhdessä henkilökunnan kanssa. 

 

Jos oppilas ei pysty osallistumaan liikuntatunnille esim. sairauden tai vakaumuksen takia, on huolta-

jan ilmoitettava asiasta liikunnan opettajalle hyvissä ajoin Wilma-viestillä tai allekirjoitetulla kirjela-

pulla. Oppilasta ei tällöin vapauteta liikuntatunnista, vaan oppilas on läsnä koulussa tekemässä jotain 

vaihtoehtoista tehtävää liikuntatunnin aikana (esim. kirjalliset tehtävät). Pitkäaikaisen vapautuksen 

liikunnasta voi saada ainoastaan lääkärintodistuksella, joka tulee toimittaa liikunnanopettajalle (esim. 

vapautus uinnista). 

 

OPPILASKUNTATOIMINTA 

 

Taanilan oppilaskuntatoiminta on vasta käynnistymässä. Oppilaskunnan ohjaavina opettajina luku-

vuonna 2021 - 2022 toimivat Atte Autio ja Minnamaria Raittila. 



Oppilaskunnan jäseniä ovat kaikki Taanilan koulun oppilaat. Varsinaisesta toiminnasta vastaa oppi-

laskunnan hallitus, johon kaikki oppilaat voivat hakea joka syksy hakemuksen ja haastattelun kautta. 

Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on muun muassa edistää kouluyhteisön hyvinvointia ja viihty-

vyyttä, edistää opiskelun edellytyksiä sekä valvoa oppilaiden etua koulun päätöksenteossa. 

 

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu aina tarvittaessa, vähintään kuitenkin kerran kuukaudessa. Oppi-

laskunnan hallitus päättää koulukuvausyrityksen ja järjestää koulukuvaukset. Lisäksi hallitus ideoi ja 

toteuttaa kevään 9-gaalan. Hallitus pyrkii myös miettimään, kuinka koulustamme saisi viihtyisämmän 

ja paremman oppimisympäristön. Tähän voi tarjota apua (ja päästä itse vaikuttamaan asioihin) jättä-

mällä ehdotuksia hallitukselle. Ehdotukset ja terveiset käsitellään hallituksen kokouksissa. 

 

TUKIOPPILASTOIMINTA 

 

Lukuvuonna 2021-22 ei Taanilan koulussa ole vielä tukioppilastoimintaa. Uudet oppilaat valitaan tu-

kioppilaskoulutukseen keväällä 2022 kahdeksasluokkalaisista hakijoista. 

 

Tukioppilaat saavat tehtäväänsä peruskoulutuksen, jossa tukioppilastoiminnan lisäksi käsitellään 

esim. ihmissuhdetaitoja, ryhmässä toimimista ja ryhmän ohjaamista. Tukioppilaat suunnittelevat ja 

toteuttavat kaikille koulun oppilaille yhteistä, esim. erilaisiin teemoihin ja vapaa-aikaan liittyvää, toi-

mintaa. Tukioppilaskerho on säännöllisesti viikoittain. 

 

Tukioppilastoiminnan tavoite on vaikuttaa hyvien kaverisuhteiden sekä myönteisen ilmapiirin ja yh-

teisvastuun kehittymiseen koulussa. Toiminnalla pyritään kehittämään kouluyhteisöä siten, että koulu 

olisi mahdollisimman turvallinen ja viihtyisä paikka kaikille siellä työskenteleville. 

 

KOULUNUORISOTYÖ 

 

Koulunuorisotyön tavoitteena on parantaa nuorten osallisuutta koulussa, ehkäistä koulukiusaamista, 

kehittää välituntitoimintaa, lisätä kouluviihtyvyyttä sekä tukea nuoria heidän elämässään ja koulun ar-

jessa ja tehdä yhteistyötä sekä koulun väen että nuorten perheiden kanssa. Ylivieskan kaupungin 

nuorisopalveluiden koulunuorisotyöntekijä on paikalla Taanilan koululla torstaisin (1.1.2022 alkaen 

torstaisin) ja hänet tavoittaa puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta. Koulunuorisotyöntekijä: 

Hannele Aho, p.040 141 7593, hannele.aho@ylivieska.fi 

 

PP ELI PÄIHTEETÖN PORUKKA 

 

PP eli Päihteetön porukka on ehkäisevän päihdetyön toimintamalli yhteistyössä Ylivieskan kaupungin 

nuorisopalveluiden kanssa. PP:n tavoitteena on ehkäistä päihteiden käytön aloittamista ja kokeilua 

sekä päihteitä jo kokeilleiden osalta tukea lopettamista. PP:ssä korostetaan päihteettömyyden positii-

visia puolia. Toimintaan kuuluvat PP-tunnit, tapahtumat, kilpailut ja teemapäivät. Toimintaa toteute-

taan osana muuta opetusta. PP tarjoaa jokaiselle nuorelle mahdollisuuden osallistua oman hyvinvoin-

tinsa kehittämiseen. Hyviin elämänhallintataitoihin ja terveellisiin elämäntapoihin ohjaaminen ovat tär-

keä osa toimintamallia. PP-toiminnan vastuuopettajana toimii Kristiina Mäki. Nuorisopalveluiden PP-

ohjaaja on 31.3.2022 saakka Henri Saarela, p. 044 4294 220 tai henri.saarela@ylivieska.fi. 

 

KOULUN KERHOT 

 

Kerhoista ilmoitetaan koulun kotisivuilla https://peda.net/ylivieska/peruskoulut/taanila ja Wilmassa. 

mailto:henri.saarela@ylivieska.fi
https://peda.net/ylivieska/peruskoulut/taanila


TAANILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS 

 

Tällä hetkellä Taanilassa ei ole vielä toimivaa vanhempainyhdistystä, mutta toivomme, että yhdistys 

aloittaisi toimintansa viimeistään kevätlukukauden 2022 alussa. 

 

TAANILAN KOULUN PUHELINNUMEROT 

 

Rehtori  Risto Oja  040 1917 284 

Apulaisrehtori Kari Krook  044 4294 340 

Koulusihteeri Ulla Salmi   040 1529 454 

Opinto-ohjaaja Ilkka Harri  040 1831 852 

Opinto-ohjaaja Anna-Maija Virtanen 044 4294 487, myös Wilma-asiat 

Terveydenhoitaja Sanna-Mari Pesola 040 7463 192 

Kuraattori  Leea Savela-Leppälä 040 4857 288  

Psyykkari, alakoulu Jutta Hietamäki 040 6355 411  

Psyykkari, yläkoulu Sari Ylispangar 040 6355 412 

Vahtimestari  Jari Hack  050 4642 678 

Palveluesimies, keittiö  Marjukka Säisä 044-4294 407 

erityisopettaja, 0.-5.lk Heli Jokelainen  040 1320 141 

erityisopettaja, 6.-8.lk  Jaana Varis  040 4807 656. 

 

Lisää tietoja koulun henkilökunnasta löytyy Wilmasta https://wilma.ylivieska.fi/ ja 

koulun kotisivuilta https://peda.net/ylivieska/peruskoulut/taanila 

 

KOULUN TYÖAJAT 

Syyslukukausi alkaa  ti 10.8.2021 ja päättyy la 18.12.2021. 

Kevätlukukausi alkaa  ma 10.1.2022 ja päättyy la 4.6.2022 

 

Lomat ja vapaapäivät 

Syysloma ma 25.10. - pe 29.10. 2021 (vko 43) 

Joululoma ma 20.12.2021 - pe 7.1. 2022 

 

Talviloma ma 7.3. - pe 11.3. 2022 (vko 10) 

Pääsiäinen pe 15.4. - ma 18.4. 2022 

Helatorstai to 26.5. 2022

 

OPPITUNTIEN AJAT:

Jos 1. ruokailu 

1. tunti klo 8.20-9.10 

2. tunti klo 9.20-10.05 

3. tunti klo 10.35-11.20 

4. tunti klo 11.35-12.20 

5. tunti klo 12.35-13.20 

6. tunti klo 13.35-14.20 

Jos 2. ruokailu 

1. tunti klo 8.20-9.10 

2. tunti klo 9.20-10.05 

3. tunti klo 10.20-11.05 

4. tunti klo 11.35-12.20 

5. tunti klo 12.35-13.20 

6. tunti klo 13.35-14.20 

 
mahdollinen 7. tunti klo 14.30-15.15 ja 8. tunti klo 15.15-16.00 

 
Koulun nettisivuilta https://peda.net/ylivieska/peruskoulut/taanila löytyy lukuvuodesta lisätietoa. 
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