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Tervehdys Pohjan koulusta! 

 

 
Tiedotuslehti löytyy sähköisenä wilmasta linkkinä ja Pohjan koulun 
sivulta. Lehtinen jaetaan ekaluokan oppilaille kotiin. 
 
Lukuvuotemme teema on tänä vuonna: ” Yhdessä olemme enem-
män”. Harjoittelemme yhteisiä pelisääntöjä, ryhmässä toimimista, yh-
teisen päämäärän eteen työskentelyä, vuorovaikutustaitoja, käytös-
tapaja yms taitoja, joita nyky-yhteiskunnassa tarvitaan. 
Huoltajien kanssa teemme tiivistä yhteistyötä. Yhteinen mediakasva-
tuskoulupäivä on heti lukuvuoden alussa lauantaina 25.8.2018.  
Jatkamme hyvin alkanutta yhteistyötä yhdessä toisten Kangasalan 
kyläkoulujen kanssa järjestämällä yhteisiä tapahtumia lukuvuoden 
aikana. 
Koulumme 3-4-luokkalaiset jo vierailivatkin Kautialan maatilapäiväs-
sä toisella kouluviikolla. 
 
 
SISÄKENKIÄ SUOSITTELEMME! 
 
MUISTAKAA NIMETÄ OPPILAIDEN VAATTEET! 
 

Päättäväistä, 

osaavaa, 

hauskaa, 

jouheaa ja 

arvokasta uutta lukuvuotta kaikille! 

 
 
Marjaana Myötyri 
rehtori 
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Opettaja 

 

Työpuhelin 

 

Sähköposti  

 
1.-2. lk 

Pauliina Seppälä 

 
050-315 2856                 

 
pauliina.seppala@kangasala.fi 
 

3. - 4. lk,  

Tiina Keino 
 

 
050-3152855 

 
tiina.keino@kangasala.fi 

5. - 6. lk, rehtori  

Marjaan Myötyri             

  

 
050-315 2852               

 

 
marjaana.myotyri@kangasala.fi 

Englanninopettaja (ti, to) 

Elina Suoranta   

 

 
050-315 2857 

 
elina.suoranta@kangasala.fi 

Erityisopettaja (ke, to) 

Kaisa Toivonen 
 

 
040-133 6683 

 
kaisa.toivonen@kangasala.fi 

 

Muu henkilökunta 
   
Tstosihteeri (ma ip) 
Sirpa Aakkula 
 

 
040-1336460 

 
sirpa.aakkula@kangasala.fi 

Koulunkäynninohjaaja 
Marja Virtanen 
 

 
040-1336457 

 
marja.virtanen@kangasala.fi 

Monitoimiosaaja 
Minna Marjanen 
 

 
040-133 6641 

 
minna.marjanen@kangasala.fi 

Koulupsykologi  
Salla Saarela 
 

 
050-3948470 

 
salla.saarela@kangasala.fi 

Kouluterveydenhoitaja 
Carita Mäkinen 
 

 
050-3100 129 

 
carita.makinen@kangasala.fi 

Koulukuraattori 
Anu Kaukonen 
 

 
050-395 6676 

 
anu.kaukonen@kangasala.fi 

Koululääkäri 
Saija Laurila 
 

  
saija.laurila@kangasala.fi 

Talonmies 
Jouni Vierikka 
 

 
0400-736 907 

      
 jouni.vierikka@kangasala.fi 

 
 

mailto:pauliina.seppala@kangasala.fi
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TUNNIT, VÄLITUNNIT JA RUOKAILUAJAT 
    
 TUNNIT   VÄLITUNTI 
 8:00 - 8:45     
 8:45 - 9:30    9:30 - 9:45  
 9:45 - 10:30  10:30 - 11:10 ruokailu ja välitunti 
 11:10 - 11:55   11:55 - 12:10 
 12:10 - 12:55   12:55 - 13:05 
 13:05 - 13:50    
 13:50 - 14:35  
 
 
 

 

 

TYÖ- JA LOMA-AJAT  lv 2018-2019 
 

Syyslukukausi 9.8. - 21.12.2017 (91 työpäivää) 
25.8.2018 työpäivä 
Syysloma 15.-19.10.2018 (5 lomapäivää) 
7.12.2018 lomapäivä 
 

Kevätlukukausi 7.1. - 1.6.2019  (97 työpäivää) 
Talviloma 25.2. - 1.3.2019 
Pääsiäisloma 19.-22.4.2019 
Vappu 1.5.2019 
Helatorstai 30.5.2019 
 

 
 
 
 

 

 

 

Pohjan koulun oppilasmäärät lv 2018-2019 

 
 1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 

tyttöjä 1 4 2 5 7 4 

poikia 2 3 3 4 1 3 

yhteensä 3 7 5 9 8 7 

 
Yhdysluokka 

 
10 

 
14 

 
15 

 
Oppilaita yhteensä 

 
39 
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LUKUVUODEN TIEDOSSA OLEVIA TAPAHTUMIA 

 

ELOKUU 

To 16.8. 3-4lk Kautialan maatilapäivässä. 

Ke 22.8. SRK päivänavaus 

Pe 24.8. retki Kangasalataloon, retkieväät, kulku vuorobussilla 

Pe 24.8. hengenpelastusuinti 5.-6.lk uimahallissa 

La 25.8. lauantaityöpäivä 9-12 

SYYSKUU 

3.-6.9. 5-6lk leirikoulussa Ahvenanmaalla  

Ke 12.9 SRK päivänavaus 

Ti 18.9 valokuvaus 

Pe 21.9. suunhoidon tunnit 2lk ja 6lk 

LOKAKUU 

Ke 10.10 Laippaan neljän koulun yhteisretki 

Ti 9.10. sadonkorjuujuhla 

Vko 41 Teemaviikko 

Ke 31.10. SRK päivänavaus hautausmaalla 

MARRASKUU 

Ke 21.11. SRK päivänavaus 

JOULUKUU 

Pe 7.12 vapaapäivä 

KE 12.12. SRK päivänavaus 

To 13.12. joulujuhla - päivällä ei koulua 

Pe 21.12. joulukirkko 

HELMIKUU 

vko 7 Teemaviikko 

Pe 14.2 ystävänpäivähappening 

HUHTIKUU 

huhtikuussa uinnit 1-4lk  

TOUKOKUU 

kevätjuhla ke 29.5. 
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POHJAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
 

Koulussa noudatetaan hyviä tapoja, sekä lakeihin ja kunnan järjestyssään-
töön perustuvia ohjeita.  Kunnioitetaan toisia ja huomioidaan toiset, sekä 
ollaan kielenkäytössä kohteliaita ja asiallisia.  Oppilaat tottelevat kaikkia 
Pohjan koulun aikuisia. 
Lisäksi annetaan erityisiä sääntöjä:  
 
Koulumatkat 

- liikutaan turvallisesti liikenteessä noudattamalla liikenne-
sääntöjä, polkupyöräilijät käyttävät pyöräilykypärää 

- koulukyydittävät noudattavat annettuja ohjeita; mm. käyttäytyvät asiallisesti 
linja-autossa ja taksissa 

- koulumatkoilla ei roskata tai vahingoiteta luontoa, eikä häiritä muita liiken-
teessä kulkijoita 

- polkupyörille on varattu oma säilytyspaikka koulun pihalla 
Oppitunnit 

- noudatetaan luokan sääntöjä ja opettajien ohjeita 
- oppitunneille saavutaan ajoissa ja asianmukaiset varusteet mukana 
- annetaan työrauha kaikille 
- oppituntien aikana käytävillä liikutaan hiljaisesti 
- kännykkää tai ylimääräisiä laitteita ei käytetä koulupäivän aikana ilman lu-

paa (hammaslääkäri- yms. muistutusääntä saa käyttää) 
Välitunnit 

- noudatetaan välituntivalvojan ohjeita 
- vietetään ulkona koulun välituntialueella 
- koulun alueelta ei saa poistua kesken koulupäivän ilman lupaa 
- mikäli välitunnilla tapahtuu jotain poikkeavaa, kuten tapaturmia tai kiusaa-

mista, siitä on ilmoitettava välittömästi välituntivalvojalle 
- leikitään vain turvallisia leikkejä, esim. keppien, lumipallojen ja kivien heitte-

ly on kielletty 
- välitunnilta tullaan sisälle reippaasti kellon soidessa 
- välitunnille mennään viivyttelemättä 
- välitunnille mennessä ja sisään tultaessa käytävässä liikutaan rauhallisesti 

kävellen 
- ulkovaatteet pidetään siististi naulakossa, samoin kengät naulakon alla 

Ruokailu 
 -   ruokailuun mennään opettajan johdolla rauhallisesti kävellen, ja    

     ruokaa otetaan linjastolta ilman puheita 
- noudatetaan hyviä ruokailutapoja, esimerkiksi ruokaa otetaan kohtuulliseti 
- keskustelun tulee olla hillittyä ruokailun aikana 
- ruokaillessa käytetään veistä ja haarukkaa  

Välipala -    5- 6- oppitunnin päivinä oppilas voi tuoda kouluun oman välipalan, joka 
syödään sovittuna aikana sovitussa paikassa (virvoitusjuomat, sipsit ja kar-
kit eivät ole sopivaa välipalaa) 

 
Koulun omaisuuden tahallisesta vahingoittamisesta aiheutuneet korjaus- ja materiaalikulut 
laskutetaan. 
 
Tupakan ja tulentekovälineiden, päihteiden ja huumeiden tuonti kouluun on kielletty.  

 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT OVAT VOIMASSA KAIKISSA KOULUN JÄRJESTÄMISSÄ 

TILAISUUKSISSA AJANKOHDASTA JA PAIKASTA RIIPPUMATTA.  
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RANGAISTUKSET 
 

Oppilasta, joka ei noudata järjestystä, menettelee vilpillisesti tai käyttäytyy muuten 
epäasiallisesti, voidaan ojentaa seuraavasti: 
 

1. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä työskentelemään toiseen tilaan 
jäljellä olevan oppitunnin ajaksi.  

 
2. Tehtävänsä laiminlyönyt tai aiheettomasti tunnilta poissa ollut tai myöhästynyt 

oppilas voidaan määrätä koulupäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan 
suorittamaan tehtäviään opettajan valvonnassa.  

 
3. Oppilas voidaan määrätä enintään kahden tunnin jälki-istuntoon kerrallaan. 

 
4. Oppilas voidaan ohjata opettajan tai rehtorin pitämään kasvatuskeskusteluun 

(KAKE), johon osallistuu myös huoltaja (tarvittaessa puhelimitse). 
 

5. Muita rangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen 
koulusta. 

 
Rangaistuksista ilmoitetaan aina huoltajalle.  

 
Hyvät käytöstavat/ Toisten huomioiminen 

                      Tervehdin  / Autan   /  Toimin yhteistyössä 

 

WILMA - VERKKO-OHJELMA 
 
Pohjan koulun viestintä toimii pääasiassa Wilmassa.  Wilma on siis sähköinen reissuvihko.  
Vanhemmat ovat saaneet koulusta tunnukset, joiden avulla pääsee käyttämään Wilma-
ohjelmaa.  Jokaisen lapsen asioita varten on tällä hetkellä omat tunnukset.  Tunnuksia ei 
saa antaa lapsille!  Wilmaan voi kirjautua osoitteessa https://kangasala.starsoft.fi/.  Linkki 
löytyy myös kunnan koulujen kotisivuilta.  
 
Huoltajat voivat: 

 Seurata oppilaan todistusarvosanoja 

 Tarkastella oppilaan poissaoloja 

 Selvittää oppilaan poissaoloja 

 Lähettää viestejä opettajalle 

 Lukea opettajien lähettämiä viestejä 

 Vastata palautekyselyihin 

Tärkeimpiä toimintoja: 

 Pikaviestit -osiossa lähetetään viestejä opettajille ja koulun henkilökunnalle Wilman 
sisällä.  Viestien lähetys toimii samantyyppisesti kuin sähköpostissa. 

 Poissaolot -osiossa tarkastellaan ja selvitetään oppilaan poissaoloja. Tarkastele 
poissaoloja -välilehdellä näet poissaolot jaksoittain tai lukukausittain.  

 Viestiasetukset -kohdassa voitte valita, haluatteko vastaanottaa tiedon uusista pika-
viesteistä ja selvittämättömistä poissaolomerkinnöistä sähköpostina.  

 Lisäksi Lomakkeet -osiossa on valittavana Tietojen päivitys –välilehti.  Päivittäkää 
sinne sähköpostiosoitteenne ja antakaa yhteydenottolupa, jotta saatte pikaviestitie-
dot sähköpostiinne. 

https://kangasala.starsoft.fi/
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OPPILAAN POISSAOLOT 
 
Ilmoita oppilaan sairastumisesta tai muusta poissaolosta OPETTAJALLE puhelimitse, teks-
tiviestillä tai Wilmassa saman päivän aikana ja myös TAKSILLE (Kari Saarinen 0400 
237239) mikäli oppilaalla on taksikuljetus. 

 
  Ei sairaana tai toipilaana kouluun 
 Oppilaan tulee itse ottaa läksyt selville joko luokkatoverilta tai opettajalta 
 Lähellä asuva oppilas voi tuoda kirjoja 

 
Epidemiat, ilmoita aina koulun henkilökunnalle: 

   Vatsataudit 
          Täit – Kihomadot 

                   Näin saamme pysäytettyä ikävät  
 tartunnat 
 
 
Anotut omat lomat    Aina kirjallisesti    Myös lauan-

taityöpäivät       

             1-3 päivää: lupa opettajalta 
        3-…päivää: lupa rehtorilta 

Loma-anomuslomake löytyy netistä Pohjan koulun etusivulta (”Oppilaan vapauttaminen 
koulunkäynnistä). 
 
 

 Vastuu oppivelvollisuuden suorittamisesta loman aikana siirtyy huoltajille 

 Opettaja voi antaa opiskeltavat aiheet ja tehtävät  

 

 

 

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI POHJAN KOULUSSA 

● Erityisopetus on osa koulun arkea ja osa-aikainen erityisopetus jokaiselle oppilaalle kuu-
luva tuen muoto.  Erityisopettaja työskentelee kaikilla luokka-asteilla ja työskentelee jokai-
sen oppilaan kanssa tilanteen ja tarpeen mukaan. 
● Erityisopettaja tekee tiivistä yhteistyötä luokanopettajien kanssa ja tilanteen mukaan 
myös vanhempien kanssa. 

 
Muut koulussa käytettävät tukimuodot: 
 
    -  tukiopetus 
    -  oppilaan ja opettajan väliset keskustelut 
    -  kummioppilaat 1. luokan oppilailla  
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KOULUKULJETUS 

 
Koulukuljetuksissa on käytössä Kangasalan sivistyslautakunnan hyväksymä ohjeisto. Pe-
ruskoululain ka 32§:ssä todetaan mm, että ”Oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukulje-
tukseen, jos hänen koulumatkansa on yli 5 kilometriä. Oppilaalla on oikeus maksuttomaan 
kuljetukseen myös silloin, kun koulumatka muodostuu oppilaalle muutoin liian vaikeaksi, 
rasittavaksi tai vaaralliseksi”. 
 
Sivistyslautakunnan ohjeen mukaan  
  

a) Vuosiluokkien 0-9 oppilaat saavat ilmaisen kuljetuksen, jos koulumatka on yli 5 km.  
b) Oppilaan edellytetään kävelevän kuljetusreitin varteen. Omavastuurajat kävellen 

taksi- tai linja-autoreitin varteen 0.-9. luokille on viisi (5) kilometriä. 
c) Koulumatkaksi katsotaan lyhin reitti, jota oppilas voi liikennesääntöjä noudattaen 

suorittaa. Koulumatka mitataan kotiportilta koulun portille. Mittauksen suorittaa Kan-
gasalan kunnan liikennesuunnittelija. 

d) Maksuttoman kuljetuksen voi saada myös koulumatkan vaarallisuuden perusteella. 
Tällöinkään taksi ei hae oppilasta kotiovelta, vaan määrätyltä koontipaikalta. 

e) Jos oppilas hakeutuu muuhun kuin lähikouluunsa tai kunnan osoittamaan kouluun 
tulee (perusopetuslain 32§ 3.mom) oppilaan huoltajan vastata oppilaan kuljetuskus-
tannuksista. 

f) Huoltajan tulee anoa maksutonta kuljetusta koulun rehtorilta.  
 

 
TILAPÄINEN KULJETUSOIKEUS 
 
Mikäli oppilas vamman tai sairauden takia tarvitsee tilapäisesti kuljetusta, on hänen esi-
tettävä lääkärintodistus kuljetuksen tarpeellisuudesta. 
 
Lyhytaikainen kuljetustarve loukkaantumisen takia myönnetään vain siksi ajaksi, kun 
tarve on lääkärintodistuksessa todettu. 
 
Tällainen kuljetus on tarkoitettu kodin ja koulun välisiin matkoihin kaksi kertaa päivässä: 
aamulla kouluun ja iltapäivällä kotiin.  

 
Oppilaiden, joilla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen bussilla, tulee hankkia Tam-
pereen joukkoliikenteen henkilökohtainen matkakortti, jolle ladataan koululippu.  
 
Matkakortti hankitaan Tampereen joukkoliikenteen asiakaspalvelusta. Tällöin tulee olla mu-
kana oppilaan kela-kortti.  
 
Palvelupiste osoitteessa Frenckellinaukio 2B, PL 487, 33101 Tampere 
Puhelinpalvelu 03 5656 4700 
 
Taksikyydeistä vastaa Kari Saarinen 0400 237239  

 
Oppilaan velvollisuus on olla ajoissa oikeassa paikassa odotta-
massa kyytiä. Koulumatkoilla on ehdottoman tärkeää noudattaa 
liikennesääntöjä ja käyttäytyä tilanteen edellyttämällä tavalla. 
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LÄKSYPARKKI 
 
Läksyparkki toimii koululla tiistaisin ja torstaisin klo 13:50-14:35 sekä torstaisin myös klo 
13:05-13:50. Läksyparkissa ohjaa ja neuvoo Marja Virtanen. 

 

 

 

 

OPPILASKUNTATOIMINTA 
 
Oppilaskunta on oppilaiden oma keino vaikuttaa ja toimia yhteistyölinkkinä koulun henkilö-
kunnan kanssa. Yhtenä tavoitteena on parantaa oppilaiden kouluviihtyvyyttä. Oppilaskunta 
osallistuu myös erilaisten tapahtumien ja tempausten järjestämiseen.  Hallitukseen valitaan 
uudet jäsenet syksyn 2017 aikana kolmannelle, viidennelle ja kuudennelle luokalle. Järjes-
tämme erilliset oppilaskuntavaalit. 
       
Marjaana Myötyri organisoi ja opastaa oppilaita oppilaskuntatoiminnassa. 
 
Oppilaskunnan toiminnalla pyritään: Oppilaiden yhteisöllisyyden, vaikuttamismahdollisuuk-
sien, aloitteellisuuden  ja vastuullisuuden lisäämiseen.  

 

 

 

 

 

 

KiVa -koulu 
 
KiVa Koulu -hanke on kiusaamisen ehkäisemiseksi suunniteltu toimenpideohjelma.  Pohja 
koulussa 1. ja 4. -luokille pidetään KiVa -aiheisia oppitunteja.  Varsinaisessa kiusaamisti-
lanteita ratkovassa tiimissä toimivat Marjaana Myötyri, Tiina Keino ja Pauliina Seppälä. 
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KiVa-ohjelmalla tavoitellaan: 

1) Kiusaamisen ennaltaehkäisyä 
          uusien kiusaamistapausten syntyminen  
              estetään 
 

2) Kiusaamisen vähenemistä 
        meneillään oleva kiusaaminen lopetetaan 
 

3) Kiusaamisen seurauksien minimointi 
 
Kiusaamistilanteessa toimiminen: 
        •  Kiusaamistilanne lopetetaan 
        •  Asianosaisten kuuleminen 
        •  Silminnäkijöiden kuuleminen 
 
KiVa-tiimin johdolla:      •  Asia kirjataan ja yhteiset pelisäännöt sovitaan 
       •  Mahdollinen rangaistus 
       •  Seurantapalaveri 
  Ohje oppilaalle: 

 Puhu kiusaamisesta kotona 
 Vanhempien yhteydenotto opettajaan tai rehtoriin 
 Vanhempien yhteydenotto terveydenhoitajaan tai kuraattoriin 

 

 

 

VANHEMPAINYHDISTYS 
  
Kuhmalahden vanhempainyhdistys jatkaa toimintaansa.  Yhdistys on perustettu  
v. 2000 ja sen tarkoituksena on edistää koulun ja kotien välistä yhteistyötä.   
Keskeisiä tavoitteita ovat koulun kehittämiseen vaikuttaminen, yhteistyön lisääminen mui-
den oppilaiden vanhempien kanssa sekä koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan pereh-
tyminen.      
 
Jäseniä voivat olla kaikki Pohjan koulun oppilaiden vanhemmat.  Jäseneksi voivat liittyä 
myös esim. isovanhemmat ja kummit.  15 euron jäsenmaksu on vapaaehtoinen.  Yhdistys 
kerää rahaa mm. myyjäisillä ja erilaisilla tempauksilla.  Kerätyillä varoilla tuetaan esim. op-
pilaiden luokkaretkiä ja teatterimatkoja sekä jaetaan stipendejä.             
Vanhempainyhdistyksessä toimimalla voit vaikuttaa suoraan lapsesi koulussa viihtymiseen.  
Koulujen talousarvioissa ei ole varattu rahoitusta oppilaiden retkitoimintaan tai teatterikäyn-
teihin. 
Vanhempainyhdistyksen päättävä elin on johtokunta.  
 
Kutsu syyskokoukseen lähetetään kaikkien oppilaiden koteihin. 
Tervetuloa mukaan kaikki vanhemmat aktiiviseen toimintaan!   
 

Kiitos Kuhmalahden vanhempainyhdistykselle koulun toimintaa tukevasta toiminnasta! 
 

KANGASALAN KOULUJEN RUOKALISTA  LUKUVUONNA  
 

 

Ruokalan oma menu 



12 

 

      *  Ruokalaan mennään rauhallisesti 
      *  Ruoka otetaan itse 
      *  Käytetään veistä ja haarukkaa 
      *  Opetellaan syömään kaikkia ruokia 
      *  Muistetaan kiittää ruuasta 
      *  Annetaan ruokarauha 
      *  Isommat oppilaat opastavat koulun  
      pienimpiä 
      *  Syödään hotkimatta 
 
Keskiviikkoisin hiljainen ruokailu! 

 
 
 
 
 

Koululaisen hyvä päivä: 
 
 • Riittävä yöuni 9-10 h, ei ole yksilöllistä! 
 
• Hyvä aamupala 
 
• Keskittymistä ja osallistumista oppitunneilla 
 
• Riittävä kouluateria 
 
• Toimintaa ja liikuntaa välkällä 
 
• Takseissa turvavyöt ja asiallinen käytös 

 
• Läksyjen tekeminen oppilaan velvollisuus 
   -  huoltajan velvollisuus valvoa 

 
• Harrastukset 

 
• Ajoissa nukkumaan 
 
 

 
 

 


