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 Tässä tulee uusi syystiedotteemme koteihin. Olemme koonneet tiedotteeseen tärkeitä koko 
lukuvuotta 2018–2019 koskevia asioita. Muita tiedotteita lähetämme vuoden mittaan. Lisäksi 
tiedotamme Wilman tiedoitteissa mm. työjärjestysmuutoksista.  
 
Yhteistyöterveisin, 
Opetushenkilökunta 
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Rehtorin tervehdys 
 
 
Opintäyteistä lukuvuotta! 

Ihanan helteinen kesä on takana ja uusi lukuvuosi on alkanut. Tervetuloa kouluun kaikki 
vanhat ja varsinkin uudet oppilaat! Tänä lukuvuonna koulussamme aloittaa 333 0.-6. -
luokkalaista. Henkilökuntaan ei juurikaan ole tullut muutoksia. Mukavana lisänä joukkoomme 
olemme saaneet kasvatusohjaaja Minna Lahden, joka auttaa henkilökuntaa ja huoltajiakin 
oppilashuollollisissa asioissa.  

Koulumme ja päiväkodin tilat ovat nyt todella hyvällä käyttöasteella. Ruutanan päiväkodin 
sulkiessa ovensa päiväkodin lapset on sijoitettu Ruusutarhan tiloihin. Ruusutarhan 
esioppilaat ovat siirtyneet syyslukukaudeksi kivikoulun 1.kerroksen luokkahuoneeseen 
(eng.luokka) ja Koivurinteen liikuntasaliin. Kaupunki on ostanut siirtokelpoiset tilat, jotka 
sijoitetaan Saappaanpohjantien parkkipaikalle. Tällä tietoa sinne pääsee muuttamaan neljä 
luokkaa joululomalla. Kuka opettaja luokkansa kanssa muuttaa, on vielä auki. 

Nyt kun koulumme alueella liikkuu paljon myös varhaiskasvatuksen väkeä, on erittäin 
tärkeää, että mahdollinen oppilaiden saattoliikenne olisi mahdollisimman vähäistä. 
Liikkuvana kouluna kannustamme oppilaita kulkemaan pyörällä tai jalkaisin. Kaupunki 
ohjeistaa, että koululaisten kuljettamista omalla autolla koulun välittömään läheisyyteen tulisi 
välttää. Koivurinteen saattoliikennealue on hyvin ahdas, joten se on hyvä jättää 
varhaiskasvatuksen asiakkaille.  

Lukuvuoden teemana koulussamme on ”minä ihmisenä”. Tähän teemaan nivomme 
monialaisia opintoja. Viime vuodesta jatkamme teemoja; toisten huomioiminen, vastuu 
itsestä, ryhmästä, oikeudet ja velvollisuudet.  Näillä teemoilla on hyvä aloittaa yhteisöllinen 
lukuvuosi. 

Tässä samalla kiitän Tamperelaista Framery yritystä, joka lahjoitti koulullemme kesällä 
äänieristetyn Framery Q neuvottelutilan. Neuvottelutila on 4BC luokassa hyvässä käytössä. 
Framery on alansa edelläkävijä, joka valmistaa ja kehittää äänieristettyjä puhelinkoppeja ja 
työtiloja. 
 
Teemme tiivistä yhteistyötä vanhempainyhdistyksen kanssa. Kannustankin teitä 
osallistumaan koulun arkeen vy;n kautta! 
 
Toivon avointa, vuorovaikutuksellista yhteistyötä. Oikein värikästä syksyä kaikille! 
 
Yhteistyöterveisin,    
Tarja Eskelinen 
rehtori 
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Koulun henkilökunta lukuvuonna 2018-19 
 

0A 20 Maikku Kilpi-Sikkinen 

1A 19 Herman Kera nen 

1B 18 Leena Marttila 

1C 16 Katriina Kuokkanen 

2A   19 Sirpa Pantsu 

2B 20 Elisa Leino 

2C 19 Jenni Hippela inen  

3A  23 Jaana Pietila -Annala  

3B 23 Minna Perkio  

4A 18 Vesa Ma kinen 

4B 22 Noora Kuittinen 

4C 23 Reetta Kaipia 

5A 24 Sakari Huttunen 

5B 23 Juha Mansikka-aho 

6A 23 Ari-Pekka Hakala 

6B 20 Vesa Alanen 

         

Erityisopettajat:  Satu Paavilainen 
    Linda Kuusja rvi 
    Annamari Kerminen 
Kieltenopettajat:  Johanna Kuivanen  
    Eeva- Maija Aaltonen 
Koulunka ynninohjaajat:  Saija Eerola 
   Susanna Kutila 
   Hannele Paukkala 
   Merja Salonen-Piira 
   Jaana Sva rd 
   Saara Gylling 
   Jesse Mattila 
   Pa ivi Nuutinen 
Kasvatusohjaaja:  Minna Lahti 
Iltapa iva kerho:  Jani Leskenmaa ja Tuuli Kolu 
   Pa ivi Nuutinen 
Terveydenhoitaja:  Terttu Kokko 
Koulukuraattori:  Anu Kaukonen 
Koulupsykologi:  Inkeri Kivija rvi 
Koulusihteeri:  Samira Salo 
Ruokahuolto:  Carina Heina ma ki 
Siivoustoimi:  Eeva-Leena Gro nholm 
Tilapalvelu:   Nekko Hype, Juha Lepoma ki 

 



 

 

Tieto kulkee puhelimen välityksellä välituntisin:  

 

8.45-8.50, 9.35–10.00, 10.45–11.00, 11.00–11.15, 12.00–12.15, 13.00–13.15, 14.00–

14.15 

 

rehtori Tarja Eskelinen     050 373 8646 

opettajat                            040 133 6348 
(yhteisessä käytössä oleva kännykkä esim. retkille) 

kivikoulu, hlökuntahuone   040 133 6347 

koulusihteeri Samira Salo         040 133 6729 

vararehtori Minna Perkiö     040 133 6444 

erit.op. Satu Paavilainen      040 133 6644 

erit.op.  Linda Kuusjärvi       044 486 0424 

kivikoulun 2.kerros    040133647 
(Herman Keräsen 1A-luokka) 

iltapäiväkerho                       050 588 4474 

eskarit                                     050 303 1733 

puukoulun opehuone         050 313 5850  

Koivurinteen opehuone      040 133 6346 

Kiinteistönhoitaja Nekko Hype 050 380 3325 
 
 
 
 

Uusien työtekijöiden esittelyä 
 

 Hei, 

Olen Minna Lahti "Mimmu" kasvatusohjaaja ja aloitin tänä syksynä uutena Ruutanan koulussa. 
Olen työskennellyt kasvatusohjaajana Kangasalla seitsemän vuotta ja on hienoa päästä uuteen 
kouluun tekemään työtäni. Perheeseeni kuuluu neljä lasta, kaksi tyttöä ja kaksi poikaa sekä 
aviomies. Vapaa- aikani menee pääsääntöisesti harrastuskuljetuksiin ja opiskeluun. 

 

 



 

 

Hi everyone! 

Olen Eeva-Maija Aaltonen ja tänä lukuvuonna teen paluun Ruutanan kouluun. Opetan 
englantia 5. ja 6. luokille sekä 6. luokan valinnaisen saksan. Viimeiset viisi vuotta olen ollut 
kotiäitinä kahdelle lapselleni ja nyt olen iloisena ja innokkaana palaamassa takaisin 
työelämään. Asun perheeni kanssa Kangasalan Vatialassa. Työn ulkopuolella nautin muun 
muassa ajasta perheen kanssa, käsitöistä ja matkustelusta lähellä ja kauempana.  

Mukavaa lukuvuotta jokaiselle! Let’s make it a good one! 

 

Hei! 

Olen Annamari ( Annu ) Kerminen, uusi erityisopettaja Kangasalla. Olen Ruutanan 
koulussa torstaisin ja annan puheopetusta 1.-2. luokkalaisille. Muina päivinä olen Havisevan 
koulussa. Vuosi sitten muutimme mieheni kanssa Tampereelle, tytär on jo " lentänyt 
kotipesästä ". Vapaa-aika kuluu erilaisten kulttuuri- ja liikuntaharrastusten parissa. 

Hyvää alkanutta lukuvuotta kaikille 

 

Heippa, 

Olen Samira Salo, uusi toimistosihteeri Ruutanan koulussa. Olen muuttanut Tampereelle 
Helsingistä vasta maaliskuussa, mutta olen kyllä viihtynyt tässä uudessa kotikaupungissani 
todella hyvin. Perheeseeni kuuluu avomies ja puolivuotias porokoiranpentu, joka rakastaa 
pusuja, herkkuja ja ulkona liikkuvien ihmisten tarkkailua parvekkeeltamme. Vapaa-ajallani 
urheilen, luen ja lenkkeilen paljon luonnossa koiramme kanssa.  

Haluan toivottaa kaikille paljon iloa tähän lukuvuoteen! 

 

Hei! 

Olen Saara Gylling, uusi koulunkäynninohjaaja Ruutanan koulussa. Asunut olen Kangasalla jo 
15 vuotta ja maaliskuun alussa valmistuin lähihoitajaksi. Perheeseeni kuuluu vanhempani, 
kaksi pikkusiskoa sekä 5-vuotias koiramme. Vapaa-aikaani vietän lukien, koirani kanssa 
lenkkeillen sekä puutarhaa hoitaen. 

Aurinkoista lukuvuotta kaikille! 

 

Moi! 



 

 

Nimeni on Jesse Mattila ja olen uusi koulunkäynninohjaaja Ruutanan koulussa. Harrastan 
monipuolisesti liikuntaa ja erityisesti palloilulajit ovat lähellä sydäntäni. Pelaan jääkiekkoa 
Kangasalan Kisa-Eaglesin edustusjoukkueessa. Valmistuin keväällä Haaga-
Helian ammattikorkeakoulusta liikunnanohjaajaksi. Olen aiemmin työskennellyt Vatialan ala-
asteella ohjaajan tehtävissä opiskeluideni ohessa. Koulu on ollut mielestäni erittäin viihtyisä 
ja mielenkiintoinen työympäristö. Pyrin aktivoimaan koulupäiviä parhaimpani mukaan, sekä 
ohjaamaan oppilaita kohti kokonaisvaltaisen terveellisen elämäntavan omaksumista. 

Suupielet korviin ja hikipisaroita hiusrajaan! 

 
 
 

Koulun käytänteitä 
 
Poissaolot 
Mikäli oppilas on sairauden vuoksi poissa koulussa, ilmoitus tulisi tehdä joko tekstiviestillä tai 
Wilman välityksellä ennen koulun alkua. Muuhun kuin sairauspoissaoloon tulee huoltajan 
anoa lupa luokanvalvojalta Wilma -viestillä. Kolmea päivää pidempiin lomiin anotaan lupa 
rehtorilta Wilmasta tulostettavalla lomakkeella.  Perheen tulee harkita todella tarkkaan 
oppilaan ylimääräisiä lomia. 
  

Vaateasiaa 
Oppilaan on hyvä tuoda sisäkengät/tossut kouluun, jotta sukat pysyvät puhtaina ja kuivina. 
Kouluun on tärkeä pukeutua säänmukaisesti, sillä välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkona. 
Liikuntatunneille pukeudutaan asianmukaisesti. Nimikoikaa kaikki vaatteet ja kengät, jotta 
vältytään löytötavararöykkiöiltä.  
 
Koulumme on kengätön ja hajusteeton koulu. 
 
Ruoka-aineallergioista huoltajat ilmoittavat suoraan koulun keittäjille.   
 

Kirjastoauto on koululla keskiviikkoisin klo 9.00–13.00.   
 
Ruokailuajat 
0.lk    10.30 
1.lk   10.45 
2.lk    10.45 
3A  11.45 
3B   11.45 
4A  11.30 
4BC 11.45 
5.lk  11.45 
6A  11.30 
6B 11.45 
 
 
 



 

 

Tärkeitä päivämääriä: 

Lukuvuoden tapahtumia / poikkeavia koulupäiviä 

ke 19.9.  3.-4. -luokkalaisten liikuntapäivä Suinulan kentällä. Koulupäivä klo 
10-14 

to 20.9.  5.-6. -luokkalaisten liikuntapäivä Suinulan kentällä. Koulupäivä klo 
10-14.  

19.- 20.9.                             Pelitaito-oppitunti 1.-6.luokkalaisille koulupäivän aikana 

ke 19.9.klo 18  3.-4. -luokan vanhempainilta; 

 kokoonnutaan ruokalaan 

 lyhyt henkilökunnan esittely 

 pelikasvatusluento (1h), johon ovat tervetulleita myös 0.-2. -

luokkalaisten huoltajat 

 siirrytään omiin luokkiin 

to 20.9. klo 18  5.-6. -luokkalaisten vanhempainilta, samalla kaavalla kuin ed.iltana 

vko 42   Syysloma 

pe 7.12.                               Koulua kaikilla klo 8.50-12 

to 13.12.   Koulua kaikilla klo 8.50-12.00 

to 13.12. klo 18  Joulukirkko, Kangasalan kirkossa 

pe 21.12. klo 9.30  Joulutodistusten- tai stipendienjako 

22.12.2018 - 6.1.2019  Joululoma 

ti 5.2.   6.luokkien Yrityskylä -päivä 

to 14.2. klo 8.50-12            Vip-päivä, avoimet ovet. Oppilas voi kutsua hänelle tärkeän ihmisen 
kouluun. 

pe 22.2.   Hiihto-/urheilupäivä, klo 8.50-13 

ti 30.4.   Vappuhulinaa, koulua klo 8.50-12 

14.-17.5.2019                     6A leirikoulussa 

vko 21   6.luokkien tutustumispäivä Pikkolaan, Havisevalle siirtyvät 
esikoululaiset tutustuvat tulevaan kouluunsa 



 

 

Viikoilla 21 ja 22 luokka-astekohtaiset tai 0.-2.lk, 3.-4.lk ja 5.-6.luokkien kevätjuhlat koululla. 

Keväällä 2019 luokkaretket, 1.luokan museoretki ja 3.luokan kotiseuturetki 

la 1.6. klo 8.30  Todistusten- ja stipendienjako koulun pihalla aloittaen                 
  

 

 

Järjestyssäännöt 
 

KOULUAIKANA  
 Pysyn koulualueella ja saan poistua sieltä vain opettajan luvalla. Koulupäivän päätyttyä 

poistun alueelta välittömästi.  

 Noudatan hyviä käytöstapoja.  

 En kiusaa muita ja otan kaikki mukaan leikkeihin ja peleihin. Kerron jollekin aikuiselle, 

jos tiedän tai näen jonkun kiusaavan.  

 Pidän puhelimen tai muun mobiililaitteen koulupäivän ajan suljettuna tai äänettömällä 

repussa ja käytän sitä vain opettajan tai ohjaajan luvalla. Tuon laitteet kouluun omalla 

vastuullani.  

 Käytän tietokoneita ja soittimia vain aikuisen luvalla ja valvonnassa.  

 Säilytän polkupyörääni koulupäivän ajan sille kuuluvalla paikalla.  

 Kuljen koulumatkat liikennesääntöjä noudattaen ja käytän kypärää pyöräillessäni.  

  Otan päähineen päästäni ulko-ovella yhtä aikaa kenkien kanssa.  

 Tuon kouluun vain opettajan luvalla koulunkäyntiin kuulumattomia esineitä, eväitä, 

makeisia ja purukumeja.  

 Noudatan koulun aikuisten antamia ohjeita.  

 Pukeudun tarkoituksenmukaisesti liikunta- ja välitunnille.  

 En heittele lumipalloja tai kiviä välitunnilla enkä koulumatkoilla.  

 Suojelen koulun omaisuutta. Tahallisen rikkomisen tai hävittämisen 

joudun korvaamaan.  

   
 OPPITUNNILLA  

 Saavun ajoissa tunnille ja odotan rauhassa paikallani oppitunnin alkua.  



 

 

 Teen tehtävät parhaani mukaan koulussa ja kotona.  

 Annan työrauhan jokaiselle.  

 Kuuntelen tarkkaavaisesti.  

 Pyydän puheenvuoron viittaamalla.  

 Puhun ystävällisesti ja asiallisesti.  

 Pidän huolta sekä omista tarvikkeista että yhteisistä tavaroista.  

   
 RUOKAILUSSA  

 Pesen ja kuivaan käteni ennen ruokailua.  

 Odotan vuoroani rauhassa. 

 Valitsen itselleni lautasmallin mukaisen annoksen ja pyrin syömään lautasen tyhjäksi.  

 Ruokailen rauhassa metelöimättä hyviä ruokailutapoja noudattaen.  

 Jätän paikkani siistiksi ja kiitän ruuasta  

 
 
 

KiVa Koulu  
 
KiVa-lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. KiVa 
Koulu on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma 
koulukiusaamisen vähentämiseksi. KiVa Koulun on todettu vähentävän kiusaamista ja lisäävän 
kouluhyvinvointia! Lähes kaikki suomalaiset peruskoulut ovat jo ottaneet käyttöönsä KiVa 
Koulu -ohjelman, näiden joukossa meidän koulumme.  
Ensimmäisellä ja neljännellä luokalla pidetään kuukausittain KiVa Koulu – tunteja, joilla käsitel-
täviä aiheita ovat muun muassa toisten kunnioitus sekä erilaisuus ja sen hyväksyminen. Monilla 
oppitunneilla keskitytään myös siihen, millainen rooli ryhmällä on kiusaamisen ylläpitäjänä tai 
lopettajana: mietitään ja harjoitellaan erilaisia tapoja vastustaa kiusaamista.  
Kuten muissakin KiVa Kouluissa, myös meidän koulussamme on koulun opettajista ja muista 

aikuisista koostuva KiVa-tiimi, johon tänä lukuvuonna kuuluvat rehtori Tarja Eskelinen, 

erityisopettaja Satu Paavilainen ja Linda Kuusjärvi, 

luokanopettaja Herman Keränen.  

 
 
 
 
 
 

  



 

 

Erityisopetus  

  
Erityisopetus on osa oppilashuoltoa ja sen tarkoituksena on tukea oppilasta koulun 

normaalien oppimis- ja kasvatustavoitteiden saavuttamisessa. Painotus on alaluokilla, 

tavoitteena oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja korjaaminen.   

Ruutanan koulun erityisopetuksesta vastaavat tänä vuonna erityisopettajat Satu Paavilainen, 
Linda Kuusjärvi, Tarja Eskelinen ja Annamari Kerminen. Linda huolehtii 2., 4. ja 6. luokkien 
oppilaista ja Satu 1., 3. ja 5. luokkien oppilaista. Tarja antaa puheopetusta esikoululaisille ja 
tukitunteja esim. 4. ja 6. luokille.  1.lk (2.lk) puheopetuksesta vastaa Havisevan koulun 
erityisopettaja Annamari Kerminen (4h torstaisin).  
  Erityisopettajan työhön kuuluu:   

 puheopetus ryhmämuotoisena (äännevirheiden korjaus, 1.lk)   

 lukiopetus (mm. lukemisen ja kirjoittamisen oppimisessa auttaminen)   

 matematiikan ja englannin opiskelun tukeminen     

 henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laadinta ja 
tarvittaessa oppilaan yksilöllisen tehostetun tuen oppimissuunnitelman toteuttamisen 
suunnittelu yhteistyössä luokanopettajien kanssa   

 muista oppimiseen tai sopeutumiseen liittyvistä vaikeuksista johtuva opetus ja 
konsultointi, tutkimuksiin ohjaaminen (yhteydet koulupsykologiin, koulukuraattoriin, 
perheneuvolaan, lastensuojeluun…)    

 koulun oppilashuoltoryhmissä toimiminen   

 koulukiusaamisen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen (KiVa-kouluprojektin KiVa- 
tiimityö, Satu)  

  
Erityisopettaja voi olla mukana tunneilla samanaikaisopettajana tai pitää tunteja pienemmälle 
ryhmälle omassa luokassaan. Osa pikkuryhmän oppilaista on säännöllisiä kävijöitä, osa 
satunnaisia. Tunneilla käydään pääosin läpi samaa opetettavaa asiaa kuin kotiluokassa, mutta 
opetusmateriaalit ja työtavat voivat olla erilaisia. Toisinaan erityisopetuksessa on aivan oma 
oppisisältönsä (esim. yksilöllistetyt aineet, selkeät luki-tunnit).   
Yhteistyö puolin ja toisin on ensiarvoisen tärkeää, tullaan siis tutuiksi!  Yhteydenpito mielellään 
pääosin Wilman kautta. Kiitos!  
Satu Paavilainen (040-133 6644) Linda Kuusjärvi (044-486 0424) Tarja Eskelinen (040- 
3738 646) Annamari Kerminen (yhteydenotot Wilman kautta)   

 
 

Esiopetus 
 
Koulussamme toimii perusopetuslain mukainen esiopetusluokka , jossa on 20 
oppilasta.Opetus ja toiminta perustuu Kangasalan kaupungin esiopetussuunnitelmaan 2016. 
Esiopetuksessa harjoitellaan monipuolisessti kouluvalmiuksia . Päivittäinen toiminta-
aikamme klo 8.50-13.00 välillä. Teemme yhteistyötä alueen muiden esiopetus-ryhmien ja 
alkuopetuksen kanssa. 
"Oppiminen on mielekästä , kun siihen sisältyy iloa, leikkiä , myönteisiä onnistumisen 
kokemuksia, vuorovaikutusta ja kannustavaa palautetta.Oppimiseen liittyy myös 



 

 

ongelmanratkaisua. Oppimistilanteet liitetään lapselle merkityksellisiin arkielämän 
tilanteisiin" (Kla kaupungin esiops 2016,14). 
Esiopettaja Maikku Kilpi-Sikkinen p.050-3031 733 
Koulunkäynninohjaaja Saija Eerola 
 
 
 
 

 
 
 
 

Iltapäiväkerho 
 
Koululla puukoulun iltapäiväkerhotilassa järjestettävään iltapäivätoimintaan osallistuu 26 
ekaluokkalaista ja neljä kakkosluokkalaista. Kerho on avoinna koulupäivisin klo 12.00-16.30. 
Välipala on tarjolla Koivurinteen ruokalassa klo 13.30/14.00 alkaen. Ohjaajina toimivat Tuuli 
Kolu, Jani Leskenmaa ja tarvittaessa kiertävät ohjaajat Päivi Nuutinen ja Elina Hurme sekä 
koulun ohjaajat. 
 
Päivittäin on ohjelmassa ulkoilua ja jokaisena kerhopäivänä on aikaa vapaille leikeille. 
Kerholaisilla on mahdollisuus osallistua iltapäivän aikana koululla järjestettäviin muihin 
kerhoihin. Läksyjen tekoon tarjotaan mahdollisuus, mutta vastuu kotitehtävistä kuuluu 
lapselle ja hänen huoltajilleen. 
 
Toimintakauden aikana pyrimme tarjoamaan monipuolista toimintaa (kädentaidot, liikunta, 
musiikki, pelit ja leikit) sekä ohjattuna että vapaavalintaisena. Huomioimme toiminnan 
suunnittelussa tärkeimmät juhlapäivät. Lisäksi lukuvuoden aikana pidämme joitakin lelu- ja 
pelipäiviä. Lukuvuoden aikana teemme resurssien puitteissa retkiä lähialueelle (Pirkanmaa). 
 
 
 

Oppilaskunta 

Ruutanan koulun oppilaskunta, eli kaikki 1-6. luokan oppilaat, on valinnut keskuudestaan 
uuden hallituksen lukuvuodelle 2018-2019. Hallitukseen valittiin tällä kertaa jokaiselta 
luokka-asteelta yksi oppilas. Joka luokalta löytyy kuitenkin hallituksen yhteyshenkilö, joka 
välittää terveiset oppilaskunnan hallitukselle ja takaisin luokka-asteen edustajan kautta. 
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Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on tuoda esiin ja valmistella oppilaskunnan 
keskuudessa syntyviä toiveita ja projekteja. Kun asioita tulee käsiteltäväksi, oppilaskunnan 
hallitus kokoontuu keskustelemaan ja päättämään jatkotoimenpiteistä. Oppilaskunta pystyy 
hallituksensa kautta vaikuttamaan kouluviihtyvyyteen ja esimerkiksi koululla järjestettäviin 
teemapäiviin ja tapahtumiin. Oppilaskunnan hallituksen jäsenenä oppilas toimii myös 
tärkeänä kommunikaatiokanavana oppilaiden ja koulun henkilökunnan välillä. 

Oppilaskunnan hallitus lukuvuonna 2017-2018 
1. luokat: Elli Granroth 
2. luokat: Kaarlo Hytönen 
3. luokat: Helmi Niemelä 
4. luokat: Enni Pääaho 
5. luokat: Jiia Vihervaara 
6. luokat: Silja Raekunnas 
 
Oppilaskunnan hallituksen puolesta hyvää alkanutta lukuvuotta toivottavat, 
Reetta Kaipia ja Herman Keränen 
Oppilaskunnan ohjaavat opettajat 
 
 
 
 

Kerhotoiminta  
 
 
Kerhotoiminta koulussamme lukuvuonna 2018–2019  
Kerhotoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille mielekästä toimintaa ennen tai jälkeen 
koulupäivän. Tavoitteena on mahdollistaa harrastaminen kodin lähellä.  
 
Koulussamme toimii syksyllä 2018  
Palloilukerho (3.–6.lk) maanantaisin klo 15–16 Ari-Pekka Hakalan johdolla koulun kentällä tai 
lähiympäristössä  
Wau!-liikuntakerho (1.–3.lk) keskiviikkoisin klo 7.50-8.45 koulun liikuntasalissa ja 
lähiympäristössä, lisätietoja www.wau-ry.fi  
Seurakunnan sählykerhot klo 13-14 (1.-3.lk) ja klo 14-15 (4.-6.lk) 
  
Vanhempainyhdistyksen järjestämät kerhot syksyllä 2018  
Savityökerho (1.-6.lk) keskiviikkoisin, ohjaajana keramiikkataiteilija Jari Salminen  
Rentouttava kuvismusiikkikerho (2.-3.lk) keskiviikkoisin 
 
Muita kerhoja syksyllä 2018 
Maksullinen englannin kerho 0.-3.-luokkalaisille 
 
Lukuvuoden aikana voi alkaa myös muita kerhoja. Kerhoista tiedotetaan Wilma-viesteillä tai 
reppupostilla. Kerhoista on tietoa lisäksi koulumme kotisivuilla kohdassa kerhotoiminta sekä 
koulumme etusivulta löytyvässä kerhokalenterista. Kerhokalenteriin pyritään kokoamaan 
myös muita koulullamme järjestettäviä koululaisten harrastuksia. 
  

http://www.wau-ry.fi/


 

 

Kerhoterveisin 

Reetta Kaipia (koulumme kerhoyhdyshenkilö) 

reetta.kaipia@kangasala.fi 

 
 

 

 

Kouluterveydenhuolto  
 
Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltotyötä, jonka painopisteitä ovat 
oppilaan kasvun, kehityksen, terveydentilan seuraaminen sekä oppilaan ja hänen perheensä 
terveyden edistäminen, terveysneuvonta ja terveysongelmien ennaltaehkäisy.  
Ruutanan koulun kouluterveydenhoitaja on Terttu Kokko puh. 050 371 5114. Vastaanotto on 
koululla pääsääntöisesti maanantaista torstaihin klo 11.15– 12, jolloin oppilas voi tulla 
vastaanotolle ilman ajanvarausta. Puhelinaika on ma-to klo 11.30–12. Muina aikoina teen 
suunniteltuja terveystarkastuksia. Wilman kautta voit myös jättää viestejä.  
Asiantuntija-apua kouluterveydenhuollolle antavat lähetteellä koulufysioterapeutti (Eeva 
Mäkinen), ravitsemussuunnittelija (Hilpi Linjama) ja puheterapeutti sekä suun 
terveyspalvelut. Kontrolliajoista vastaa huoltaja. Tutkimuksia varten oppilas voidaan lähettää 
erikoislääkärille. Koululääkärin (Jaakko Mäkelä) vastaanotto ovat koululla sopimuksen 
mukaan, ajanvarauksesta huolehtii kouluterveydenhoitaja. Koulufysioterapeutin vastaanotto 
on Kangasalan pääterveysasemalla, vanhemmat varaavat vastaanotto ajan itse, p. 050 324 
3370 ma-to klo 12–13. Kouluterveydenhuollon henkilöstö on salassapitovelvollinen, käynnit 
kirjataan terveyskeskuksen sähköiseen tietojärjestelmään. Koulun henkilökunnan kanssa 
tehdään yhteistyötä perheen luvalla.  
Vapaa-ajan tapaturmissa, äkillisissä sairauksissa, pitkäaikaissairauksien seurannassa tai 
lääkärin arviota tarvitsevissa oireissa tulee kääntyä omalääkärin puoleen. Sairaana lasta ei tule 
lähettää kouluun eikä kouluterveydenhuoltoon sairauden arvioimiseksi.  
Koulupäivän aikaiset tapaturmat hoidetaan koululla. Terveydenhoitaja tai muu koulun 
henkilökunnan jäsen antaa tarvittavan ensiavun ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon, 
ensisijaisesti terveyskeskuksen ensihoitoon. Yksityisten terveyspalveluiden käyttöä 
koulutapaturmissa ei korvata. Oppilaan sairaanhoitopalveluista vastaa oman alueen 
terveysasema.  
Äkillisesti sairastuneen alle 10-v. lapsen huoltaja saa tarvittaessa todistuksen työnantajalle 
terveydenhoitajalta (koulu/lastenneuvola), yhteys otettava heti ensimmäisenä päivänä, 
takautuvasti todistuksia ei kirjoiteta. 

Hammashuolto  
 
Suun terveyspalvelujen tavoitteena on edistää suun terveyttä sekä tukea vanhempia ja 
koulua lasten terveyskasvatuksessa.  
Tärkein osa suun ja hampaiden hoidosta tapahtuu päivittäin kotona. Hampaat tarvitsevat 
terveellistä ravintoa ja säännölliset ruokailuajat. Harjaa hampaat 2 kertaa päivässä 
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fluorihammastahnalla. Tarkista, että saat hampaasi puhtaaksi. (Apteekista voi ostaa 
väritabletteja, joilla voi testata suun puhtauden.) Hampaiden puhkeamisen ajan, noin 2-3 
vuotta on erityisen tärkeä harjata puhkevat hampaat huolella, sillä tulokset näkyvät suun 
hyvinvoinnissa koko loppuelämän!  
Parasta janojuomaa on puhdas vesi, joka sopii erinomaisesti myös urheilujuomaksi. Ksylitolia 
kannattaa suosia. Omaan terveyteen jokainen vaikuttaa päivittäisillä valinnoillaan ja 
toimillaan.  
Oppilaat kutsutaan tarkastukseen 1.-, 5.-, ja 8.-luokalla (kutsu lähetetään kotiin). Näillä 
käynneillä jokaiselle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma, myös purennan kehitys 
seurataan. Vanhempien on hyvä olla mukana tarkastuskäynneillä saadakseen tietoa, mitä 
lapsen suuhun kuuluu. Lisäksi 3. luokkalaisten  terveydenedistämisen käynti, johon oppilas 
kutsutaan yhdessä huoltajan kanssa. 
 
• Esteen sattuessa on ajan peruutuksesta ilmoitettava mahdollisimman pian, viimeistään 

edellisenä päivänä.  
• 15 vuotta täyttäneiltä peritään perumattomasta käynnistä asetuksen mukainen 

poisjääntimaksu (51,40€).  
Tarvittaessa hoitojaksojen välillä voitte ottaa yhteyttä puhelimitse suun terveyspalvelujen 
ajanvaraukseen puh. 03 5655 4023 maanantai-perjantai klo 8–15. Viikonloppuisin päivystys 
Acutassa kiireellistä hoitoa vaativissa tapauksissa. Terveellä suulla on helppo hymyillä! 

Kuraattori 
 
Uusi kouluvuosi ja kuraattorityö on alkanut Ruutanan koulun oppilaiden parissa. Työskentelen 
myös Huutijärven, Kirkkoharjun, Raikun, Sariolan, Vilpeilän ja Pohja kouluilla. Oppilasmäärä 
näillä kouluilla on kaikkiaan n. 1400. Päätoimipaikkani sijaitsee Huutijärven koululla, uudessa 
laajennusosassa.  
 
Kuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Työn tavoitteena on oppilaan hyvinvoinnin, 
myönteisen kehityksen ja vanhempien kasvatustyön tukeminen sekä koulunkäyntiin 
liittyvissä pulmissa auttaminen. Käytännössä kuraattorin työ on yksilökeskusteluja oppilaan 
kanssa, tapaamisia ja yhteydenpitoa perheen ja yhteistyötahojen kanssa, tarvittaessa ohjausta 
muiden palvelujen piiriin sekä ryhmien kanssa työskentelyä. Lisäksi kuraattori kuuluu 
koulukohtaiseen yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään ja osallistuu tarvittaessa yksittäisen 
oppilaan asian käsittelyyn yksilökohtaisessa oppilashuollossa. 
 
Oppilaat voivat ottaa kuraattoriin yhteyttä omatoimisesti tai vanhempien, opettajan tai muun 
koulun henkilökunnan jäsenen ohjaamana. Yhteyden saa parhaiten puhelimitse tai Wilma-
viestillä. 
 
Kuraattoripalvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. 
 
Yhteistyöterveisin 
Vastaava kuraattori 
Anu Kaukonen 
050-3956676 
anu.kaukonen@kangasala.fi 
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Koulupsykologi 
 
Koulupsykologin työ painottuu oppilaan/opiskelijan koulunkäynnissä, oppimisessa tai 
kasvussa ja kehityksessä sekä tunne-elämän alueella esiin tulevien haasteiden selvittämiseen, 
tutkimiseen ja tukemiseen. Työskentely tapahtuu yhteistyössä perheen ja koulun kanssa. 
Oppilaat/opiskelijat, vanhemmat ja opettajat voivat ottaa suoraan koulupsykologiin yhteyttä 
puhelimitse tai Wilman kautta. Koulupsykologin palvelut ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia 
ja maksuttomia. Koulupsykologi toimii koulujen oppilashuoltoryhmien jäsenenä. 
 
Tavallisia yhteydenotonaiheita ovat  
 
  *   oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät vaikeudet 
  *   keskittymisen tai käyttäytymisen pulmat 
  *   tunne-elämään liittyvät vaikeudet esim. mieliala, pelot ja jännittäminen 
   
Mitä palvelut ovat? 
 
  *   oppimis- ja keskittymisvaikeuksien kartoitus  
  *   hoidon tarpeen arviointi ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin sekä kuntoutukseen ohjaaminen 
  *   keskustelu- ja tukikäynnit sekä vanhempien ohjaus 
  *   konsultaatio (myös puhelimitse) 
 
Vastuualueeni ovat Haviseva, Huutijärvi, Kautiala, Kirkkoharju, Liuksiala, Ruutana 
 
Ystävällisin terveisin,  
Inkeri Kivijärvi  
koulupsykologi  
inkeri.kivijarvi@kangasala.fi  
040-133 6260 
 
 

Kasvatusohjaaja  
 
Olen pohjakoulutukseltani sosionomi YAMK ja olen kehittänyt kasvatusohjaajan työn 
Suoraman kouluun 2011 alkaen. Sain vakinaistettua kasvatusohjaajan työn 1.8.2013 ja olen 
siitä asti toiminut kasvatusohjaajan vakinaisessa työsuhteessa. Kaikkiaan olen 
ollut Kangasalan kaupungilla vakinaisessa työsuhteessa vuodesta 2006.  
Olen ensimmäistä vuottani Ruutanassa ja tällä hetkellä Ruutanassa olen ennättänyt 
aloittelemaan toimintaa luokkien ryhmäytymisstunneilla, mutta yksilöohjausasiakkaita on 
ohjautumassa luokseni sekä lapsi- vanhempikerho ollaan aloittelemassa. Tarpeen mukaan 
innovoin uusia toimintamalleja koulun arkea oppilaiden näkökulmasta tukemaan. 
  
 Koulusosionomi koulussa-hanke käynnistyi Suoraman koulussa syksyllä 2011. Tässä 
hankkeessa koulutettu sosionomi on joka päivä läsnä koulun arjessa ja tekee 
tavoitteenmukaista ja suunnitelmallista työtä oppilaiden hyväksi. Työ keskittyy oppilaiden 
ongelmien varhaiseen puuttumiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Koulusosionomin toimi 
vakinaistettiin 1.8.2013 ja nimike muutettiin kasvatusohjaajaksi. 
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 Työnkuvasta: 
› Kasvatusohjaajan työn toiminnan ajatuksena on yhteisöllisyyden vahvistaminen, 
syrjäytymisen ennaltaehkäisy, vanhemmuuden tukeminen sekä yksilön tukeminen. 
› Ajatuksena on luoda kasvatusohjaajasta ns. matalan kynnyksen henkilö omaan kouluun, 
johon niin oppilaan kuin vanhemmankin on mahdollisimman helppo ottaa yhteyttä. 
› Työ sijoittuu opettajan ja koulukuraattorin välimaastoon. Koulusosionomi toimii 
yhteistyössä opettajan kanssa oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. 
› Kasvatusohjaajan rooliin sisältyy yhteistyö vanhempien kanssa heidän lastaan koskevissa 
kysymyksissä. 
  
Tavoitteita työlle: 
› Kasvatusohjaajan työn tavoitteena on löytää ajoissa ne oppilaat, joilla on pieniäkin ongelmia 
sosiaalisissa taidoissa ja koulun arjessa, vahvistaa yhteisöllisyyttä luokkakohtaisesti ja koko 
kouluyhteisössä, sekä edesauttaa yksilön itsetunnon ja identiteetin kehitystä ja vahvistamista. 
  
Kasvatusohjaaja:  
 › on läsnä kouluarjessa, havaitsee sosiaalisia haasteita ja ongelmia yksilö-, ryhmä- ja 
yhteisötasolla, 
› puuttuu ennalta ja akuutisti ongelmiin tehostamalla tiedonkulkua ja etsimällä tarvittavia 
tukimuotoja, 
› toimii yhteistyössä käynnistäen tukitoimenpiteitä yhdessä vanhempien, koulun 
henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa 
sekä 
› yhdistää resursseja tehokkaamman opiskelun turvaamiseksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi 
ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi 
 
Kasvatusohjaaja käytännössä: 
  
› pitää ryhmäytymistunteja 
› selvittää kiusaamistilanteita 
› pitää vanhempainpiiriä (vertaistukiryhmä vanhemmuuteen) tarvittaessa 
 › käy keskusteluja opettajien kanssa liittyen haastaviin tilanteisiin 
› tekee yhteistyötä perhetyön, kuraattorin, koulupsykologin, perheneuvolan, 
terveydenhoitajan sekä muiden lapsen asioissa toimivan tahon kanssa 
› tapaa oppilaita kahdenkeskisissä keskusteluissa 
 pitää erilaisia kerhoja, mm. lapsi-vanhempi -kerho 

Minut tavoittaa Wilman ja sähköpostin kautta minna.lahti@kangasala.fi 
sekä puhelimitse numerosta 040 1336290  
  
Yhteistyöterveisin, 
Minna Lahti 
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Vanhempainyhdistys  

Vanhempainyhdistyksen tavoitteena on edistää lasten hyvinvointia sekä kotien ja koulun 

välistä vuorovaikutusta. Tavoitteenamme on myös tuoda vanhempien kannanottoja esille 

koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.  

Toimintaamme kuuluu tänäkin lukuvuonna kerhojen, erilaisten tapahtumien ja luentojen 

järjestäminen sekä koulun tilaisuuksissa avustaminen. Tuemme koulutyötä maksamalla 

koulun hankintoja, esimerkiksi liikunta- ja musiikkivälineitä sekä luokkaretkien 

bussikuljetuksia. Myönnämme keväisin stipendejä ja teemme yhteistyötä myös oppilaskunnan 

kanssa. Olemme osallistuneet KiVa -koulu projektin rahoitukseen. 

Joulumyyjäiset joilla kerrytämme yhdistyksen varainhankintaa toiminnan mahdollistamiseksi. 
Kerhotoimintaamme anomme vuosittain avustuksia Elinkeino – Liikenne – ja 
Ympäristökeskuksen sekä Opetusministeriön kanavien kautta. Toiveemme on, että tänäkin 
vuonna mahdollisimman moni perhe voisi maksaa yhdistyksen jäsenmaksun joka tuloutetaan 
lyhentämättömänä suoraan oppilaidemme tukemiseen. Mainittakoon vielä, että emme 
yhdistyksen hallituksessa saa kokouspalkkioita tai muita korvauksia tehdyistä taskeista. 
Luokille valitaan ns. yhdyshenkilöt syksyn aikana. Yhdyshenkilö toimii luokan ja 

vanhempainyhdistyksen välisenä ”linkkinä” sekä kutsuu tarvittaessa talkooväkeä yhdistyksen 

erilaisiin tapahtumiin. Talkootyö ei ole kovin vaativaa, vaan se on yhdessä tekemistä rennossa 

porukassa ja siitä saat myös hyvän mielen kun konkreettisesti tuet lapsiamme heidän 

elämänsä alkutaipaleella. Tule rohkeasti mukaan, juuri sinua ja sinun kontaktejasi tarvitaan!! 

Vanhempainyhdistyksen toiminnasta tiedotetaan lasten mukana jaettavilla paperitiedotteilla 

sekä sähköisesti koulun kotisivujen ja Wilman kautta. Jos sinulla on ideoita, ajatuksia tai 

kommentteja, ota meihin yhteyttä: ruutana.rkvy@gmail.com  

 

Hallituksen jäsenet: 

Esa Perkiö, pj 

Kimmo Suomi, vpj 

Antti Pulakka, vpj, avustus- ja nettivastaava 

Vesa Hytönen, rahastonhoitaja 

Minna Kivimäki, sihteeri 

Rami Yli-Villamo, tiedotusvastaava 

Kati Lehtinen, kerhovastaava 

Heli Lamminen, hankintavastaava 

Leena Pulli, Tapahtumavastaava 

Satu Rantala 

 

    
  
Yhteistyöterveisin,  

Esa Perkiö 040 721 8575 
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Ajankohtaisia tila-asioita  
19.9.2018 
 

Siirtokelpoiset tila - ”Rantakoulu” 
 
Saappaanpohjantien parkkipaikalle aloitetaan rakentamaan uutta ”Rantakoulua” ja 
parkkipaikka on jo poistunut käytöstä. Lasten kulku Saappaanpohjantietä pitkin säilyy 
kuitenkin mahdollisena. Koulun välitön läheisyys on otettu huomioon työmaan 
turvallisuussuunnitelmissa sekä perehdytyksissä. Toki työmaan läheisyydessä liikkumisesta 
on hyvä kotona puhua, mutta estettä Saappaanpohjantien käytölle koulumatkoilla ei työmaa 
meille tuo. 
Teijo-talot toimittavat ”Rantakoulun” 10.12. mennessä, jonka jälkeen alkaa tilojen kalustus. 
Uusiin tiloihin muutetaan vuoden vaihteessa. Tiedotamme teitä heti kun mahdollista, mitkä 
luokat sinne muuttavat. 
 
 

Kivi- ja puukoulun tilat 
 
Kivikoulun rakennetutkimusten tuloksista tiedotamme niin pian kuin mahdollista. 
Tutkimukset ovat vielä kesken, odotamme lopullista raporttia. Tutkimukset ovat osa koulun 
peruskorjauksen hankesuunnittelua. Kiireellisten korjausten osalta suunnittelua ja korjauksia 
tehdään vielä loppuvuoden aikana. Tällä hetkellä tiedossa olevien tutkimustulosten 
perusteella mitään koulun tilaa ei ole laitettu käyttökieltoon. Vanhaa kirjastoa ja entistä 
terveydenhoitajan tilaa (kivikoulun 2.krs) ei käytetä, jotta tekninen keskus voi aloittaa heti 
ehtiessään korjaukset sieltä.  
 
 
Ilmanvaihtokoneita on lisätty tiloihin, joissa on koettu ilmanvaihdon riittämättömyyttä. Näitä 
tiloja ovat olleet kivikoulun 1. ja 2. kerroksen luokat sekä kaksi puukoulun luokkaa. Myös 
iltapäiväkerhon tilaan ollaan suunnitelmissa lisätä ilmanvaihtoa.  
Oppilaita (3-6 luokkalaisille) koskeva sisäilmastokysely on tilattu Terveyden ja Hyvinvoinnin 
Laitokselta. He päättävät kyselyn ajankohdan, toiveeksi laitoimme lokakuun alun. 
 
 

Hyvää yhteistyötä lukuvuodelle 2018-19 toivoen, 
Ruutanan koulun väki! 
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