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Turvallinen yhteisö, luovasti elämän eväitä 
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LUKUVUOSI 2018–2019 (188 työpäivää) 

lukuvuoden koulutyö alkoi torstaina    9.8.2018  
lukuvuoden koulutyö päättyy lauantaina  1.6.2019. 
syyslukukausi     9.8. - 21.12.2018 (91 työpäivää)  
syysloma     15. - 21.10.2018 (5 lomapäivää) 
kevätlukukausi    7.1. - 1.6.2019 (97 työpäivää) 
talviloma     25.2. - 3.3.2019 (5 lomapäivää)  
7.12.2018 vapaapäivä (korvataan la 1.9.2018) 
 
 

PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA 
 
8.00 - 8.45                      1. tunti  
8.45 - 9.30                      2. tunti 
  
välitunti 9.30 – 10.00  

 

10.00 - 10.45                  3. Tunti  
  
välitunti 10.45 – 11.00 tai 11.00 - 11.15  
  
11.00 - 11.45 tai 11.15 - 12.00     4. tunti  
  
välitunti 12.00 – 12.15  

 

12.15 - 13.00                  5. Tunti  

 

välitunti 13.00 – 13.15  

 

13.15 - 14.00                  6. tunti  
14.00 - 14.45                  7. tunti  

 
 
OPPILASMÄÄRÄ 29.8.2018 
 
1. lk 78 
2. lk 82 
3. lk 95 
4. lk 82 
5. lk 90 
6. lk 101 
YHT. 528 
 
Suoraman koulu 
Kyötikkäläntie 10 
36220 Kangasala 
 
suoraman.koulu@kangasala.fi 

TUTUSTU KOULUMME KOTISIVUIHIN! 

https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-

opetus/perusopetus/koulut/suoraman-koulu/ 

Kotisivuiltamme löydät: 

 ajankohtaisia asioita 

 rehtorin tiedotteet 

 opetuksen palveluvalikon 

 paljon muuta mielenkiintoista asiaa 

 

Koulun blogi: 

http://suoramankoulunblogi.blogspot.fi/  

https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulut/suoraman-koulu/
https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulut/suoraman-koulu/
http://suoramankoulunblogi.blogspot.fi/


REHTORIN TERVEHDYS    

Hei Suoraman väki! 

 Koulussamme toteutetaan monipuolisesti joustavia opetusjärjestelyitä, jossa esiopetus, 
perusopetus ja erityisopetus integroituu vahvasti yhteiseen toimintakulttuuriin. Koulussamme 
hyödynnetään laajasti uuden opetusteknologian tuomia mahdollisuuksia oppilaan koulupolun 
tukemiseksi. Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön toissa syksynä. Koulun toiminnan 
kehittäminen ei tietenkään pääty opetussuunnitelman valmistumiseen, vaan jatkamme sen 
arviointia, käytäntöön ottamista ja sitä kautta edelleen koko koulun aktiivista kehittämistä erityisten 
kehittämisryhmien kautta. Opetussuunnitelmat ovat nähtävissä koululla ja koulun kotisivuilla. 

Toimintakulttuurissamme arvostetaan yhteisöllisyyttä. Toisen kohtaaminen, avoin yhteistyö, 
turvallisuus ja kiireetön/rento ilmapiiri ovat tärkeitä arvojamme. Tavoitteenamme on, että kouluun 
olisi jokaisen lapsen niin kuin aikuisenkin mukava tulla. Oppilaskuntatoiminta jatkaa 
työskentelyään oppilaiden osallisuutta vahvistamaan. Lisäksi osallisuutta kehitetään erityisesti 
uuden OPSin pohjalta. 

Suoraman koulussa toteutetaan yhteisopettajuutta nyt 2. - 3. luokilla ja toimitaan aktiivisesti 
luokka-aste tiimeissä. Uusi kasvatusohjaaja rekrytoidaan vuoden vaihteen jälkeen. Koulussamme 
on monipuolista kerhotoimintaa mm. useita kuoroja ja bändejä, sekä tavoitellaan aktiivista 
liikkumista Liikkuva-koulu -hankeen kautta. Näistä kaikista hankkeista löytyy lisätietoa koulu 
kotisivuilta. 

Kodin ja koulun yhteistyölle Suoraman koululla on pitkät perinteet. Normaalin ja monipuolisen 
kodin ja koulun välisen yhteistyön lisäksi koulullamme toimii aktiivinen vanhempainyhdistys, joka 
järjestää kattavaa kerhotoimintaa ja tukee koulun toimintaa myös taloudellisesti. Koulussamme on 
lisäksi käytössä KIVA-koulu ohjelma, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä kiusaamista ja 
tarvittaessa puuttua siihen tehokkaasti. 

Koulurakennuksessamme on tällä hetkellä tilaa kaikille perusopetusryhmille (24 kpl), sekä 
kielenopetukseen (3 luokkaa), erityisopetukseen (6 luokkaa) ja lisäksi tilaa on parille 
erikoisluokalle (käsityöt ja musiikki). Tällä hetkellä Suoraman koulu on oppilasmäärältään 
Kangasalan suurin perusopetuksen 1.-6. luokkien kouluista. Oppilaita on 528 ja nykyisen 
kasvuvauhdin mukaan 2020 koulussa pitäisi olla n. 550 oppilasta. Tämä tarkoittaa sitä, että uusia 
tiloja tarvitaan jatkossa lisää. Tällä hetkellä kaikkia eri luokka-asteen luokkia on neljä. Esiopetus 
toimii samoissa tiloissa. 

Kaupunkimme kuntouttava opetus laajeni kouluumme tänä syksynä toisen ryhmän verran. Uutta 
ryhmää opettaa Riikka Vuorela ja ryhmä on tarkoitettu 1.-3. luokan oppilaille. Luokkasta saa 
opiskelupaikan sellainen alakoulun erityisen tuen oppilas, jolla on erityisen isoja haasteita 
opiskella yleisopetuksen ryhmässä. Kuntouttavan luokan periaatteisiin kuuluu se, että sen 
oppilaan integroituvat mahdollisuuksien mukaan yleisopetuksen opetusryhmiin. 

Tästä lukuvuositiedotteesta löydätte koulua koskevat tärkeät asiat. Koulun kesällä uudistettuja 
kotisivuja https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulut/suoraman-
koulu/kannattaa seurata säännöllisesti. Kodin ja koulun välinen tiedottaminen hoituu ensisijaisesti 
Wilma-ohjelman kautta. Toivommekin huoltajien seuraavan Wilmaa aktiivisesti ja säännöllisesti.  

Hätätiedotus hoidetaan Wilmassa sekä koulun kotisivujen kautta.   
  
Hyvää lukuvuotta toivottaen, 
  
rehtori, Jyrki Taipale 

 

https://kangasala-fi-d.aldone.fi/lapset_ja_nuoret/koulut/luokat_1-6/suorama/kerhotoiminta/
http://www.liikkuvakoulu.fi/


KOULUMME HENKILÖKUNTA 

 

KOULUN JOHTO    

rehtori Jyrki Taipale 050-4411720 

apulaisrehtori Juha Kleemola 040-1336278 

vararehtori Pirita Nieminen 040-1336279 

toimistosihteeri Raili Äijälä 040-1336685 

LUOKANOPETTAJAT   

1.a Pia Keskinen 040-1336680 

1.b Eija Turunen 040-1336680 

1.c Päivi Kaihula 040-1336680 

1.d Pia Tanila 040-1336680 

1.-3.e Riikka Vuorela  

2.a Minna Pussinen 040-1336680 

2.b Saia Pajunen (Sanna Talvitien sijainen syksyn ajan) 040-1336680 

2.c Leena Kuorilehto ja Katja Sainio 040-1336680 

3.a Juha Kleemola 040-1336680 

3.b Maarit Inomaa 040-1336680 

3.c Satu Haavisto ja Jaana Seppä 040-1336680 

4.a Sanna Palmroth 040-1336680 

4.b Samu Pulkkinen 040-1336680 

4.c Päivi Mansikka-aho 040-1336680 

4.d Vesa Hursti 040-1336680 

4.-6.e Harri Liski 040-1336785 

5.a Kari Veijola 040-1336680 

5.b Jarkko Palmroth 040-1336680 

5.c Sonja Kurkela 040-1336680 

5.d Tiina Veijola 040-1336680 

6.a Petra Lehtinen (Maria Majasen sijainen) 040-1336680 

6.b Minna Palovuori 040-1336680 

6.c Ville Keskinen 040-1336680 

6.d Saija Sallinen 040-1336680 

KIELTEN OPETUS   

englanti, saksa Helena Lintinen 040-1336680 

englanti, saksa Anu Terenius-Kaarnijoki 040-1336680 

englanti, ruotsi Hanna Ropponen 040-1336680 

ERITYISOPETUS   

1.lk  Ulla Säily 040-1336784 

2.lk + 5.a ja 5.d Pirita Nieminen 040-1336279 

3.lk + 5.b ja 5.c Pirjo Laatikainen 050-5205486 

4. ja 6.lk Petri Viljanen 040-5540211 

kuntouttava luokka 1.-3. Riikka Vuorela  

kuntouttava luokka 4.-6. Harri Liski 040-1336785 

RESURSSIOPETTAJA 3-5.lk Leena Paloheimo 040-1336680 

KOULUNKÄYNNINOHJAAJAT   

1.-3.e Jarmo Seppälä 040-1336680 

1.-3.e Niina Salo 040-1336680 

1.b ja 1. c Anu Hanne 040-1336680 

1.d, 5c ja 6.b Jenni Marttila 040-1336680 

2.a ja 2.b Sari Mäkinen 040-1336680 

2.c Anitta Peltonen  040-1336680 

2. ja 3. lk Kari Luomaharju 040-1336680 

3.c + 4.b Teija Uusitalo 040-1336680 

3.a + 3b. Anu Rajala 040-1336680 

4.lk Tuija Leppänen 040-1336680 

4.-6.e Juha Mäkelä 040-1336680 

4.-6.e Piia Myllymäki 040-1336680 

KEITTIÖ Kalle Heinonen 040-1336684 

SIIVOUS Anu Pennanen, Kirsti Lepistö, Pinja Leppäjärvi 040-1336686 

TALONMIES Keijo Ahonen, Janne Saari 050-3803329 



 

WILMA VERKKO-OHJELMA  

Koulun ja kodin välisessä viestinnässä käytetään pääasiassa Wilma-verkko-

ohjelmaa eli sähköistä reissuvihkoa. Huoltajat pääsevät omilla tunnuksillaan 

käyttämään Wilma-ohjelmaa. Kaikki perheen lapset voidaan yhdistää samaan 

Wilma-tunnukseen. Tunnukset ovat vain aikuisten käyttöön tarkoitettuja. 

Wilmaan voi kirjautua mm. koulun kotisivulla olevan linkin kautta. 

Tärkeimpiä toimintoja: 

1. Pikaviestit-osiossa voi lähettää ja lukea viestejä opettajille ja koulun henkilökunnalle. Myös 

rehtorin tiedotteet ovat luettavissa tiedotteet-osiossa. 

2. Tuntimerkinnät-osiossa voi tarkastella ja selvittää oppilaan poissaoloja. Osiossa näkyy myös 

opettajien antama palaute mm.tuntityöskentelystä,  kotitehtävien laiminlyönneistä ja 

myöhästymisistä. 

3. Ilmoitusasetukset- kohdassa voi valita, haluaako vastaanottaa tiedon uusista pikaviesteistä ja 

poissaolomerkinnöistä sähköpostina.  

Lomakkeet- osiossa on valittava Tietojen päivitys- osio. Sinne päivitetään sähköpostiosoite ja 

annetaan yhteydenottolupa, jotta pikaviestit tulevat sähköpostiin. 

 

Toivomme huoltajien seuraavan Wilmaa aktiivisesti ja säännöllisesti. Oppilaan ollessa poissa 
koulusta huoltajan tulee ilmoittaa syy koululle ensimmäisenä poissaolopäivänä klo 12 mennessä. 
Muussa tapauksessa huoltaja saa selvityspyynnön Wilmassa. 

 

LOMA-ANOMUKSET 

Koulusta tai koulun kotisivulta saa valmiin kaavakkeen omaa lomaa anottaessa. Yli kolmen päivän 

loman myöntää rehtori, lyhyemmän voi myöntää luokanopettaja. Omilla lomilla vastuu annettujen 

tehtävien tekemisestä on kodilla. Tukiopetusta ei silloin anneta. 

POISSAOLOT 

Säädösten mukaan huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta ensimmäisenä poissaolopäivänä 

klo 12 mennessä joko Wilmassa tai soittamalla koululle. 

USKONTOKASVATUKSESTA 

Uskonnolliset perinteet koulumme juhlissa ovat osa suomalaista kulttuuria. Niitä ei pidetä uskonnon 

harjoittamisena, joten kaikki osallistuvat juhliin. Koulussamme varsinaisia uskonnollisia tilaisuuksia 

ovat seurakunnan pitämät päivänavaukset sekä pääsiäishartaus. Näihin tilaisuuksiin kirkkoon 

kuulumaton oppilas voi halutessaan osallistua tai hänelle järjestetään muuta toimintaa luokassa. 
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LÄKSYPARKKI 

Mikäli oppilaalla on läksyjä tekemättä, ne tehdään yleensä koulupäivän 

jälkeen koulussa. Tätä varten olemme järjestäneet myös läksyparkkeja, 

joissa läksyt voidaan tehdä valvotusti. Läksyparkki toimii ma ja to klo 13-15, 

ti klo 14-15. Paikkana on 6C-luokka. 

 

 

ERITYISOPETUS      

Erityisopettajan tehtävänä on tukea oppilaiden oppimista ja kouluarjessa kasvamista. Laaja-alainen 

erityisopettaja työskentelee koulussamme luokanopettajien rinnalla. Muita yhteistyötahoja koulussa 

ovat oppilaiden huoltajat, oppilashuoltohenkilöstö sekä 

muut asiantuntijat.  

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan pienryhmissä, 

yksilöopetuksena tai samanaikaisopetuksena. 

Tarkoituksena on oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja 

lieventäminen.  

Puheopetusta annetaan pääsääntöisesti 1.-2. luokilla. 

Puheopetus suunnataan niille, jotka ovat yhdessä kodin 

kanssa valmiita harjoittelemaan puheharjoituksia 

opettajan ohjeiden mukaan. 
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Suoraman koulun kerhot  
lukuvuonna 2018–2019 

 
Löydä itsellesi kivaa tekemistä koulupäivän yhteyteen! Kerhoista löytyy mukavaa puuhaa 

joka lähtöön. Kerhoihin ei tarvitse ilmoittautua, ellei niin erikseen pyydetä. 

 
 

Kuoro 1.-2.-luokkalaisille  
 
Kuoro on tarkoitettu kaikille laulamisesta innostuneille! Kuorossa lauletaan, leikitään ja välillä 
otetaan mukaan myös soittimia. Laulamme vuodenaikaan ja ikätasoon sopivia lauluja ja 
harjoittelemme äänenkäyttöä. Vuoden mittaan esiinnymme myös koulun juhlissa ja konserteissa. 
Kuorosta voi saada myös uusia kavereita, sillä yhteiset kokemukset yhdistävät! Kuorojen 
kannatusyhdistys järjestää erilaista toimintaa ja tapahtumia kuorolaisille. Toimintaansa varten 
kannatusyhdistys kerää viiden euron tukimaksun. 

 
- tiistaisin klo 14.00–15.00 
- kokoontuu 2B-luokassa 18.9. alkaen 
- pitäjänä Saia Pajunen 

 

 

Kuoro 3.-6.-luokkalaisille  
 
Tule mukaan porukkaan, jossa ääni kohoaa! Kuorossa lauletaan monipuolista yksi- ja moniäänistä 
ohjelmistoa myös kuorolaisten toiveita kuunnellen. Harjoittelemme äänenkäyttöä, ilmaisua ja 
esiintymistä. Esiintymiskokemus karttuu mm. koulun tilaisuuksissa ja kuorojen omissa 
konserteissa. Tänä lukuvuonna kuoro on mukana koulun musikaaliprojektissa. Lisäksi kuorojen 
kannatusyhdistys järjestää erilaista toimintaa ja tapahtumia kuorolaisille. Toimintaansa varten 
kannatusyhdistys kerää viiden euron tukimaksun. 
 

- tiistaisin klo 14.50–15.50 
- kokoontuu musiikkiluokassa 18.9. alkaen 
- pitäjänä Maarit Inomaa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tiedekerho 3.-4.-luokkalaisille  
 
Tiedekerhossa tehdään erilaisia kokeita ja temppuja kotikeittiöstä löytyvillä aineilla, tutkitaan 
ympäristön ilmiöitä ja ratkotaan mielenkiintoisia ongelmia yksin ja yhdessä toisten kanssa.  
 

- tiistaisin klo 14.00–15.00 
- kokoontuu koulun luonnontieteen luokassa (2.krs) 25.9. alkaen 
- pitäjänä Saija Sallinen 

 



 
 

Liikuntakerho Liikkis 1.-3.-luokkalaisille 
 
Liikkiksessä tutustutaan leikkimielisesti useisiin liikunta- ja urheilulajeihin erilaisten viitepelien ja -
leikkien avulla. Kerhoissa lapset pääsevät myös itse vaikuttamaan ohjelmaan. Tavoitteena on 
pitää hauskaa liikunnan merkeissä ja mahdollisesti löytää laji, jonka parissa aloittaa 
säännöllisempikin harrastus. Toimintaan osallistuvalla ei tarvitse olla mitään tiettyä omaa lajia, 
vaan kaikki ovat tervetulleita mukaan. Ilmoittautuminen etukäteen sähköpostilla 
ku68harrasteliikunta@gmail.com (lapsen nimi, luokka ja huoltajan puhelinnumero). 
 

- perjantaisin 8.00–8.45 
- kokoontuu pukuhuoneiden edessä 7.9. alkaen  
- järjestäjänä vanhempainyhdistys, pitäjänä KU-68:n Anette Peltonen ja Ida Puttonen 

 
  
 
 
 

Tanssikerho 1.-6.-luokkalaisille  
 
Tervetuloa tanssikerhoon! Opettelemme tanssia oppilaiden toiveet (esim. tanssilajeista) 
huomioiden. Aiempaa tanssikokemusta ei tarvitse olla. Tunti muokataan osallistujien tasolle 
sopivaksi. Päälle kannattaa laittaa rento vaatetus. Parhaiten jalkaan sopii sisäkengät, mutta myös 
tossuilla tai paljain jaloin pärjää hyvin.  
 

- keskiviikkoisin klo 15.00–15.40 1.-2.-luokkalaiset 
- keskiviikkoisin klo 15.45–16.25 3.-6.-luokkalaiset 
- kokoontuminen pukuhuoneiden edustalla 5.9. alkaen 
- järjestäjänä vanhempainyhdistys, pitäjänä Kaisa Dimulescu 

(khalmu@hotmail.com) 
 
 

Draamakerho 3.-luokkalaisille 
 
Draamakerhossa pääset leikkimään draamaleikkejä ja ilmaisemaan itseäsi sekä tekemään pieniä 
esityksiä. Ilmoittautumiset etukäteen Wilman kautta Samu Pulkkiselle. Tervetuloa leikkimään! 
 

- maanantaisin klo 15.00–16.00  
- kokoontuu 2C-luokassa 3.9. alkaen 
- pitäjänä Samu Pulkkinen 

 

 
 
Lapsi-vanhempi -kerho 1.-2.-luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen 
 
Lapsi-vanhempi -kerhossa pääset puuhastelemaan ja leikkimään oman vanhempasi kanssa. 
Luvassa on monipuolista ohjelmaa askartelusta pulkkamäkeen ja leipomiseen! 
 

- kerho kokoontuu vaihtelevin viikonpäivin klo 17.30-19.00 
- kokoontuu ala-aulassa lokakuusta alkaen (lisätietoa tulossa myöhemmin) 
- pitäjänä Anitta Peltonen, Teija Uusitalo ja Ville Keskinen 
 

mailto:ku68harrasteliikunta@gmail.com


OPPILASHUOLTORYHMÄ 
 
Oppilashuolto on oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevaa työtä. Mikäli 

oppilaan koulutyössä havaitaan ongelmia, oppilashuoltoryhmä pohtii moniammatillisesti, mistä 

vaikeudet johtuvat ja miten oppilasta voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti auttaa. Koulullamme 

toimii yhteisöllinen, yksilöllinen ja pedagoginen oppilashuoltoryhmä eli Tuki-ohr. 

Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja 

oppilasryhmien hyvinvointia. Monialainen yksilöllinen oppilashuoltoryhmä kootaan yksittäisen 

oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. 

Tässä ryhmässä vanhempien mukanaolo on tärkeää. Pedagoginen oppilashuoltoryhmä 

suunnittelee ja toteuttaa oppilaiden kolmiportaista tukea. Oppilashuoltoryhmät ovat 

asiantuntijatiimejä, joihin kuuluu esimerkiksi rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja, 

koulukuraattori, koulupsykologi ja luokanopettaja.  

 

 

KOULUPSYKOLOGI Salla Saarela 050-3948470  

Koulupsykologin työn tavoitteena on oppilaiden koulunkäynnin, oppimisen ja kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Koulupsykologin työ sisältää oppilaan oppimisvalmiuksien, 

erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psykososiaalisen tilanteen arviointia ja tukemista 

neuvottelujen, tukikeskustelujen ja psykologisten tutkimusvälineiden avulla. Keskeistä tässä 

arvioinnissa on monimuotoinen yhteistyö vanhempien ja koulun kanssa. Koulupsykologin työhön 

kuuluu myös koulujen oppilashuoltotyöryhmiin osallistuminen, konsultaatio ja verkostoyhteistyö. 

Koulupsykologipalvelut ovat maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Tapaamiset 

toteutuvat pääasiassa koululla koulupäivän aikana. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa oppilaan ja 

hänen perheensä muiden tarjolla olevien palveluiden piiriin. Suoraman koulun koulupsykologina 

toimii Salla Saarela, p. 050 3948 470, salla.saarela@kangasala.fi. Yhteyttä voi ottaa myös Wilman 

kautta. 

 

 

KOULUKURAATTORI     0.-4.lk Liisa Niemelä 050-3876164 

5.-6.lk Senni Kangasniemi 050-373 8643  
  
Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattorin työn tavoitteena on lapsen 
hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen tukeminen, lapsen koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa 
auttaminen sekä vanhempien kasvatustyön tukeminen. Käytännössä koulukuraattorin työ on 
yksilökeskusteluja lapsen kanssa, tapaamisia ja yhteydenpitoa perheen ja yhteistyötahojen kanssa, 
tarvittaessa ohjausta muiden palvelujen piiriin sekä oppilasryhmien kanssa työskentelyä. Lisäksi 
koulukuraattori kuuluu koulukohtaiseen yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään ja osallistuu 
tarvittaessa yksittäisen oppilaan asian käsittelyyn yksilökohtaisessa oppilashuollossa. 
  
Oppilaat voivat ottaa koulukuraattoriin yhteyttä omatoimisesti tai vanhempien, opettajan tai muun 
koulun henkilökunnan jäsenen ohjaamana. Yhteyden saa parhaiten puhelimitse tai Wilma-viestillä. 
Toivomme, että yhteyttä otetaan matalalla kynnyksellä. 
  
Kuraattoripalvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Koulukuraattorin työtä 
säätelevät oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, perusopetuslaki, lastensuojelulaki sekä asiakastietolaki. 
  



SUORAMAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA KÄYTÄNTEET 

 

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun alueella, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, koulumatkoilla ja koulun retkillä. 
Niissä asioissa, joita ei erikseen mainita, noudatetaan yleistä lainsäädäntöä ja hyviä tapoja.  

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Jokaisella oppilaalla on velvollisuus osallistua 
opetukseen, jollei hänelle ole siitä väliaikaisesti myönnetty vapautusta. 

 

 

1§ Käyttäydyn ystävällisesti, olen reilu ja rehellinen 

 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä henkisesti ja fyysisesti turvatuksi. Koulussa ei sallita kiusaamista eikä henkistä tai 
fyysistä väkivaltaa. Kiusaamisesta ilmoitetaan heti opettajalle. 

 Toisia ihmisiä autetaan, kehutaan ja kannustetaan. Jokainen edistää omalla toiminnallaan muiden turvallisuutta ja 
viihtyisyyttä. 

 Koulussa tervehditään ja käytetään asiallista kieltä. Kaikkia kohdellaan ystävällisesti. 

 Koulun yhteisissä tilaisuuksissa ja koulua edustettaessa toimitaan annettujen erityisohjeiden mukaisesti. Kouluun tulevia 
vieraita kohtaan ja tilaisuuksissa käyttäydytään erityisen hyvin. 

 Koulussa pukeudutaan asiallisesti. Sisällä ei käytetä ulkopäähinettä. Päällysvaatteet jätetään siististi naulakoihin 
oppituntien ajaksi. 

  

2§ Turvaan opiskelu- ja työrauhan 

 Jokaisella on oikeus häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen, muulla henkilöstöllä 
työnsä tekemiseen. 

 Oppitunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtynä. 

 Puheenvuorot pyydetään viittaamalla, toisten päälle ei puhuta. 

 Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. 

 Oppitunnit lopettaa opettaja. 

 Päivänavaukset ja kuulutukset kuunnellaan hiljaa ja tehtäviä tekemättä. 
  
3§ Kunnioitan omaa, toisten ja koulun omaisuutta 

 

 Jokaisella on oikeus oman omaisuutensa koskemattomuuteen. 

 Yksityisomaisuus on koulussa omistajansa vastuulla. Arvotavara on kuljetettava aina mukana. 

 Jokaisella on velvollisuus käsitellä koulukiinteistöä ja koulun kalusteita huolellisesti. 

  Roskat viedään niille kuuluville paikoille. 

 Oppikirjat ja opiskeluvälineet pidetään hyvässä kunnossa. Oppikirjat ovat koulun omaisuutta ja ne palautetaan koululle. 

  Oppituntien jälkeen huolehditaan siitä, että luokka on siistinä. 

 Päivän päätteeksi luokka järjestetään siivousta varten. 

 Aiheutetusta vahingosta on heti ilmoitettava rehtorille tai opettajalle. 

 Jokainen on tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta korvausvelvollinen. 
  

4§ Teen välitunnista mukavan tauon 

 Sisällä ja ulkona liikutaan rauhallisesti, koulupäivän aikana ei ajella polkupyörällä tai muilla kulkuvälineillä. 

 Lumipallojen, kivien yms. heittely on kielletty. 

  Koulu ja koulualue pidetään siistinä. 

 Välitunnit vietetään koulun välituntialueella. 

 Välitunnille noudatetaan sovittuja vuoroja ja sääntöjä. 

 Ulkovälitunneilla ulos mennään ripeästi ilman eri kehotusta lähimmästä ulko-ovesta. 

 Sisätiloissa ei oleskella tarpeettomasti. 

 

5§ En tuo tupakkaa, päihteitä enkä vaarallisia aineita tai esineitä kouluun enkä koulualueelle 

 Tupakkatuotteiden, päihteiden sekä vaarallisten esineiden hallussapito ja käyttö koulussa on kielletty. 

 Asiattomien paino- tai multimediatuotteiden tuominen koululle on kielletty. 

 Järjestyssääntöjen vastaiset ja turvallisuutta vaarantavat esineet luovutetaan koululle. 

 Tarvittaessa opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa haltuunsa kielletty tai vaarallinen esine ja tarkistaa oppilaan tavarat 
niiden löytämiseksi. Esineet palautetaan oppilaan huoltajalle. 

  

 

 



6§ Puhelimeni, kamerani ja muut laitteeni eivät häiritse 

 Puhelimet ja muut elektroniset laitteet pidetään koulupäivän aikana koulualueella äänettömällä ja poissa näkyvistä. 

 Oppilas luovuttaa häiritsevät laitteet koulupäivän ajaksi opettajan osoittamaan paikkaan. 

 Oppilaan tai koulun henkilökunnan kuvaaminen ja tallenteen julkaiseminen on sallittua ainoastaan henkilökunnan tai 
huoltajien luvalla. 

 Koulu ei vastaa elektronisten laitteiden rikkoutumisesta tai katoamisesta. 

 Kännykällä voi soittaa esim. kotiin, kun sopii asiasta opettajan kanssa. Joissain erityisissä tilanteissa kännykän käytöstä 
voidaan sopia erikseen (esim. diabetes- oppilas). 
 

7§ Ruokailen rauhallisesti ja siististi 

 Jokaisella on oikeus nauttia rauhallisesta ruokailuhetkestä. 

 Ruokaa jonotetaan rauhallisesti jonossa. Sitä otetaan sen verran kuin jaksaa syödä. 

 Ruokaillessa noudatetaan hyviä pöytätapoja. 

 Ruokailun jälkeen välineet viedään palautuspaikkoihin ja varmistetaan, että ruokailupaikka jäi siistiksi. 

 Eväiden syömisestä on sovittava erikseen opettajan kanssa. 
 

 8§ Teen koulumatkasta turvallisen ja häiriöttömän 

 Koulumatkoilla, siirryttäessä liikuntapisteisiin ja opetukseen koulun ulkopuolelle noudatetaan liikennesääntöjä sekä 

annettuja ohjeita. 

 Koulumatkoilla ja -kuljetuksissa käyttäydytään asiallisesti ja kohteliaasti. 

 Polkupyörät säilytetään koulun alueella niille varatuilla paikoilla. 

 Pyöräilykypärän käyttö on pakollista pyöräillessä, lautaillessa tai rullaluistellessa. 

 Koulumatkan voi tehdä omalla polkupyörällä toisen luokan syksystä alkaen. 

  

9§ Edellisten sääntöjen lisäksi noudatan opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita 

Rehtori, opettaja tai muu kouluviranomainen voi tarvittaessa antaa järjestyssääntöihin tarkennuksia ja lisäohjeita. 
  

10§ Kurinpitoasioissa toimimme lain mukaan 

 Ensisijaisena kurinpitokeinona käytämme kasvatuskeskustelua. 

 Oppilasta, joka jättää noudattamatta koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan kurinpitokeinoilla ojentaa 
(Perusopetuslaki 36§).  

 Kurinpitokeinoja ovat jälki-istunto (max, 2h kerralla), kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen. 

 Varsinaisten kurinpitokeinojen lisäksi: 

 Opettaja voi määrätä oppilaan jäämään tekemään koulutehtäviä päivän jälkeen enintään yhden tunnin ajaksi. 

 Opettaja tai muu kouluhenkilökunnan jäsen voi oppilaan ojentamiseksi keskustella ja huomauttaa asioista. 

 Opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan oppitunnilta tai muusta tilaisuudesta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. 

 Rehtori voi määrätä oppilaan poistumaan koulusta lopputyöpäivän ajaksi. 
  
   
 
 
KOULUN KÄYTÄNTEITÄ LIIKUNTATUNNEILLA 

 kyötikkälän kentälle lähdetään koululta yhdessä opettajan kanssa 

 liikuntavälineitä ei haeta ilman opettajan lupaa 

 suunnistettaessa suositellaan kellon käyttöä ja metsästä pois lähtiessä pitää ilmoittautua opettajalle 

 pukuhuoneisiin mennään vasta välitunnin jälkeen ja aina ulkokautta 

 salissa ei liikuta sukat jalassa 

 pitkät hiukset sidotaan kiinni, kellot, korut ja avaimet otetaan pois 

 sisäliikuntatunnin jälkeen peseydytään, välitunnin voi säästä riippuen olla pukuhuoneessa 

 luokkiin meno, esim. varusteiden vienti, välitunnilla ja koulupäivän päätyttyä on kielletty  

 1.-3.-luokkalaiset käyttävät kypärää luistellessa 

 4.-6.-luokkalaiset käyttävät kypärää ainakin pelatessa 

 hiihtämään lähdetään koululta yhdessä opettajan kanssa 

 pyöräretkillä käytetään kypärää, jos kypärää ei ole, oppilas kävelee 

 opettajalle annetaan tieto etukäteen kirjallisesti, jos oppilas on pois liikuntatunneilta 

 sisäliikunnassa käytetään aina erillisiä liikuntavaatteita 

 ulkoliikuntatunteja varten liikunta-asu vaihdetaan vasta välitunnin jälkeen 

 pyritään sisätossujen/kenkien käyttöön 

 



UUDET HENKILÖKUNNAN JÄSENET 
 
Saia Pajunen 
 
Olen Saia Pajunen, ja työskentelen tämän syksyn Suoramalla 2B-
luokan opettajana. Olen monille koulun oppilaille jo entuudestaan tuttu, 
sillä olen pyörinyt Suoraman koululla sijaisena jo usean vuoden ajan. 
Minulla on 2- ja 4- vuotiaat pojat, joiden kanssa tykkään tehdä 
metsäretkiä ja pyöräillä uusia paikkoja katsomaan. Nautin hyvästä 
ruuasta ja soitan aika montaa soitinta!  
  

 
 
 

Pia Tanila 
 
Olen Pia Tanila, 35-vuotias luokanopettaja Kangasalta. 
Perheeseeni kuuluu mies ja kaksi lasta sekä lemmikkieläimiä. 
Tykkään opetustyön lisäksi tosi paljon eläimistä ja jos en olisi 
opettaja, saattaisin olla vaikka eläinlääkäri! Mutta Suoramalla on 
tosi kiva opettaa ja oppia! Hymyillään kun tavataan! 
 
 
 

 
 
Riikka Vuorela 
 
Hei koko Suoraman porukka😊 

 
Aloitin työt itselleni uudella paikkakunnalla ja koulussa Kangasalla 
elokuussa. Olen valmistunut Jyväskylästä erityisopettajaksi ja sitä 
aiemmin toimintaterapeutiksi. Kotoisin olen Jyväskylän läheltä 
Petäjävedeltä. Noin kaksikymmentä vuotta on jo kuitenkin kulunut 
Tampereen seudulla. Asun Pirkkalassa kahden tyttäreni ja koirani 
kanssa. Elämäni täyttyy äitiydestä, työstä ja liikunnasta. Myös 
erilaiset kädentaidot ovat minulle mieluista puuhaa. Kuva on 
kesämökiltämme Keuruulta. Siellä kotoisassa Keski-Suomessa 
palaudun parhaiten arjen kiireistä.  
 

Toivotan kaikille mukavaa lukuvuotta. On ollut kiva tulla osaksi teidän yhteisöä😊 

 
 
Lisäksi koulussamme aloittivat uusina työntekijöinä ohjaajat Jenni Marttila ja Niina 
Salo.  



 

OPPILASKUNTA 
 
Suoraman koulun tavoitteena on kasvattaa osaavia ja oma-aloitteisia yksilöitä sekä aktiivisia 
tulevaisuuden toimijoita että yhteiskunnan toimintaan demokratian periaatteiden mukaisesti 
osallistuvia kansalaisia. 

Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on osallistaa oppilaita suunnittelemaan ja toteuttamaan 
oppilaslähtöisiä ideoita omassa kouluyhteisössämme sekä tukea oppilaiden vastuunottoa yhteisten 
asioiden hoitamisessa. Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on myös kehittää oppilaiden valmiuksia 
toimia eri ryhmien edustajina sekä harjaannuttaa neuvotteluun perustuvaan yhteistoimintaan.  

Kaikki Suoraman koulun oppilaat kuuluvat koulun oppilaskuntaan, jonka valmistelu-, toimeenpano- 
ja päätäntävaltaa käyttää oppilaskunnan hallitus. Koulun oppilaskunnan hallitus valitaan vuodeksi 
kerrallaan 3. – 6. –luokkien edustajista, jotka valitaan vaaleilla syyslukukauden alkupuolella. Hallitus 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin sekä tiedottajan. 

Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on kehittää luokkien yhteistoimintaa ja tukea oppilaiden 
mahdollisuutta osallistua yhteisiä asioita koskevaan keskusteluun sekä päätöksentekoon.  

Hallitus toimii yhteydenpitäjänä opettajien ja oppilaiden välillä, ideoi esityksiä ja ehdotuksia, toimia 
yhteishengen kohottajana koulussa sekä kehittää oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia.  
Hallitus käsittelee oppilaiden, opettajien, rehtorin ja vanhempainyhdistyksen ehdotuksia ja ideoi 
myös itse toimintaa ja tapahtumia. 

 

Oppilaskunnan yleiskokous pidettiin 3. – 6. luokkien oppilaille perjantaina 31.8. klo 9.00 – 
9:20 koulun liikuntasalissa. Vaalikampanja oppilaskuntavaaleihin luokissa alkoi  ja 
oppilaskuntavaalit pidettiin torstaina 6.9.2018. 

 

Oppilaskunnan ohjaavat opettajat:  

Ville Keskinen ja Minna Palovuori 
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SUUN TERVEYDENHUOLTO  

 

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 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 puhkeavat 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.-luokkalla (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.  

Esteen sattuessa on ajan peruutuksesta ilmoitettava mahdollisimman pian, viimeistään edellisenä 
päivänä.   15 vuotta täyttäneiltä peritään perumattomasta käynnistä asetuksen mukainen 
poisjääntimaksu ( 33,90 €).  

Tarvittaessa hoitojaksojen välillä voitte ottaa yhteyttä puhelimitse suun terveyspalvelujen 
ajanvaraukseen puh. 03-5655 4023  maanantai-perjantai  klo 8-15. Viikonloppuisin päivystys 
Acutassa (esim. tapaturmatapaukset) .  

 

Terveellä suulla on helppo hymyillä! 

 

 

 

 

TERVEYDENHOITAJAN TERVEISET 

Kouluterveydenhoitaja seuraa ja tukee lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, tekee 
terveystarkastuksia, antaa ensiapua sekä edistää terveyttä esim. terveysneuvonnalla ja rokotuksilla. 
Hän osallistuu myös muuhun oppilashuoltotyöhön. 

Kouluterveydenhoitaja Johanna Lantela (050-4152231) on tavattavissa ma-to klo 12-13 ilman 
ajanvarausta. Terveydenhoitajan tarkastukset 1., 3. ja 5. luokilla sekä terveystapaaminen 2., 4. ja 6. 
luokilla. 

Koululääkäri Paula Rajala suorittaa terveystarkastukset 1. ja 5. luokkien oppilaille.  

Fysioterapeutti Eeva Mäkisen tapaamiset sopimuksen mukaan. 
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SYYSTERVEISET KUORON KANNATUSYHDISTYKSESTÄ 

 

Hyvät vanhemmat! 

Suoraman Nuorten Kuoron Kannatusyhdistys on toiminut jo yli 30 vuoden ajan. Kannatusyhdistys 
järjestää kuorolaisille mukavaa, turvallista vapaa-ajan tekemistä, mm. leirien ja teatterireissujen 
merkeissä. Myös joulu- ja kevätkonsertit ovat kannatusyhdistyksen jäsenien yhdessä opettajien 
kanssa ideoimia ja järjestämiä. 

Innokkaimmat kuorolaiset, jotka ovat olleet mukana jo alaluokilta asti, saavat 6. luokan päätteeksi 
kannatusyhdistykseltä kuororiipuksen. 

Kokoonnumme säännöllisesti syksyllä ja keväällä vuosikokoukseen. Toiminnassa on mukana 
aktiivisia, iloisia vanhempia. Kannatusyhdistyksen vuosikokous pidetään keskiviikkona ke 10.10. 
klo 18 koulun neuvotteluhuoneessa. Tervetuloa mukaan kuoron kannatusyhdistyksen 
hallitukseen ja toimintaan. Pienellä talkoilulla teemme Suoraman koulun kuorolaisille laulun ja ilon 
hetkiä! 

Kati Knuuttila 

Suoraman Nuorten Kuoron Kannatusyhdistys Ry 

Puheenjohtaja 

0400 863475 

katik@kotiportti.fi 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUORAMAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS 

 

 Suoraman koulun vanhempainyhdistys ry on toiminut aktiivisesti lähes kahdenkymmenen vuoden 

ajan. Vanhempainyhdistys on sitoutumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää oppilaiden 

vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa. Jäseneksi voivat liittyä kaikki Suoraman koulun 

oppilaiden vanhemmat. Helpoiten toimintaan mukaan tuleminen tapahtuu tulemalla 

vuosikokoukseen tai vaikkapa laittamalla sähköpostia suoramankoulunvy@gmail.com. 

 

Koulumme vanhempainyhdistys on järjestänyt vuodesta 2002 alkaen 1.-2.-luokkalaisten aamu- ja 

iltapäiväkerhoa, sekä vapaa-ajan kerhoja ja kesäkerhoa kesäkuussa. 

Vanhempainyhdistys järjestää myös oppilaille erilaisia tapahtumia, esimerkkeinä konsertit, 

teatteriesitykset ja vapaa-ajan tapahtumat. Vanhempainyhdistys tukee Suoraman koulun oppilaita 

vuosittain stipendeillä, ja auttaa luokkia leirikouluvarojen keräämisessä. 

 

Toiminnallamme haluamme tukea yrittämistä sekä kannustaa koululaisia  

aktiiviseen, luovaan ja terveelliseen elämäntapaan. 

  

Nykyiset hallituksen jäsenet 

Heli-Mari Ekmark-Saarela, puheenjohtaja Salonen Juha,  

varapuheenjohtaja Ruhtinas Milla, rahastonhoitaja Pellikka Minna,  

sihteeri Airaksinen Piia Vainio Susanna 

 

Suoraman koulun vanhempainyhdistykselle valitaan uusi hallitus  

vuosikokouksessa keskiviikkona 26.9.2018 klo 18.00 Suoraman koululla. 

Tervetuloa! 

 

Käy tykkäämässä meistä Facebookissa! 
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SYYSLUKUKAUDEN 2018 KALENTERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Olen tutustunut Suoraman koulun lukuvuositiedotteeseen. 

____ / ____ 2018 __________________________________ 

  huoltajan allekirjoitus 

 

Oppilaan nimi: _____________________________ Luokka: ______ 

Tämä ilmoitusosa palautetaan opettajalle allekirjoitettuna viim. to 4.10.2018. 

 

SYYSKUU  

ma 3.9. Koko koulun vanhempainilta 

la 1.9. Huomio koulupäivä! 

ke 26.9. Vanhempainyhdistyksen vuosikokous klo 18 

  

LOKAKUU  

ma-pe 13.10.- 21.10. Syysloma 

  

MARRASKUU  

12.11.-16.11 Kirjallisuusviikko 

  

  

JOULUKUU  

  

to 20.12 Joulujuhlat koululla kahdessa erässä 

pe 21.12. Syyslukukausi päättyy, todistusten jako  

  

KEVÄT 2019  

ma 7.1. Kevätlukukausi alkaa 

ma-pe 23.2.- 3.3. Talviloma, vko 9 

to 30.5. Helaloma, vapaata koulusta 

la 1.6. Kevätlukukausi päättyy 

  


