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palveluasenne.

Vaatimattomasti paras



Illan ohjelma

• Kahvittelu

• Apulaisrehtori Saija Artama esittelee yleisiä käytänteitä

• Terveydenhoitaja Suvi Vesa kertoo tulevasta terveystarkastuksesta

• Luokanvalvojat saattavat kotiluokkaan, jossa tutustuminen uuteen
luokkaan ja luokanvalvojaan



Pikkolan koulu

• Rehtori 1.8.2019 alkaen Marianne Liimatainen

• Apulaisrehtori 1.8.2019 alkaen Janne Niemi

• Oppilaita n. 660

• Henkilökuntaa n. 65



Työnjako Pikkolassa

• Luokanvalvoja ensisijaisesti oppilaan asioita koordinoiva aikuinen

• Aineenopettaja oppiaineen opetus ja arviointi

• Laaja-alaiset erityisopettajat opetuksen tuen järjestäminen 
yleisopetuksessa aineenopettajien tukena

• Erityisluokanopettajat pienryhmien opetus

• Terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi oppilashuolto

• Opot opiskelutaidot ja tulevaisuudensuunnitelmat

• Ohjaaja oppilaan tukena

• Kasvatusohjaaja oppilaan, vanhemman ja opettajan tukena 
koulunkäynnin pulmissa

• Rehtori ja apulaisrehtori



Yhteistyö kodin ja koulun välillä

• Wilma

• Koulun kotisivut: https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-
opetus/perusopetus/koulut/pikkolan-koulu/

• Vanhempainillat, seuraava tulossa syksyllä syys-lokakuussa

• Puhelut ja tapaamiset

https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulut/pikkolan-koulu/


Kaupungin maksamat koulumatkat

• Alakoulujen kautta jaettu anomukset

• Matkakorttina Tampereen joukkoliikenteen kortti

• Huoltajat vastaavat kortin hankkimisesta ja koululipun
lataamisesta kortille

• Kortti hankittavissa Tampereen joukkoliikenteen asiakaspalvelusta
tai nuoren omilla verkkopankkitunnuksilla nettilatauspalvelusta
• Tarkempia ohjeita: http://joukkoliikenne.tampere.fi/ohjeita-ja-

tietoa/digipalvelut/ohje-nella-nettilatauspalvelu-2.html
• https://kangasala.wilma.pirnet.fi/news/3744

• Koululippu ladattavissa oletettavasti 1.7. alkaen ja se tulee olla 
ladattuna ennen lukuvuoden alkua

• Tarkempia ohjeita koulukuljetuksista: 
https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-
opetus/perusopetus/koulumatkat-ja-koulukuljetus/

http://joukkoliikenne.tampere.fi/ohjeita-ja-tietoa/digipalvelut/ohje-nella-nettilatauspalvelu-2.html
https://kangasala.wilma.pirnet.fi/news/3744
https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulumatkat-ja-koulukuljetus/


Huomioithan koulumatkoilla

• Kaikki ”koulubussit” ovat joukkoliikenteen vakiovuoroja. Aikataulut 
löytyvät liikennöitsijöiden nettisivuilta. Kannattaa varmistaa 
elokuussa.

• Koulun pihalla ja ympäristössä on jatkuvasti vaaratilanteita 
mopojen ja mopoautojen kanssa. Muistutattehan varovaisuuteen.

• Tuodessasi lapsesi kouluun älä aja ovelle asti vaan jätä hänet joko 
Kangasalantielle tai Finnentielle.

• Muistutattehan lapsianne pyöräilykypärän käytöstä.



Pikkolan periaatteet

• Meillä on rauhallista ja turvallista.

• Huomaamme ja hyväksymme toisemme.

• Teemme yhdessä, kannustamme toisiamme.

• Otamme ja jaamme vastuuta.

• Käytämme monipuolisia oppimisympäristöjä.

• Saamme epäonnistua.

• Huolehdimme ympäristöstä ja tulevaisuudesta.

• Pyrimme hyvään ja tasapainoiseen elämään.



Odotamme teiltä huoltajilta

• Oppilaan huolehtimista ajoissa kouluun

• Oppilaan oikeasta kouluvarustuksesta huolehtimista

• Oppilaan riittävän unen kontrollointia

• Oppilaan aamupalasta huolehtimista

• Koulun sääntöjen hyväksymistä

• Läksyjen teon kontrollointia ja tarvittaessa auttamista kotona

• Poissaolojen selvitystä viikoittain

• Aitoa mielenkiintoa koulua ja oppimista kohtaan

• Yhteistyöhalua myös mahdollisissa ongelmatilanteissa

• Huoltajien keskinäistä viestintää nuoren asioissa myös 
erillisasumistilanteissa



Luokanvalvojat

• 7A Liisa Istolahti

• 7B  Jussi Oravainen

• 7C Kreetta Väätäinen

• 7D Maarit Piippo-Antila

• 7E Hanna Taivalaho

• 7F Paula Lampinen

• 7G Heidi Manninen

• 7H Minna Karttunen

• 7I Saija Artama

• 7J Heidi Tuokkola

• 7O Juha Salonen(pienluokkaopetus)

• 7L Katri Niittymäki (pienluokkaopetus)



Kiitos.
Saija Artama

+358 50 38 76 166

saija.artama@kangasala.fi


