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Tässä tulee uusi syystiedotteemme koteihin. Olemme koonneet tiedotteeseen tärkeitä koko
lukuvuotta 2020–2021 koskevia asioita. Muita tiedotteita lähetämme vuoden mittaan. Lisäksi
tiedotamme Wilman tiedotteissa mm. työjärjestysmuutoksista.
Yhteistyöterveisin,
Opetushenkilökunta
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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

rehtori Tarja Eskelinen

0503738646

opettajat
esim. retkille)

0401336348 (yhteisessä käytössä oleva kännykkä

kivikoulu, hlökuntahuone

0401336347

koulusihteeri Samira Salo

0401336729

vararehtori Jaana Pietilä-Annala

0401336444

vararehtori Sakari Huttunen

0444813131

erit.op. Satu Paavilainen

0401336644

erit.op. Linda Kuusjärvi

044 4860424

erit.op. Tiina Pennanen

0444813134

Kivikoulun 2.krs

040 133 6346

Koivurinne,englannin luokka

0401336647

iltapäiväkerho

0505884474

eskari

0503031733

puukoulun opehuone

0503135850

Ruusutarha, 3A

044 4314180

Rantakoulu

044 4314179

Koulun työajat
Lukuvuosi 2020-2021
Syyslukukausi 11.8. – 22.12.2020
Syysloma 12.-18.10.2020

Joululoma 23.12.2020-6.1.2021
Kevätlukukausi 7.1. – 5.6.2021
Talviloma 1.3.-7.3.2021
Pääsiäisloma 1.4.-6.4.2021

Oppitunnit;
8 – 8.45
8.50 – 9.35
10 – 10.45
11 – 11.45 (3.-6. -luokat)
11.15 – 12 (1.-2. -luokat)
12.15 – 13
13.15 – 14
14.05 – 14.50

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 Wilmassa olevalla vapautuskoulunkäynnistä -lomakkeella.
Viittä päivää pidempiin lomiin anotaan lupa rehtorilta (hakemus myös Wilmassa). 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.
Puhelimen käyttö koulussa
Oppilaat voivat käyttää puhelimia opiskeluun oppitunneilla, jos opettaja antaa siihen luvan.
Mikäli puhelimen käyttö häiritsee oppitunnin kulkua, on opettajalla oikeus ottaa oppilaalta
puhelin pois. Koulu ei vastaa kadonneista tai rikkoutuneista puhelimista.

Liikuntatunneille varustautuminen
Sisäliikuntatunneilla varusteina ovat sortsit tai verkkarit. Ulkoliikuntatunneilla varustaudutaan
sään ja lajin mukaisilla liikuntavarusteilla. Tuntien jälkeen peseytyminen on kaikille oppilaille
tarpeellista, joten pyyhe tulee olla mukana. Talviliikuntaan kuuluvat myös hiihto ja luistelu.
Hiihtovälineet löytyvät koululta, mutta luistimet tulee oppilailla olla omat
Koulun juhliin ja uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuminen
Suomalaisen koulun perinteisissä juhlissa (mm. joulu-, kevät- ja itsenäisyysjuhla)
on uskonollisuuteen viittavia elementtejä. Ne ovat osa suomalaista juhlaperinnettä ja
kuuluvat suomalaiseen kulttuuriin. Kaikki oppilaat osallistuvat niihin osana Ruutanan koulun
toimintaa, koska niissä ei ole kyse varsinaisesta uskonnon harjoittamisesta. Näissä tilaisuuksissa
huomioidaan oppilaiden yhdenvertainen oikeus osallistua opetukseen kuuluvaan koulun juhlaan
ja siihen, että tilaisuuden sisältö ei loukkaa oppilaiden uskonnonvapautta.
Uskonnollisia tilaisuuksia järjestetään yhteistyössä esim. Kangasalan evankelis-luterilaisen
seurakunnan kanssa. Sellaisia voivat olla esimerkiksi joulu- ja kevätkirkko, adventtihartaus,
kiirastorstain hartaus ja perjantaiset seurakunnan päivänavaukset. Niille oppilaille, jotka eivät
ole kirkon jäseniä ja jotka eivät vakaumuksen vuoksi halua osallistua näihin tilaisuuksiin, annetaan
mahdollisuus muuhun toimintaan.

Koulun tekemät muistiot
Saatamme käyttää oppilasriitojen selvittelyssä kirjoitettavan muistoin sijaan haastattelujen
nauhoittamista. Tällöin pystymme keskittymään oppilaaseen ja käsiteltävään asiaan, ilman
että joudumme keskeyttämään oppilaan kertomuksen tilanteesta, koska kirjuri ei ehdi
kirjoittaa riittävän nopeasti. Olemme saaneet ohjeet aluehallintoviraston (AVI) lakimieheltä:
Henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan henkilötietoja saa käsitellä mm. kerätä.
Koululla on kyseisen lainkohdan perusteella oikeus kerätä henkilötietoja koulun palaverissa
käsitellyistä asioista nauhoittamalla tai laatimalla muistio. Henkilötietolaissa ei säädetä
erikseen henkilötietojen keräämisen tavoista, eikä siinä siten kielletä tietynlaista
henkilötietojen keräämisen tapaa, kuten nauhoittamista.
Palaverin nauhoituksesta syntyvä tallenne on viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain 5 §:ssä tarkoitettu viranomaisen asiakirja yhtä lailla kuin palaverista
laadittu kirjallinen muistio.
Oppilaan kanssa käytyjä keskusteluja voidaan nauhoittaa, eikä siihen tarvitse huoltajan lupaa.
Nauhoittamisessa on kyse tiedon vastaanottamisesta, joka kuuluu perustuslain 12 §:ssä
säädettyyn sananvapauteen.
Muistiosta saavat tietoa vain henkilöt, jotka voivat osallistua oppilaan asian käsittelyyn.
Oppilasvakuutus
Oppilas on vakuutettu koulupäivän ja matkan ajan (suoraan kotoa kouluun ja koulusta kotiin),
sekä koulun järjestämissä kerhoissa (myös vanhempainyhdistyksen kerhot, mutta ei esim.
enkkukerho).

Oppilas voi saada loukkaantuessaan (koulussa, vapaalla) lääkärinlausunnolla ilmaisen
taksikuljetuksen. Lääkärinlausunto ja koulukuljetushakemus toimitetaan rehtorille.
Oppilaan loukkaantuessa koulupäivän tai matkan aikana, koululla tehdään tapahtuneesta
vahinkoilmoitus. Lomake toimitetaan toimistosihteerin arkistoon. Oppilaan loukkaantuessa
käytetään ensisijaisesti terveyskeskuksen palveluja. Jos pakottavasta syystä joutuu käymään
yksityisellä lääkäriasemalla, käynti maksetaan ensin itse ja lasku / kuitti käynnistä toimitetaan
toimistosihteerille, tilinumeron kera, jonne summan palautetaan.
Ohje kaupungin koulukuljetusperusteista;
Jos koulukuljetusta haetaan terveydellisiin syihin perustuen, hakemuksen liitteenä on oltava
lääkärinlausunto, jossa todetaan yksilöity tarve ja perusteet kuljetukselle ja josta ilmenee
ajanjakso, jolloin koulukyyti on tarpeellinen sekä esitys kuljetusmuodosta (esim. tarvitsee
taksikuljetuksen liikuntarajoitteen takia 1.2 – 28.2). Lääkärinlausunto suositellaan haettavaksi
Kangasalan terveyskeskuksen omalääkäriltä. Lääkärinlausunnon perusteella koululääkäri arvioi
tarpeen koulukuljetukseen tapauskohtaisesti.
Jos oppilas muuttaa toiseen kouluun, ilmoitattehan siitä opettajan lisäksi rehtorille ja
toimistosihteerille.
Läksyparkki on Rantakoulussa maanantaisin klo 13.15-14.45, kivikoululla tiistaisin klo 1414.45 ja Koivurinteessä torstaisin klo 14-14.45.
Koulumme on kengätön ja hajusteeton koulu.
Ruoka-aineallergioista huoltajat ilmoittavat suoraan koulun keittäjille.
Kirjastoauto on koululla tiistaisin klo 9.20-13.00 kivikoulun vieressä ja parillisina
torstaina klo 11.40-13.00 Rantakoululla.
Ruokailuajat (Korona -pandemian aikana eri aikataulu)
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Tapahtumia









28.9.-2.10. koulujen elokuvaviikko
5.-9.10. Kestävä elämäntapa ja hyvinvointi teemaviikko
viikolla 41 Kummikävely, kerätään rahaa World Vision kummilapsille
29.10. 5.-6.lk tanssit
tammikuu uintivuorot Kuohussa
8.-14.2.2021 Mediataitoviikko
keväällä Yrityskylä
25.5. 2021 6.-luokkalaisten tutustuminen Pikkolaan ja tulevien ekaluokkalaisten
tutustumispäivä

Keväällä 2021 luokkaretket, 1.luokan museoretki, 3.luokan kotiseuturetki jne., jolloin
poikkeava koulupäivän pituus (pandemian sallimissa rajoissa).

Järjestyssäännöt
KOULUAIKANA
 Pysyn koulualueella ja saan poistua sieltä vain opettajan luvalla. Koulupäivän päätyttyä
poistun alueelta välittömästi.
 Noudatan hyviä käytöstapoja; tervehdin, puhun kaikille asiallisesti ja kunnioittaen,
avaan oven toiselle, pyydän tarvittaessa anteeksi ja kiitän.
 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
ja potkulautaillessani.
 Otan ulko-ovella kengät pois. Päällysvaatteet sekä päähineen jätän naulakkoon.
 Tuon kouluun vain opettajan luvalla koulunkäyntiin kuulumattomia esineitä, eväitä,
makeisia tai xylitol -pastilleja (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.
Liikun rauhallisesti kävellen.
Valitsen itselleni lautasmallin mukaisen annoksen ja pyrin syömään lautasen tyhjäksi.
Ruokailen rauhassa metelöimättä hyviä ruokailutapoja noudattaen.
Jätän paikkani siistiksi ja kiitän ruuasta.

SÄÄNTÖIHIN JA KÄYTÄNTEISIIN VOI TULLA MUUTOKSIA JOHTUEN
KORONAVIRUKSEEN LIITTYVISTÄ OHJEISTUKSISTA.

Koulusovittelu
Ruutanan koulussa on koulun opettajista koostuva sovittelutiimi, johon tänä lukuvuonna
kuuluvat erityisopettajat Satu Paavilainen ja Linda Kuusjärvi sekä luokanopettaja Teemu
Lindqvist. Lisäksi kasvatusohjaaja Minna Lahti auttaa erilaisten ristiriitojen selvittelyssä.
Kangasalan Sovittelutiimien toiminnassa korostuu riidan osapuolten
- tasapuolinen kuunteleminen
- osapuolten avoin keskustelu
- sovinnon työstämien ja löytäminen.
Tavoitteena ei ensisijaisesti ole syyllisten löytäminen ja nimeäminen vaan
yhteisymmärryksen löytäminen. Olennaista on myös riidan osapuolten kokema osallisuus
prosessissa. Kun osapuolet itse työstävät yhteisiä sääntöjä ja käytäntöjä, sitoutuminen niihin
ja vastuu niiden noudattamisesta on vahvempaa sovittelukeskustelun tarkoituksena ei ole
pelkästään selvittää, mitä on tapahtunut, vaan kartoittaa myös osapuolten: tunteita, ajatuksia,
tarpeita, arvoja ja tapahtumien vaikutuksia.
Koulusovittelun malli: Oppilas ottaa riidan puheeksi tai koulun aikuinen huomaa riidan.
Jos tavanomainen riidan selvittely koulusovittelun kysymyksillä suullisesti ei riitä eikä tuo
selvyyttä tai jos riitely jatkuu edelleen, käydään sovittelukeskustelu koulun sovittelutiimin
kanssa. Osapuolia kuunnellaan erikseen ja pyritään saamaan erilaiset näkökulmat esiin
kysymyspatteristoa käyttäen. Yhteinen tapaaminen / Yhteiset tapaamiset, joissa sovitaan
yhteisistä ratkaisuista ja siitä, miten jatkossa käyttäydytään ja toimitaan, jotta vastaavilta
tilanteilta voitaisiin välttyä.
Seurantatapaaminen, jolla varmistetaan, että osapuolet pitävät kiinni sopimistaan säännöistä.

Sovittelukeskustelun kirjaukset tehdään Wilmaan Kurinpito-osion Koulusovittelulomakkeelle. Lomake on oppilaskohtainen ja lomakkeen kirjaukset eivät näy oppilaiden
huoltajille.

Oppilaskunta
Ruutanan koulun oppilaskunta, eli kaikki 1-6. luokan oppilaat, on valinnut keskuudestaan
uuden hallituksen lukuvuodelle 2020-2021. Hallitukseen valittiin tällä kertaa jokaiselta
luokka-asteelta yksi oppilas ja lisäksi Rantakoulun edustaja luokilta 3.-4.. Joka luokalta löytyy
kuitenkin hallituksen yhteyshenkilö, joka välittää terveiset oppilaskunnan hallitukselle ja
takaisin luokka-asteen edustajan kautta.
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 hallituksen puolesta hyvää alkanutta lukuvuotta toivottavat,
Reetta Kaipia ja Herman Keränen
Oppilaskunnan ohjaavat opettajat

Kerhotoiminta
Kerhotoiminta koulussamme lukuvuonna 2020–2021
Kerhotoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille mielekästä toimintaa ennen tai jälkeen
koulupäivän. Tavoitteena on mahdollistaa harrastaminen kodin lähellä.
Syksyllä 2020 kerhoa voidaan pitää yhdelle luokka-asteelle kerrallaan.
Koulussamme toimii syksyllä 2020
Wau!-liikuntakerho torstaisin klo 13.15-14.00 (1.lk) ja klo 14.00-14.45 (2.lk) koulun
liikuntasalissa ja lähiympäristössä.
Seurakunnan sählykerho keskiviikkoisin klo 13-14 (3.lk)
Lukuvuoden aikana voi alkaa myös muita kerhoja. Kerhoista tiedotetaan Wilma-viesteillä tai
reppupostilla. Kerhoista on tietoa lisäksi koulumme kotisivuilla kohdassa kerhotoiminta.

Kerhoterveisin
Reetta Kaipia (koulumme kerhoyhdyshenkilö)
reetta.kaipia@kangasala.fi

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 Linda Kuusjärvi ,
Satu Paavilainen ja Tiina Pennanen. Linda huolehtii koulun eskareiden, 2., 4. ja 6. luokkien ja
Satu 1., 3. ja 5. luokkien oppilaista. Tiina Pennanen antaa erityisopetusta maanantaisin ja
perjantaisin 4.-6. luokkien oppilaille. Puheopetusta annetaan ryhmämuotoisena koulun
eskareille sekä 1. vuosiluokan oppilaille.
Erityisopettajan työhön kuuluu:
 puheopetus ryhmämuotoisena (äännevirheiden korjaus, 0.-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
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) Tiina
Pennanen (puh. 044-4813134)

Esiopetus
Koulussamme toimii perusopetuslain mukainen esiopetusluokka, jossa on
11 oppilasta. Opetus ja toiminta perustuvat Kangasalan kaupungin esiopetussuunnitelmaan
2016. Esiopetuksessa harjoitellaan monipuolisesti kouluvalmiuksia. Päivittäinen toimintaaikamme klo 8.50-13.00 välillä. Teemme yhteistyötä alueen muiden esiopetusryhmien 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). Syyslukukaudella 2020 aloittelemme
joustavan esi-ja alkuopetuksen Oksa - toimintaa.
Esiopettaja Maikku Kilpi-Sikkinen p.050-3031 733 ja koulunkäynninohjaaja Pirjo Ojala.

Iltapäiväkerho
Ruutanan koulun iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuonna 2020-2021
Iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Kotien työtä
tuettaessa lähtökohtana on, että lapsen huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta.
Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen edellyttää keskinäiseen kunnioituksen ja tasaarvoisuuteen perustuvaa yhteistyötä.
Iltapäivätoiminnan tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen.
Toiminta kootaan seuraavista sisällöllisistä kokonaisuuksista:
 eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus
 leikki ja vuorovaikutus
 liikunta ja ulkoilu
 ruokailu ja lepo
 kädentaidot ja askartelu
 kuvallinen, musiikillinen ja kielellinen ilmaisu
 arkiaskareet

Toiminnasta tarkemmin:
Rantakoulun tiloissa järjestettävään iltapäivätoimintaan osallistuu 23 ekaluokkalaista ja 7
tokaluokkalaista. Kerho on avoinna koulupäivisin klo 12.00-16.30. Välipala on tarjolla alkaen
klo 13.30. Ohjaajina toimivat Mira Sorri ja Kirsti Salojensaari-Goman, tarvittaessa kiertävät
ohjaajat Päivi Nuutinen ja Elina Hurme sekä koulun ohjaajat.
Päivittäin on ohjelmassa ulkoilua, yhteinen rauhoittumishetki ja jokaisena kerhopäivänä on
aikaa myös vapaille leikeille. Läksyjen tekoon tarjotaan mahdollisuus, mutta vastuu
kotitehtävistä kuuluu lapselle ja hänen huoltajilleen. Ohjattua toimintaa järjestetään
viikoittain. Kerholle voi tulla ulkopuolisen ohjaajan tarjoamaa toimintaa syksyn ja kevään
aikana.
Toiminnassa pyrimme tarjoamaan monipuolista toimintaa (kädentaidot, liikunta, musiikki,
pelit ja leikit) ohjattuna sekä vapaavalintaisena. Huomioimme toiminnan suunnittelussa
tärkeimmät juhlapäivät. Lisäksi pidämme joitakin lelu-, elokuva ja pelipäiviä. Teemme myös
lukuvuoden aikana resurssien puitteissa retkiä lähialueelle (Pirkanmaa).

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 lukuvuonna 20-21 Terttu Kokon sijainen Milla
Keskinen. Milla on paikalla aina tiistaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin ja parillisten viikkojen
maanantait. Puhelinaika näinä päivinä klo 12:30-13 puh. 050 371 5114. Voit olla yhteydessä
myös wilmaviestitse.
Avoin vastaanotto on koululla pääsääntöisesti klo 11.30–12, jolloin oppilas voi tulla
vastaanotolle ilman ajanvarausta. Toistaiseksi Covid-19-tilanteen vuoksi avointa
vastaanottoa ei järjestetä, kaikki käynnit ajanvarauksella. Muina aikoina teen
suunniteltuja terveystarkastuksia. Seuratkaa Wilma-tiedotteita terveydenhuoltoon liittyen!
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 lähetteen saamisen jälkeen
vastaanottoajan 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. Oppilaan sairaanhoitopalveluista vastaa oman alueen terveysasema. Äkillisesti
sairastuneen alle 10-v. lapsen huoltaja saa tarvittaessa todistuksen työnantajalle
terveydenhoitajalta, 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
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.-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 (50,80€).
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
Kuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Ruutanan koululla kuraattori käy pääsääntöisesti
maanantaisin ja keskiviikkoisin. Kuraattorin työn tavoitteena on oppilaan hyvinvoinnin ja
myönteisen kehityksen tukeminen. Kuraattoriin voi olla yhteydessä esimerkiksi lapsen
koulunkäyntiin, tunne-elämään, kaverisuhteisiin tai perhe-elämään liittyvissä haasteissa.
Yhteyttä voi ottaa matalalla kynnyksellä. Kuraattorin työhön sisältyy yksilökeskusteluja
oppilaan kanssa, yhteydenpitoa perheen ja yhteistyötahojen kanssa ja tarvittaessa ohjausta
muiden palveluiden piiriin. Kuraattori voi toimia myös oppilasryhmien kanssa. Kuraattori

kuuluu koulun yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään ja osallistuu tarvittaessa yksittäisen
oppilaan asian käsittelyyn yksilökohtaisessa oppilashuollossa.
Kuraattoripalvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Kuraattoriin saa
yhteyden parhaiten Wilman kautta tai puhelimitse.
Yhteistyöterveisin,
vastaava kuraattori
Liisa Niemelä puh. 050 3876164
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, Kirkkoharju, Liuksiala, Ruutana
Ystävällisin terveisin,
Inkeri Kivijärvi
koulupsykologi
inkeri.kivijarvi@kangasala.fi
040-133 6260

Kasvatusohjaaja
Koulusosionomi koulussa-hanke käynnistyi Kangasalla 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.

Ruutanassa toimii kasvatusohjaaja toista vuotta. Ryhmäytymistunnit jokaiselle luokkaasteelle ovat pyörähtäneet käyntiin. Lapsi- vanhempikerhoa ollaan aloittelemassa 1. ja 2.
luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen. Uutena syksyllä käynnistyy ensimmäisen ja
kolmannen luokan oppilaille kutsukerhona tunnetaitoryhmä. Tarpeen mukaan innovoidaan
koulun arkeen uusia toimintamalleja tukemaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.
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.
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 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 ja 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

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 Aluehallintovirastolta. 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 vaan kertynyt tuotto jaetaan lapsille.
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
Uuden hallituksen kokoonpano:
Puheenjohtaja Esa Perkiö
1.varapuheenjohtaja:Pete Ahonen
2.varapuheenjohtaja: Antti Pulakka
rahastonhoitaja: Vesa Hytönen
sihteeri: Mirka Sirviä-Mäkelä
tiedotusvastaava: Mari Raninen
avustusvastaava: Antti Pulakka
kerhokoordinaattori: Satu Rantala/Pete Ahonen
hankintavastaava Heli Lamminen
Koronan aiheuttamat rajoitukset vaikuttavat tällä kaudella toimintaamme hyvin paljon ja useat
tapahtumat saattavat peruuntua. Järjestämme tapahtumia kulloinkin voimassa olevien
kokoontumissääntöjen mukaan.

Myonteiset tunteet aikaan saavat kukoistuksen ja ihmisyyden koko potentiaaliin kasvamisen
HUOMAA JOKA PÄIVÄ JOKIN POSITIIVINEN ASIA LAPSESTASI JA SANO SE HÄNELLE ÄÄNEEN!

Hyvää yhteistyötä lukuvuodelle 2020-21 toivoen,
Ruutanan koulun väki!

