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Turvallinen yhteisö, luovasti elämän eväitä 
 

 

  



LUKUVUOSI 2021–2022  

lukuvuoden koulutyö alkoi tiistaina    10.8.2021  
lukuvuoden koulutyö päättyy lauantaina  4.6.2022 
 
syyslukukausi     10.8. - 21.12.2021  
syysloma     18. - 24.10.2021  
joululoma    22.12.2021 – 9.1.2022 
 
kevätlukukausi    10.1. – 4.6.2022  
lauantai-työpäivä   19.2.2022 Koululaitos 150-vuotta -teemalla 
talviloma     28.2. - 6.3.2022  
Pääsiäisloma   14.4-18.4.2022  
Todistusten jako   la 4.6.2022 
 
 

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   Valinnaisaineet perjantaisin klo 12.15 – 13.45 
 
13.15 - 14.00                  6. tunti  
14.00 - 14.45                  7. tunti  
 
 
OPPILASMÄÄRÄ 10.8.2021 
 
1. lk 59 
2. lk 82 
3. lk 115 
4. lk 96 
5. lk 94 
6. lk 103 
YHT. 549 
 
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/  



REHTORIN TERVEHDYS 

Hei Suoraman väki! 

 

Tämä lukuvuosi jatkaa siitä mihin keväällä jäätiin, erityisesti näiden erityisten opetusjärjestelyiden osalta. 
Aloitimme koulun tarkasti opetushallituksen ohjeita noudattaen ja tavoitteena on, että koulutyö pystytään 
viemää läpi lähes normaalisti. Katsotaan mitä syksy tuo tältä osin tullessaan. Uskon, että kaikki menee 
hyvin kun pidämme yhdessä sovituista käytänteistä tarkasti kiinni. 

Kangasalan kaupunki päätti luopua koulukohtaisista opetussuunnitelmista viime syksystä lähtien. 
Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa olevat asiat löytyvät koulujen vuosisuunnitelmista, johon teilläkin 
on pääsy Wilman kautta (Vuosisuunnittelu-välilehti). Kaupunkitasoinen opetussuunnitelma on löydettävissä 
Kangasalan kotisuvuilta osoitteesta kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/opiskelu-
perusopetuksessa/opetussuunnitelma-ja-oppiaineet/. 
 
Koulussamme toteutetaan monipuolisesti joustavia opetusjärjestelyitä, jossa esiopetus, perusopetus ja 
erityisopetus integroituu vahvasti yhteiseen toimintakulttuuriin. 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.  

Suoraman koulussa toteutetaan yhteisopettajuutta ja toimitaan aktiivisesti luokka-astetiimeissä. 
Koulussamme on monipuolista kerhotoimintaa mm. useita kuoroja ja bändejä, sekä tavoitellaan aktiivista 
liikkumista Liikkuva-koulu -hankeen kautta. Näistä kaikista hankkeista löytyy lisätietoa koulu kotisivuilta. 

Tällä hetkellä Suoraman koulu on oppilasmäärältään Kangasalan suurin perusopetuksen 1.-6. luokkien 
kouluista. Oppilaita on 550 ja nykyisen ennusteen mukaan koulun oppilasmäärä kasvaa vielä vuoden tai 
kaksi, mutta lähtee sitten hiljalleen laskemaan. Tosin tämä ennustus on epävarma, koska esim. 
muuttoliikennettä ei ole huomioitu. Esiopetus toimii samoissa tiloissa ja teemme esiopetuksen kanssa 
tiivistä yhteistyötä OKSA-toiminnan kautta. Suoraman koulu toimii hallinnollisesti yhdessä Tursolan 
korttelikoulun kanssa.  

Kaupunkimme kuntouttavaa opetusta koulussamme on kahden ryhmän verran. Toinen ryhmä on tarkoitettu 1.-3. 
luokan oppilaille ja toinen 4.-6. 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. 

Kodin ja koulun yhteistyölle Suoraman koululla on pitkät perinteet. Normaalin ja monipuolisen kodin ja 
koulun välisen yhteistyön lisäksi koulullamme toimii aktiivinen vanhempainyhdistys.  

Tästä lukuvuositiedotteesta löydätte koulua koskevat tärkeät asiat. Koulun kotisivut löytyvät Kaupungin kotisivujen 
kautta kohdasta Varhaiskasvatus ja opetus. 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   

  



KOULUMME HENKILÖKUNTA 

LUOKANOPETTAJAT   
1.a Maiju Lyhty  040-1336680 
1.b Sanna Talvitie 040-1336680 
1.c Anita Nikupeteri 040-1336680 
2.a Pia Keskinen 040-1336680 
2.b Eija Turunen 040-1336680 
2.c Leena Kuorilehto  040-1336680 
2.d Kaisa Mattila  040-1336680 
3.a Ville Keskinen 040-1336680 
3.b Petra Lehtinen 040-1336680 
3.c Minna Pussinen 040-1336680 
3.d Katja Sainio 040-1336680 
4.a Laura Oranen/ Maria Majanen 040-1336680 
4.b Henri Hytönen 040-1336680 
4.c Päivi Kaihula 040-1336680 
4.d Johanna Jussila 040-1336680 
5.a Saija Sallinen 040-1336680 
5.b Päivi Mansikka-aho 040-1336680 
5.c Vesa Hursti 040-1336680 
5.d Minna Palovuori 040-1336680 
6.a Sebastian Kajander 040-1336680 
6.b Samu Pulkkinen 040-1336680 
6.c Jaana Seppä 040-1336680 
6.d Jarkko Palmroth  040-1336680 
KIELTEN OPETUS   
englanti, saksa Piia Jäntti/ Tove Dahlgren 040-1336680 
englanti, saksa Elina Luoma 040-1336680 
englanti, ruotsi Hanna Ropponen 040-1336680 
ERITYISOPETUS   
2. luokka Ulla Säily  040-1336784 
3. ja 4. luokat Pirita Nieminen 040-1336279 
3. ja 4. luokat Tiina Pennanen 044-4813134 
5. ja 6. luokat Petri Viljanen 040-5540211 
1. ja 6. luokat Pirjo Laatikainen  050-5205486 
kuntouttava luokka 1.-3. Riikka Vuorela 044-4863837 
kuntouttava luokka 4.-6. Harri Liski 040-1336785 
S2-opetus Marjatta Lappalainen 040-1336680 
resurssiopettaja Leena Paloheimo 040-1336680 
KOULUNKÄYNNIN- JA 
IP-KERHON OHJAAJAT 

  

1. tiimi Satu Korte 040-1336680 
1. tiimi Julia Woivalin 040-1336680 
1. tiimi Miska Jokinen 040-1336680 
2. tiimi Päivi Pöllänen  040-1336680 
2. tiimi Anitta Peltonen 040-1336680 
2. tiimi Teija Uusitalo 040-1336680 
3. tiimi Kari Luomaharju 040-1336680 
3. tiimi Sakari Sillanpää 040-1336680 
3./4. tiimi Kirsi Pussinen 040-1336680 
4. tiimi Tuija Leppänen 040-1336680 
1.-3. kuntouttava + IP Ilona Vuori 040-1336680 
1.-3. kuntouttava + IP Iitu Haavisto 040-1336680 
1.-3. kuntouttava Juha Mäkelä 040-1336680 
4.-6.kuntouttava Piia Myllymäki 040-1336680 
4.-6.kuntouttava Jarmo Seppälä 040-1336680 
IP-kerho Taru Salonen 044-4813221 
IP-kerho Jenna Vihervaara 044-4813221 
IP-kerho Seija Hautala 044-4813221 
IP-kerho Anni Paakkonen 044-4813221 
KEITTIÖ Kalle Heinonen 040-1336684 



 

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. Viestit-osiossa voi lähettää ja lukea viestejä opettajille ja koulun henkilökunnalle. Myös rehtorin 
tiedotteet ovat luettavissa tiedotteet-osiossa. 

2. Tuntimerkinnät-osiossa ja sieltä ”Tarkastele tuntimerkintöjä” 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 
Poissaolot haetaan nykyisin Wilman kautta. Yli kolmen päivän loman myöntää rehtori, lyhyemmän 
voi myöntää luokanopettaja. Omilla lomilla vastuu annettujen tehtävien tekemisestä on kodilla. 
Tukiopetusta ei silloin anneta. Myös kuljetusanomukset tulevat Wilman kautta. 

POISSAOLOT 

Säädösten mukaan huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta kaikkina poissaolopäivinä heti 
aamulla joko Wilmassa tai soittamalla koululle. 

USKONTOKASVATUKSESTA 

Uskonnolliset perinteet koulumme juhlissa ovat osa suomalaista kulttuuria. Niitä ei pidetä uskonnon 
harjoittamisena. Koulussamme varsinaisia uskonnollisia tilaisuuksia ovat seurakunnan pitämät 
päivänavaukset sekä pääsiäishartaus. Näihin tilaisuuksiin oppilas voi halutessaan osallistua tai 
hänelle järjestetään vaihtoehtoista ohjelmaa. Seurakunnan päivänavaukset syksyllä 2021-2022 
ovat 24.9. 15.10. 12.11. ja 10.12. Koulun yhteinen pääsiäishartaus on ke 13.4 Suoraman 
seurakuntakeskuksessa. 

SIIVOUS Anu Pennanen, Maritta Erkinaho-Huittari, Niina 
Suonurmi 

040-1336686 

TALONMIES Janne Saari 050-3803329 
   
KOULUN JOHTO    
rehtori Jyrki Taipale 050-4411720 
apulaisrehtori Juha Kleemola 040-1336278 
vararehtori Pirita Nieminen 040-1336279 
toimistosihteeri Marjaana Palonen 040-1336685 



OPPILAIDEN TEKEMÄTTÖMÄT TEHTÄVÄT 

Mikäli oppilaalla on läksyjä tekemättä, ne tehdään yleensä oppitunnin tai 
koulupäivän jälkeen koulussa. Tätä varten olemme järjestäneet myös 
läksyparkkeja, joissa läksyt voidaan tehdä valvotusti. Toistaiseksi emme 
vielä läksyparkkeja aloita. Mikäli Koronaviruksesta johtuva tautitilanne 
helpottaa ja voimme läksyparkit taas aloittaa, tiedotamme asiasta Wilman 
kautta. 
 

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.  

Koulussamme on myös kaksi kuntouttavaa pienryhmää, 
joissa tarjotaan luokkamuotoista erityisopetusta. 

 

  



Suoraman koulun kerhot lukuvuonna 2021–2022 
Löydä itsellesi kivaa tekemistä koulupäivän yhteyteen! Kerhoista löytyy mukavaa puuhaa 
joka lähtöön. Kerhoihin ei tarvitse ilmoittautua, ellei niin erikseen pyydetä. Osallistuminen 
kerhotoimintaan on oppilaille maksutonta. 

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi kerhoja järjestetään syyslukukaudella ainoastaan 
luokka-asteittain. Kevään kerhot ja niiden järjestäminen ratkeavat myöhemmin. 

Alla olevista kerhoista voit löytää itsellesi kivaa tekemistä koulupäivän yhteyteen. Kerhoihin 
ei tarvitse ilmoittautua, ellei niin erikseen pyydetä. Osallistuminen kerhotoimintaan on 
oppilaille maksutonta. 

  

MIKÄ KERHO  KENELLE JA 
MILLOIN  

KUKA 
VETÄÄ    

Retkeilykerho Eijan luokassa 

Varusteina säähän sopivat kamppeet ja kunnon eväät (varsinkin, jos lapsi jää 
suoraan koulusta). Kerhoon pääsee 10 ensiksi ilmoittautunutta ja se tapahtuu 
Wilman kautta. Mukaan mahtuneille lähetetään tarkemmat tiedot 
tekstiviestillä, siksi ilmoittautumiseen pitää laittaa huoltajan puhelinnumero.  

1. lk   

29.9. 

Yksi tiistai-iltapäivä 3h  

   

Eija 
Turunen     

Retkeilykerho Eijan luokassa 

Varusteina säähän sopivat kamppeet ja kunnon eväät (varsinkin, jos lapsi jää 
suoraan koulusta). Kerhoon pääsee 10 ensiksi ilmoittautunutta ja se tapahtuu 
Wilman kautta. Mukaan mahtuneille lähetetään tarkemmat tiedot 
tekstiviestillä, siksi ilmoittautumiseen pitää laittaa huoltajan puhelinnumero.  

2. lk  

14.9. 

Yksi tiistai-iltapäivä 3h  

Eija 
Turunen     

Draamakerho 6B-luokassa 

Ilmoittautuminen Wilman kautta 

3.lk  

13.9.-22.11.  

Ma klo 14-15  

Samu 
Pulkkinen    

Tiedekerho 5A-luokassa 

Ei ennakkoilmoittautumista 

4.lk  28.10-2.12  

to klo 15-16  

  

3.lk 26.10-30.11.  

ti klo 14-15  

Saija 
Sallinen     

Kuorokerho (jos tulee lupa, vastausta odotellaan)  

2.lk  

Marras-/joulukuussa  

4-5 kertaa  

  

Sanna 
Talvitie      



1.lk  

Huhti-/toukokuussa  

4-5 kertaa  

Oppilashuollolliset kerhot  
Mahdollisesti keväällä, 
koronarajoitukset 
huomioiden 

Piia 
Myllymäki    

 
 
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. 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 Inkeri Kivijärvi  

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 Inkeri Kivijärvi, p. 040 1336260, inkeri.kivijarvi@kangasala.fi. Yhteyttä voi ottaa myös Wilman 
kautta. 
 
 
KOULUKURAATTORI    Reetta Ylistalo ja Marjo Karanka (ti, ke ja to) 044 4813118 
  

  
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. 
• Välitunnilla 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.-6.-luokkalaiset käyttävät kypärää aina luistellessa 
• 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 

 
 
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 1. – 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 yleiskokousta ei tänä vuonna koronan vuoksi pidetty, vaan vaalit pidettiin 
omissa luokissa viikolla 35. 

 

Oppilaskunnan ohjaavat opettajat:  

Johanna Jussila ja Kaisa Mattila 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 11.30 - 12.00 
ilman ajanvarausta. Terveydenhoitajan laajat terveystarkastukset tehdään 1. ja 5. luokilla sekä 
terveystapaaminen 2., 3., 4. ja 6. luokilla. 

Koululääkäri Joonas Taipale suorittaa terveystarkastukset 1. ja 5. luokkien oppilaille.  

Fysioterapeutti Eeva Mäkisen ajat ajanvarauksella. Lähete tehdään terveydenhoitajalla tai 
koululääkärillä. 

 

 

KOULUPÄIVÄN AIKANA TAI KOULUMATKALLA TAPAHTUVA TAPATURMA 

Mikäli oppilas joutuu koulutapaturmaan koulupäivän aikana tai koulumatkalla, korvaa koulun 
vakuutus tapaturmasta aiheutuneet kulut yleisen terveydenhuollon laitosten kustannusten 
mukaan. Terveyskeskus ja TAYS lähettävät yleensä laskun suoraan koululle, mutta mikäli antavat 
jostain syystä laskun potilaalle maksettavaksi, tulee se toimittaa koulun kansliaan. 

Koulumatka käsittää matkan suoraan kotoa koululle ja päinvastoin. Jos oppilas on poikennut 
koulumatkalla muualla, esimerkiksi kaupassa tai kaverilla, ei vakuutus korvaa tapaturmaa. 

Jos lääkäri katsoo koulukuljetuksen tarpeelliseksi, tulee asia sekä kuljetusmuoto selkeästi mainita 
lääkärintodistuksessa. Lääkärintodistus toimitetaan koulun kansliaan, samalla tehdään anomus 
koulukuljetuksesta. Koulu järjestää bussikyydin tai tilaa taksin kunnan liikennesuunnittelijan kautta. 
Ensisijaisesti kyyditys yritetään järjestää kunnan muun tilausliikenteen mukaan. 

 

Elämyksiä kuorolaisille - Terveiset Kuoron Kannatusyhdistyksestä 

Kuoron Kannatusyhdistyksellä on pitkät perinteet jo yli 30 vuoden ajalta. Kannatusyhdistyksen 
hallitus toimii, vaikka kuoron toiminta on toistaiseksi koronan takia tauolla. 

Haluathan sinäkin olla mukana järjestämässä kuorolaisille mukavia musiikillisia elämyksiä ja 
tavata muita kuorolaisten vanhempia? Samalla mahdollistat yhdistyksen toiminnan jatkumisen. 
Toimintamme ei vaadi isoja ponnisteluja tai talkoita vanhemmilta, päinvastoin. Yhdistyksessä 
toimiminen on antoisaa, kun saa tuottaa iloa näiden valloittavien kuorolaisten arkeen! 

Yhteistyössä opettajien kanssa olemme järjestäneet kuorolaisille mm. leirejä ja teatterireissuja. 
Lisäksi kuorolaisten vanhemmille ja heidän läheisilleen on järjestetty iki-ihania kuorolaisten 



konserttitapahtumia. Innokkaimmille, pitkäaikaisille kuorolaisille lahjoitamme 6. luokan päätteeksi 
kuororiipuksen. Mm. näitä perinteitä haluamme jatkaa.  

Ilmoitamme Wilman kautta kokousten ajankohdat, joihin olet lämpimästi 
tervetullut. Mahdollistetaan yhdessä kuorolaisille elämyksiä musiikin parissa! 

  

Suoraman Nuorten Kuoron Kannatusyhdistys r.y. puolesta 

Heli Wigelius, puheenjohtaja 

044 245 1776 

hwigelius@gmail.com 

 

 

 

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. Normaalioloissa kokoonnumme noin viisi kertaa 
lukuvuodessa. Nykyään asioita suunnitellaan paljon myös vanhempainyhdistyksen WhatsApp 
ryhmän avulla. Toiminta on vapaamuotoista ja siihen ovat tervetulleita kaikki Suoraman koulun ja 
eskarin vanhemmat. Helpoiten toimintaan mukaan tuleminen tapahtuu laittamalla sähköpostia 
suoramankoulunvy@gmail.com.  

Vanhempainyhdistys järjestää oppilaille erilaisia tapahtumia, esimerkkeinä konsertit, 
teatteriesitykset ja vapaa-ajan tapahtumat. Vanhempainyhdistys tukee Suoraman koulun oppilaita 
esimerkiksi hankkimalla välituntitarvikkeita, jakamalla stipendejä sekä auttamalla luokkia 
leirikouluvarojen keräämisessä.  

Vanhempainyhdistyksen vuosikokous järjestetään tiistaina 28.9. klo 18.00  

Tervetuloa mukaan rentoon ja merkitykselliseen toimintaan!  

• Kuulet ajankohtaiset koulun kuulumiset  
• Tutustut opettajiin ja muihin vanhempiin  
• Pääset vaikuttamaan koulun asioihin ja suunnittelemaan tapahtumia oppilaille  

Terveisin 

Nykyinen hallitus ja vastuuhenkilöt 

Löydät meidät myös Facebookista  

 


