
S U O R A M A N  
K O U L U

M A  2 4 . 5 . 2 0 2 2

V A N H E M PA I N I LTA

L Ä M P I M Ä S T I  T E R V E T U L OA !

”Turvallinen yhteisö, luovasti elämän eväitä”

ILLAN OHJELMA

• rehtori, opettajien ja koulun esittely (Jyrki Taipale)

• erityisopettaja, oppilaan tukeminen (Pirita Nieminen)

• terveydenhoitaja, oppilaan arki (Maarit Ahonen)

• vanhempainyhdistyksen tervehdys (Henna Halkosalo)



KOULUN LYHYT HISTORIA

– perustettu 1969 kahden koulun yhdistyessä

– koulussa aloitti 402 oppilasta ja 13 opettajaa, nyt 680 oppilasta ja 49 

opettajaa + 30 ohjaajaa

– Viipale-koulu pihaan1973, purettiin 2014

– peruskouluksi 1975

– koulutilojen laajennus 1988, pohjoissiipi

– peruskorjaus – ja laajennushanke 2012 – 2014, 13 me

– viimeisin ops uudistus 2017

– Tursolan korttelikoulu yhdistyi syksyllä 2020

– uusi siirtokelpoinen rakennus kesällä 2022 (viisi luokkatilaa)



ARVOPERUSTA SUOR AMAN KOULU

Työyhteisön erityisiä arvoja:

• turvallisuus

• yhteisöllisyys

• luovuus

• ammatillisuus

• aikuisuus

• kiireettömyys

• hyvä ilmapiiri

• rentous



KOULUN TOIMINTAKULTTUURI
yhteisöllisyys

rehellisyys

avoimuus

aikuisuus

ammatillisuus

osallisuus

huumori

Hyvä vuorovaikutus -Yhteiset pelisäännöt

KOULUSSA VIIHTYMINEN 

tärkeää jokaisen kohdalla (kaikki aikuiset ja lapset)



HENKILÖSTÖRESURSSIT

• Rehtori + apulaisrehtori

• 49 opettajaa, joista 6 laaja-alaista erityisopettajaa, 
kolme kuntouttavan luokan opettajaa, S2-opettaja ja 

kuusi aineenopettajaa (kielet)

• keskimääräinen luokkakoko n. 23 op./lk. + 

integroitavat kuntouttavat oppilaat

• aloittavat ensimmäiset luokat 20 op./lk

• neljä-viisisarjainen koulu

• 27 koulunkäynninohjaajaa, joista 6 kuntouttavilla 
luokilla

• 10 muuta henkilökuntaa

• useita harjoittelijoita

• KORONA-rahalla: kaksi ohjaaja, kasvatusohjaaja, 
erityisopettaja



OPPILASHUOLTO

• terveydenhoitajat: Maarit Ahonen ja

• koululääkäri: 

• kuraattori Jenni Brusila Salovuori

• koulupsykologi Inkeri Kivijärvi (virkavapaalla, Suorama) Milja Käpynen 

(Suorama ke-pe) elokuun loppuun

• kasvatusohjaaja: ???

• yhteisöohjaaja: Roosa Bergqvist



TEKNISET RESURSSIT

• peruskorjattu ja laajennettu koulutalo (2012-2014): eriyttäviä tiloja, 
mediateekki, suurryhmätiloja, muunneltavia tiloja, laaja- ja 
monipuolinen piha

• uutta modernia kalustusta, kalustusta uusitaan
• uusi siirtokelpoinen rakennus
• luokissa älytykit/älytaulut
• tabletteja 80 kpl, kannettavia 250 kpl (aina kolmannelle luokalle 

uudet Cromebookit)
• sähköinen ilmoitustaulu
• koulun oma intranet O365: kaikki mahdollinen sähköisenä
• koulun oma blogi
• erikoisvarusteltu musiikkiluokka



OPPILASMÄÄRÄ
• Oppilasmäärän kehitys

– syksy 2011 444 oppilasta

– syksy 2012 471 oppilasta

– syksy 2013 495 oppilasta

– syksy 2014 509 oppilasta

– syksy 2015 513 oppilasta

– syksy 2016 532 oppilasta

– syksy 2017 535 oppilasta

– syksy 2018 530 oppilasta

– syksy 2019 550 oppilasta

– syksy 2020 559 oppilasta

– syksy 2021 565 oppilasta

– syksy 2022 567 oppilasta

– syksy 2023 560 oppilasta

– syksy 2024 545 oppilasta

– syksy 2025 530 oppilasta

– syksy 2026 525 oppilasta 



PEDAGOGISIA RATKAISUJA
- yhteisaikuisuus

- tiimiorganisaatio (johtoryhmä + luokkatiimit)

- työparit

- yhteisopettajuus

- joustavat opetusjärjestelyt (erityisesti 1. - 2. luokat)

- OKSA-toiminta

- erityisopetuksen integraatio

- koko kaupunkia palveleva kuntouttava opetus

- valmistava opetus

- oman äidinkielen opetus

- laaja valinnaisainetarjotin

- musiikin painotus

- laaja kerhotarjotin (myös oppilashuollollisia kerhoja), bändejä, kuoroja, kokkikerhoja 

jne…

- aktiivinen oppilaskunta



KÄYNNISSÄ OLEVAT 
HANKKEET/PROJEKTIT

1. KIVA-koulu -> koulusovittelu

2. Liikkuva-koulu

3. Tutor-opettajat

4. Vertaissovittelu

5. Yhteispeli



KUNTOUTTAVA OPETUS 
LÄHTÖKOHTA

• tarkoitettu alakoulun oppilaille, joilla on merkittäviä koulunkäynnin vaikeuksia

• oppilaat ovat pääsääntöisesti erityisen tuen oppilaita, ryhmäkoko on enimmillään 6 oppilasta/kuntouttava luokka

• ennen kuntouttavalle luokalle tuloa oppilas on saanut runsaasti tukea päiväkodissa tai koulussa

• päätös sijoituksesta kuntouttavalle luokalle tehdään moniammatillisen yhteistyön tuloksena yhteistyössä huoltajien  

kanssa, prosessissa on mukana johtava erityisopettaja

KÄYTÄNTEITÄ

• kuntouttavalla luokalla jokaisen oppilaan tavoitteet määritetään yksilöllisesti

• kuntouttavan luokan toiminnan  tarkoituksena on turvata oppilaan koulunkäynti ja tukea oppilaan yksilöllistä 

psykososiaalista ja kognitiivista kehitystä

• oppilaiden päivittäiseen ohjaamiseen ja opettamiseen osallistuvat erityisluokanopettaja, kaksi koulunkäynnin ohjaajaa sekä 

integrointiaineiden opettajat

• tavoitteena on pyrkiä mahdollisemman monen oppilaan kohdalla huolella valmisteltuun ja toteutettuun joko osittaiseen 

tai täysiaikaiseen yleisopetusintegrointiin

OPETTAJAT:

1-2 Tarja Eskelinen

3-4 Riikka Vuorela

5-6 Harri Liski



KIELIOHJELMA

▪1.lk A1-kieli -> englanti

▪4.lk A2-kieli -> saksa ja espanja (myös venäjää 

ja ranska tarjotaan)

▪6.lk B1-kieli -> ruotsi

▪1.lk – 6.lk S2-kieli

▪1.lk – 6.lk oman äidinkielen opetus (englanti, 

venäjä, kiina, arabia, unkari ja ranska)

▪1.lk – 6.lk valmistava opetus



MUITA TOIMIJOITA

• Koulusovittelu-tiimi

• Oppilaskunta ja oppilaskunnan hallitus

• Vanhempainyhdistys

• Kaupungin ja yksityisen järjestämä iltapäiväkerhotoiminta

• Kuorojen kannatusyhdistys



YHTEISTYÖTAHOJA SUORAMAN KOULUSSA

Suora-

man

koulun
Tukiver-

kostot

Oma opettaja ja koulun muut 

opettajat

Rehtori Jyrki Taipale

Apulaisrehtori Juha Kleemola

Kuraattori

Perheneuvola

Fysioterapeutti

Puheterapeutti

TAYS

Seurat, yhdistykset, järjestöt

Vanhemmat

Erityisopettajat

Vanhempainyhdistys

puh. joht.

Koulunkäyntiohjaajat ja 

koulun muu henkilökunta

Koulutaksit/ 

kuljetuslogistiikka

Koulupsykologi

Koululaisten iltapäiväkerhot

Päiväkodit

Aluekoulut

Pitkäjärvi / Vatiala

Kouluterveydenhuolto

Hammashoito

Erityisopetuksen koordinaattori

Jaana Karppinen



ARVIOINNISTA

• Kouluissa kehitetään arviointikulttuuria, jonka keskeisiä piirteitä ovat 
rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri

• oppilaiden osallisuutta edistävä, keskusteleva ja vuorovaikutteinen 
toimintatapa

• oppilaan tukeminen oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä sekä 
oppilaan edistymisen näkyväksi tekeminen koko oppimisprosessin ajan

• arvioinnin oikeudenmukaisuus ja eettisyys

• arvioinnin monipuolisuus ja jatkuvuus

• arvioinnin avulla saadun tiedon hyödyntäminen opetuksen ja muun 
koulutyön suunnittelussa

• läpinäkyvyys huoltajille



ARVIOINTITAVAT

• 1.-3. luokat

– päättöarviointi sanallista

– väliarviointi arviointikeskusteluna

• 4. luokka

– väliarviointi arviointikeskusteluna

– päättöarviointi numeroina

• 5. – 6. luokat

– sekä väli- että päättöarviointi numeroina





KOULUN KÄYTÄNTEITÄ
• päivärytmi

– 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

• juhlat

• koulumatkat, pyöräilyyn ei tarvitse lupaa

• tärkeimmät löytyvät keväällä jaetusta vihkosta



TULEVAT EKAT LUOKAT

• 1a, oppilaita 19, opettaja Johanna Jussila

• 1b, oppialita 19, opettaja Katja Sainio

• 1c, oppilaita 19, opettaja Annina Huttunen

• 1d, oppilaita 20, opettaja Minna Pussinen

LUOKKAJAOT nähtävillä koulun ulko-ovissa



TULEVAT EKAT LUOKAT



OKSALUOKAT

• joustavan esi- ja alkuopetuksen pilottihanke Kangasalla lukuvuonna 

2019-2020

• syksystä 2020 OKSA-toiminta kaikilla kouluilla, koronan ehdoilla

• 5h viikossa, toimintamme koostuu toimintapäivistä (2 päivää viikossa 

torstaisin ja perjantaisin)

• yhteinen toiminta alkaa viimeistään syysloman jälkeen



TURSOLASTA TULEVAT 
LUOKAT

• 3f, opettajana Maria Majanen, 24 oppilasta

• 4f, opettajana Eveliina Pirilä, 25 oppilasta

luokkajaot pysyvät ennallaan



NÄIN SEURAAT 

KOULUN ARKEA:

• Wilma

• viestintä

• työjärjestykset

• oppilaan tuki

• vuosisuunnittelu

• anomukset: vapaat ja 

koulukuljetukset

• blogi

• kotisivut

• muu yhteyden pito: puhelimet jne..



ASIAA AUKTORITEETISTÄ

kasvatuskumppanuus – riittävästi yhteinen näkemys kasvatuksesta 



AUKTORITEETIN NELIKENTTÄ

saatavilla, lämmin

vaikeasti saatavilla, kylmä

säännöt vaihtelevat yleiset ja lausutut säännöt

HEMMOTTELEVA
KASVATUS

LAIMINLYÖVÄ
KASVATUS

KOMENTELEVA
KASVATUS

AUKTORITEETTIIN

PERUSTUVA KASVATUS



HUOLTAJIEN KANSSA 
TEHTÄVÄSTÄ YHTEISTYÖSTÄ

• Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana esiopetus- ja 

koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa toimintakulttuuria. 

• Kodin, esiopetuksen ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan 

ja koko esiopetus- ja kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.

• Päävastuu kasvatuksesta on vanhemmilla, koulu ja muut toimijat 

täydentävät ja rikastavat kotikasvatusta. 

• Vastuu huoltajien, esiopetuksen ja koulun yhteistyön edellytysten 

kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä. 

• Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, avoimuus ja 

keskinäinen kunnioitus.



OPPILAAN ETU
• Toimimme aina niin, että teemme asiat oppilaan 

edun mukaisesi

• 98% tilanteista meillä on sama näkemys 
oppilaan edusta

• Olette viisaita vanhempia ja tiedätte lapsenne 
parhaan -> roolitus

• 2% tilanteista täytyy keskustella rakentavassa 
hengessä

• Ohittaminen palautteenannossa on kielletty!



KIMPALE KULTAA



ISOSTI YHDESSÄ-VIDEO

• https://www.youtube.com/watch?v=L_wBja4WkeA



SUORAMAN KOULUN 
VANHEMPAINYHDISTYS RY
• suoramankoulunvy@gmail.com

Yhteistyökoulun kanssa

• Osallisuus koulun arjessa

• oppilashuolto

• kyselyt

• yhteisten tapahtumien suunnittelu

• Hankintoja

• Äänentoistolaitteisto

• välituntitavarat

• Erilaisia avustuksia

• Luokkaretkiavustukset

• stipendit

• Tapahtumia

• Discot

• syksyn yhteisöpäivä

• Luennoitsija, sos media

• Mitä muuta? Ideoita otetaan mielellään vastaan

• Vuosikokous syyskuussa, tervetuloa mukaan toimintaan!

mailto:suoramankoulunvy@gmail.com


KIITOS


