
Suoraman koulu
vanhempainilta22.8. klo 18

I L L A N  O H J E L M A 

henkilökunnan esittely

- rehtorin puheenvuoro

terveydenhoitajan ja kuraattorin puheenvuorot

vanhempainyhdistyksen sana

- kuorojen kannatusyhdistys esittäytyy

- luokkien omat osuudet n. klo 18.45



Turvallinen yhteisö, 
luovasti elämän
eväitä
- visiomme / arvomme -



Teidän ajatuksia…



Lukuvuoden 2022-2023 isot asiat

• uudet opettajat ja muu henkilökunta

• uudet toiminnot
• valmistava opetus
• kolmas kuntouttava luokka
• uusi kieliohjelma
• S2-opetus
• oman äidinkielen opetus

• uusi piharakennus
• kalustaminen
• muutto
• väliaikaiset opetusjärjestelyt

• uudet tietokoneet 3. luokka ja niiden käyttöönotto

• korona ja siitä palautuminen ja sen jälkivaikutukset

• iltapäiväkerhotoiminnan muutokset

• OKSA-luokat

• rakenteita/hankkeita:
• Kiusaamisen vastainen toiminta (kaupungin uusi toimintamalli)
• Liikkuva-koulu
• Versoeli vertaissovittelu (Suoraman koulu)
• Yhteispeli: huoltamo ja pikkukurssit



Lukuvuoden tavoitteet (talousarvio/SIKE)

Hyvinvointitavoitteet

• henkilöstön hyvinvointi
• Koulun henkilökunnan yhteisöllisyys
• Tiimit ja työkaveri oman jaksamisen tukena
• TYHY-toiminta

• Yhteisöllinen oppilashuolto
• Yhteisöllinen oppilashuoltosuunnitelma
• Hyvinvointitaitojen OPS 6. luokka ja hyvinvointitaitojen vuosikello
• Hyvinvointitutor Pia Viljanen

• koulupudokkuuteen reagoiminen
• Ennaltaehkäisy
• Poissaolon puuttumisen portaat
• SKY-hanke

• osallisuuden lisääminen; vanhempainiltojen kehittäminen
• palataan myöhemmin, näkyy jo taänään

Pedagogiset tavoitteet

• Yrittäjyyskasvatus -> yrittäjyyskasvatussuunnitelma

• Yhteisaikuisuus: Oksa, yhteisopettajuus, tiimityö

• Pedagogisen keskustelun ylläpitäminen



Opetussuunnitelman muutokset 1.8.2022

• tavoitteena on vahvistaa oppilaan ja opiskelijan oikeusturvaa ja 
oppimisympäristön turvallisuutta

• Täsmennykset mahdollistavat nykyistä tehokkaammat ja oikea-
aikaiset keinot puuttua kiusaamiseen, syrjintään, häirintään ja 
väkivaltaan.

• Lapsen ja nuoren etu otetaan ensisijaisesti huomioon aina, kun opetusta 
tai koulutusta suunnitellaan, järjestetään tai siitä päätetään. (nyt lakiin 
kirjattu)

• Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta 
oppimisympäristössä tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, 
kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta niistä epäillyn ja niiden kohteena 
olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

• Kurinpito
• Koulun rangaistuksissa on kysymys kurinpidollisista, ei rikosoikeudellisista 

seuraamuksista. (kaksoisrangaistavuus)
• Kurinpitotoimea harkitessa opetuksen järjestäjän velvollisuutena on 

ottaa huomioon teon laatu sekä oppilaan ikä ja kehitystaso.
• opetukseen osallistumisen epäämistä koskevaa enimmäisaikaaon 

pidennetty jäljellä olevan työpäivän lisäksi myös seuraavaksi 
työpäiväksi



Hankkeet

• koronahanke

• lukuhanke

• maahanmuuton tukeminen

• oppilasagenttihanke

• SKY-hanke



LYHYESTI

• oppilastietojen päivitys WILMA

• Cromebooksitoumus

• poissaolojen merkintä: ei viestinä vaan tuntimerkintä

• lomien anominen, ilmoita opettajalle hyväksytystä lomasta

• LUKUVUOSISUUNNITELMA Wilmassa

• Vanhempainyhdistyksen vuosikokous torstaina 15.9.2022 klo 18, 
Henna



välittäminen.

Vaatimattomasti paras



Kiitos.
Etunimi Sukunimi

+358 00 0000 000

etunimi.sukunimi@kangasala.fi


