
   
 

   
 

 
SUORAMAN KOULU 

Tiedotelehti 2022-2023 
 
 

 
 

Turvallinen yhteisö, luovasti elämän eväitä 
  



   
 

   
 

LUKUVUOSI 2022-2023 
 
lukuvuoden koulutyö alkoi tiistaina 10.8.2022 
lukuvuoden koulutyö päättyy lauantaina 3.6.2023 
  
syyslukukausi 10.8.-22.12.2022 
syysloma 17.-23.10.2022 
lauantaityöpäivä 26.11.2022 
vapaapäivä 5.12.2022 
joululoma 23.12.2022-8.1.2023 
  
kevätlukukausi 9.1.-3.6.2023 
talviloma 27.2.-5.3.2023 
pääsiäisloma 6.4.-10.4.2023 
todistusten jako la 3.6.2022 
  

 

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 tai 11-11.15 
 

 

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 
 

valinnaisaineet perjantaisin klo 
12.15-13.45 

 

 
  



   
 

   
 

OPPILASMÄÄRÄ 10.8.2022 
 

1. lk 83 
2. lk 61 
3. lk 99 
4. lk 120 
5. lk 97 
6. lk 95 
valmistava opetus 8 
YHT. 563 

 
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 instagram-tili: suoraman_koulu

 



   
 

   
 

REHTORIN TERVEHDYS 

Hei Suoraman väki! 

Tämä lukuvuosi tuo Suoraman kouluun muutamia muutoksia. Uusi lisärakennus valmistuu koulun pihaan 
syyskuun aikana ja salin sekä areenan remontit ovat valmiit. Uusia toimintojakin on paljon. Kolmas kuntouttava 
luokka, valmistavan opetuksen ryhmä, S2-opettaja, oman äidinkielen opetus ja espanjan opetus A2-kielessä 
monipuolistavat entisestään koulun toimintaa. Uutta henkilökuntaa on 16 työntekijän verran, joista suurin osa 
on koulunkäyntiohjaajia.  

Kangasalan kaupunki päätti luopua koulukohtaisista opetussuunnitelmista toissa syksystä lähtien. 
Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa olevat asiat löytyvät koulujen vuosisuunnitelmista, johon teilläkin on 
pääsy Wilman kautta (Vuosisuunnittelu-välilehti). Kaupunkitasoinen opetussuunnitelma on löydettävissä 
Kangasalan kotisivuilta osoitteesta https://www.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 yhteisaikuisuutta, joka käsittää tiimioppimisen rakenteen, yhteisopettajuutta, 
työparityöskentelyä, joustavia opetusjärjestelyitä jne.  Koulussamme on    monipuolista kerhotoimintaa mm. 
useita kuoroja ja bändejä https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulut/suoraman-
koulu/opiskelu-koulussamme/kerhot/ sekä tavoitellaan aktiivista liikkumista  http://www.liikkuvakoulu.fi/ 
Liikkuva-koulu -hankeen kautta. Näistä kaikista hankkeista löytyy lisätietoa koulun kotisivuilta. 

Tällä hetkellä Suoraman koulu on oppilasmäärältään Kangasalan suurin perusopetuksen 1.-6. luokkien 
kouluista. Oppilaita on yhdessä Tursolan koulun kanssa 670 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. Yhdessä muodostamme esiopetuksen kanssa n. 800 oppilaan ja yli sadan 
aikuisen yhteisön.  

Kaupunkimme kuntouttavaa opetusta koulussamme on tästä syksystä lähtien kolmen ryhmän verran (1.-2. 
luokkalaisten ryhmä, 3.-4. luokkalaisten ryhmä, 5.-6. luokkalaisten ryhmä). Luokasta saa opiskelupaikan 
sellainen alakoulun erityisen tuen oppilas, jolla on erityisen isoja haasteita opiskella yleisopetuksen ryhmässä. 
Kuntouttavan luokan periaatteisiin kuuluu se, että sen oppilaat 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, sekä kuorojen kannatusyhdistys.  

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, 

Jyrki  



   
 

   
 

KOULUMME HENKILÖKUNTA  
 
LUOKANOPETTAJAT   
1.a Johanna Jussila 040-1336680 
1.b Katja Sainio 040-1336680 
1.c Anniina Huttunen 040-1336680 
1.d Minna Pussinen 040-1336680 
2.a Helmiina Luoma / Maiju Lyhty 040-1336680 
2.b Sanna Talvitie 040-1336680 
2.c Anita Mattila 040-1336680 
3.a Pia Keskinen 040-1336680 
3.b Jaana Seppä 040-1336680 
3.c Leena Kuorilehto 040-1336680 
3.d Kaisa Mattila 040-1336680 
3.f Maria Majanen 040-1336680 
4.a Sonja Syvälahti 040-1336680 
4.b Petra Lehtinen 040-1336680 
4.c Ville Keskinen 040-1336680 
4.d Samu Pulkkinen 040-1336680 
4.f Eveliina Pirilä / Maarit Inomaa 040-1336680 
5.a Jarkko Palmroth 040-1336680 
5.b Henri Hytönen 040-1336680 
5.c Päivi Kaihula 040-1336680 
5.d Sebastian Kajander 040-1336680 
6.a Saija Sallinen 040-1336680 
6.b Päivi Mansikka-aho 040-1336680 
6.c Vesa Hursti 040-1336680 
6.d Minna Palovuori 040-1336680 
   
KIELTEN OPETUS   
englanti Piia Jäntti 040-1336680 
englanti, saksa Elina Luoma 040-1336680 
englanti, ruotsi Hanna Ropponen 040-1336680 
   
ERITYISOPETUS   
1. luokka Pirita Nieminen 040-1336279 
2. luokka Heli Mikula / Tiina Pennanen 040-1336290 
3. ja 5.a Heli Haavisto 044-4813111 
4. ja 5.b Aino Rintala 040-1336784 
5.c, 5.d ja 6. luokat Petri Viljanen 040-5540211 
kuntouttava luokka 1.-2. Tarja Eskelinen 040-6109772 
kuntouttava luokka 3.-4. Riikka Vuorela 044-4863837 
kuntouttava luokka 5.-6. Harri Liski 040-1336785 
valmistava opetus Ekaterina Luhtaniemi 044-4813112 
S2-opetus Satu Verho 040-1336680 
resurssiopettaja Eija Turunen 040-1336680 

  



   
 

   
 

KOULUNKÄYNNIN- 
JA IP-KERHON 
OHJAAJAT 

  

1. tiimi Tuija Leppänen 040-1336680 
 Kari Luomaharju 040-1336680 
 Kirsi Pussinen 040-1336680 
 Teija Uusitalo 040-1336680 
2. tiimi Satu Korte 040-1336680 
 Julia Woivalin 040-1336680 
3. tiimi Anitta Peltonen 040-1336680 
 Päivi Pöllänen 040-1336680 
4. tiimi Ella Kangasalusta / Miska Jokinen 040-1336680 
 Jami Siira 040-1336680 
5. ja 6. tiimi Miia Rautiainen 040-1336680 
1.-2. kuntouttava Birgitta Salonen 040-1336680 
 Sakari Sillanpää 040-1336680 
3.-4. kuntouttava Iitu Haavisto 040-1336680 
 Juha Mäkelä 040-1336680 
5.-6.kuntouttava Jarmo Seppälä 040-1336680 
 Ilona Vuori 040-1336680 
Valmistava opetus Ringa Seppälä 040-1336680 
IP-kerho Taru Salonen 044-4813221 
 Jiri Oldenburg 044-4813221 
 Viljami Vilpponen 044-4813221 
   
KEITTIÖ Carina Heinämäki 040-1336684 
SIIVOUS Anu Pennanen, Maritta Erkinaho-

Huittari, Anni Ahonen 
040-1336686 

KIINTEISTÖNHOITO 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 
 

  



   
 

   
 

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. 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. 

4. Lomakkeet-osiossa on valittava Tietojen päivitys- osio. Sinne päivitetään sähköpostiosoite ja annetaan 
yhteydenottolupa, jotta pikaviestit tulevat sähköpostiin. Lukuvuoden aluksi siellä on myös oppilastietojen 
tarkistuslomake, joka tulee tarkistaa ja hyväksyä. Samassa osiossa on myös kolmannen luokan 
vanhemmille Cromebook-tietokoneiden käyttöönottoon liittyvä lupalomake. Nämä lomakkeet näkyvät 
vain käytettäessä ohjelman selainversiota, ei mobiiliversiossa. 

 
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 välilehdellä HAKEMUKSET JA PÄÄTÖKSET. Yli viiden 
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. Poissaolomerkintä pitää tehdä tuntimerkintöihin. 
Näin tieto saavuttaa kaikki oppilasta opettavat opettajat. 

USKONTOKASVATUKSESTA  

Uskonnolliset perinteet koulumme juhlissa ovat osa suomalaista kulttuuria. Niitä ei pidetä uskonnon 
harjoittamisena. Huoltajat voivat halutessaan kuitenkin ilmoittaa lapsen jäävän pois näistä hetkistä 
niin halutessaan. Koulussamme varsinaisia uskonnollisia tilaisuuksia ovat seurakunnan pitämät 
päivänavaukset sekä pääsiäishartaus. Näihin tilaisuuksiin oppilas voi halutessaan osallistua tai 
hänelle järjestetään vaihtoehtoista ohjelmaa. Seurakunnan päivänavaukset syksyllä 2022-2023 
ovat kirkollisten juhlapyhien yhteydessä perjantaisin 30.9., 4.11. ja 25.11.  



   
 

   
 

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. Läksyparkit kokoontuvat 
maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 13 ja klo 14.  

 

 

ERITYISOPETUS JA VALMISTAVA OPETUS 
 
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 toimii myös Kangasalan kaupungin kolme 
kuntouttavaa pienryhmää, joissa tarjotaan 
luokkamuotoista erityisopetusta. Lisäksi koulussamme 
toimii alakouluikäisten koululaisten valmistavan 
opetuksen luokka, jossa annetaan opetusta 
maahanmuuttajataustaisille lapsille, joilla ei ole vielä 
tarvittavia kielellisiä valmiuksia perusopetuksessa 
opiskeluun. 

 

 

KOULUSOVITTELU JA VERTAISSOVITTELU 
 
Koulussamme on käytössä Kangasalan kaupungin yhteinen malli kiusaamiseen puuttumiseen. Pienet 
ristiriitatilanteet sovitellaan vertaissovittelussa oppilaiden kesken. Vertaissovittelu eli verso on 
menetelmä, jossa koulutuksen saaneet isommat oppilaat sovittelevat nuorempien oppilaiden välisiä 
riitatilanteita. Versosovittelussa ei sovitella kiusaamista eikä väkivaltaisia tilanteita vaan ne vaativat 
aina aikuisen puuttumista tilanteeseen. 
 
Pitkään jatkuneissa kiusaamistapauksissa sovittelu ohjataan opettajista koostuvalle 
koulusovittelutiimille, joka käy tilannetta läpi kiusatun ja kiusaajan kanssa yhdessä keskustellen ja 
ratkaisua hakien. Koulusovitteluun tapaukset ohjataan luokanopettajan kautta, joten otattehan 
kiusaamistapauksissa yhteyttä lapsenne opettajaan. 
  



   
 

   
 

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   Tuuli-Kaisa Peltola  040-1336260 

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 1.9. lähtien Tuuli-Kaisa Peltola. Yhteyttä voi ottaa myös Wilman kautta. 
 
 
KOULUKURAATTORI Jenni Brusila-Salovuori, ma-pe 040-6139961 

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. Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, 
opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt on 
laadittu lainsäädännön tueksi ja ne ovat velvoittavia.   
   
OPPILAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET  
Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet   
• Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen 

kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus 
yksityiselämän suojaan.   

• Kaikki oppilaat ovat tasavertaisia sukupuolten sekä kielellisten, kulttuurillisten ja uskonnollisten 
vähemmistöjen oikeuksien suhteen.   

• Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä ja oikeus turvalliseen 
opiskeluympäristöön.   

• Koulullamme on käytössä Kangasalan koulujen kiusaamisen vastainen ohjelma, joka suojaa 
oppilaita väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.   

  
Oppilaan velvollisuudet   
• Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu.   
• Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Jokaisella 

kouluyhteisön jäsenellä on oikeus häiriöttömään työskentelyyn ja oppimiseen, opettajalla 
opettamiseen, muulla henkilöstöllä töidensä tekemiseen.   

• Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. 
• Perusopetuslakiin on 1.8.2022 on lisätty vaatimus syrjimättömyydestä. Oppilaan on jatkossa 

käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden 
opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. 
  

1§ Käyttäydyn ystävällisesti, olen reilu ja rehellinen  
  
2§ Turvaan opiskelu- ja työrauhan  
  
3§ Kunnioitan omaa, toisten ja koulun omaisuutta  
 
4§ Teen välitunnista mukavan tauon  
  
5§ En tuo tupakkaa, päihteitä enkä vaarallisia aineita tai esineitä kouluun enkä koulualueelle  
  
6§ Puhelimeni, kamerani ja muut laitteeni eivät häiritse  
  
7§ Ruokailen rauhallisesti ja siististi  
  
8§ Teen koulumatkasta turvallisen ja häiriöttömän  
  
9§ Edellisten sääntöjen lisäksi noudatan opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita  
  
10§ Kurinpitoasioissa toimimme lain mukaan  
  
  



   
 

   
 

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, ja 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. 

 
 

 
Voit tutustua koulumme 
järjestyssääntöihin laajemmin 
koulumme kotisivuilla.  
 
https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-
opetus/perusopetus/koulut/suoraman-
koulu/opiskelu-koulussamme/jarjestyssaannot/ 
 

 

 
  



   
 

   
 

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 ohjaavat opettajat: Anita Mattila ja Minna Palovuori 
 
 
 

 
  



   
 

   
 

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 Maarit Ahonen (050-4152231) on tavattavissa ma-pe klo 11.30 - 12.00 ilman 
ajanvarausta. Terveydenhoitajan laajat terveystarkastukset tehdään 1. ja 5. luokilla sekä 
terveystapaaminen 2., 3., 4. ja 6. luokilla.  
 
Terveydenhoitaja pitää kakkosluokkalaisille terveysneuvontatunnin. Terveysneuvontatunnin jälkeen 
terveydenhoitaja kutsuu oppilaan terveystapaamiseen oppilaan lukujärjestyksen puitteissa. Oppilas 
saa Neuvokas perhe -tehtävävihkosen terveystapaamisella kotiin tehtäväksi. 
 
5.luokkalaisten laajan terveystarkastuksen huoltajan esitietokaavake täytetään omaolo.fi- palvelussa, 
Kangasala.fi ja THL.fi on tulostettavissa myös paperisia huoltajan esitietokaavakkeita. 
Terveydenhoitaja tiedottaa 5.luokan huoltajia hyvissä ajoin ennen laajojen terveystarkastusten 
aloitusta. Terveydenhoitaja lähettää huoltajille Wilmassa linkin, josta pääsee täyttämään sähköistä 
5.luokkalaisen vanhempien esitietolomaketta sekä avaa varattavia aikoja sähköiseen 
ajanvaraukseen. Huoltaja varaa sähköisestä ajanvarauksesta kangasala.fi/sähköinen 
ajanvaraus/kouluterveydenhuolto/suoraman koulu  5.luokkalaisen laajan terveystarkastusajan.  
 
Koululääkäri  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. Anomus tehdään 
Wilmassa välilehdellä hakemukset ja päätökset.  
  



   
 

   
 

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! 
 
 
 

 
 
  



   
 

   
 

SUORAMAN KOULUN KERHOT LUKUVUONNA 2022-2023 

Löydä itsellesi kivaa tekemistä koulupäivän yhteyteen! Osallistuminen kerhotoimintaan on 
oppilaille maksutonta. 
 

1-2. -luokkalaisten seikkailukerho  
Mikäli sää sallii, olemme ulkona (pieni sade ei haittaa). Suuren sateen sattuessa olemme sisätiloissa koko 
kerhoajan.  Kerhoon mahtuu 10 ensiksi ilmoittautunutta ja ilmoittautuminen on sitova. Kerhoon valituille 
lähetetään tarkempi info ennen ensimmäistä kerhokertaa. Kerhot jatkuvat syyslomaan saakka.  

• Parittomien viikkojen tiistait klo 12-14 1. luokkalaisille, alkaen ti 6.9.  
• Parillisten viikkojen tiistait klo 12-14 2. luokkalaisille, alkaen ti 13.9.  
• Kokoontuminen areenan vieressä, mistä seikkailu alkaa! 
• Kerhon vastuuhenkilö: Eija Turunen  

  
1.-2. -luokkalaisten kuoro  
Kuorossa harjoitellaan luontevaa äänenkäyttöä laululeikkien ja –harjoitusten avulla. Kuoro valmistelee myös 
lauluja esitettäväksi koulun juhlissa ja kuorojen omissa konserteissa. Lauluohjelmisto vaihtelee vuoden ajan 
mukaan.    

• Torstaisin klo 14.00-15.00, alkaen to 7.9.  
• Kokoontuminen musiikkiluokassa.   
• Kerhon vastuuhenkilö: Sanna Talvitie  

  
3.-6. -luokkalaisten kuoro  
Kuorossa harjoitellaan luontevaa äänenkäyttöä laululeikkien ja –harjoitusten avulla. Kuoro valmistelee myös 
lauluja esitettäväksi koulun juhlissa ja kuorojen omissa konserteissa. Lauluohjelmisto vaihtelee vuoden ajan 
mukaan.    

• Torstaisin klo 15.00-16.00, alkaen to 15.9.  
• Kokoontuminen musiikkiluokassa.   
• Kerhon vastuuhenkilö: Jaana Seppä  

  
3.-4. -luokkalaisten teatterikerho  
Teatterikerhossa tehdään erilaisia draamaharjoituksia improvisaatiosta ja eläytymisestä pantomiimiin ja 
äänenkäyttöharjoituksiin. Kerhossa työstetään myös pieniä näytelmiä. Tavoitteena on oppia ilmaisemaan 
itseään rohkeasti, sekä toimimaan yhteistyössä toisten kanssa. Tärkeintä kuitenkin on pitää hauskaa ja 
nauttia, tietysti annettuihin harjoitteisiin keskittyen!   

• Ensimmäinen ryhmä torstaisin klo 13-14, alkaen 8.9.  
o Kokoontuminen 3D:n luokassa yläkerrassa. (täynnä)  

• Toinen ryhmä torstaisin klo 14-15, alkaen 8.9.  
o Kokoontuminen 3D:n luokassa yläkerrassa.  

• Kerhon vastuuhenkilö: Kaisa Mattila   
  
6. -luokkalaisten pesiskerho  
Kerho on tarkoitettu kaikille, jotka tykkäävät pesäpallosta. Kerhossa pelataan paljon. Pelaamisen lisäksi 
treenataan pesäpallon osa-alueita, kuten heittämistä, räpylän käyttöä, etenemistä sekä, pelitaktiikkaa. Kerhon 
tavoite on valmentaa kutosia niin, että he tulevat nuijimaan henkilökunnan ensi keväänä pesäpallo-ottelussa! 
Tervetuloa pesiskerhoon!  

• Tiistaisin syyskuussa klo 14-15.30 (6.9., 13.9., 20.9. ja 27.9.)  
• Kokoontuminen areenan viereen.  
• Kerhon vastuuhenkilö: Samu Pulkkinen 

 
 



   
 

   
 

SUORAMAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS 
 
Suoraman koulun vanhempainyhdistys ry on toiminut aktiivisesti noin kahdenkymmenen vuoden 
ajan. Vanhempainyhdistys on sitoutumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää oppilaiden 
vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa. Kokoonnumme muutaman kerran lukuvuodessa. 
Asioita suunnitellaan myös vanhempainyhdistyksen WhatsApp-ryhmän avulla. Toiminta on 
vapaamuotoista ja siihen ovat tervetulleita kaikki Suoraman koulun ja eskarin vanhemmat. 
Yhdistyksessä ei ole jäsenmaksua. 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 vuosittain 
stipendeillä ja auttaa luokkia leirikouluvarojen keräämisessä.  
  
Tule mukaan toimintaamme!  
• Kuulet ajankohtaiset koulun kuulumiset 
• Tutustut opettajiin ja muihin vanhempiin 
• Pääset vaikuttamaan koulun asioihin ja suunnittelemaan tapahtumia oppilaille. 
  
Syyskuun vuosikokouksessa torstaina 15.9. klo 18 valitaan yhdistykselle uusi hallitus. Tervetuloa 
mukaan rentoon ja merkitykselliseen toimintaan! 
 

Terveisin 
 

Nykyinen hallitus ja vastuuhenkilöt 
 

Löydät meidät myös Facebookista 
 
Elämyksiä kuorolaisille - Terveiset Kuoron Kannatusyhdistyksestä 

 
Kuoron Kannatusyhdistyksellä on pitkät perinteet jo yli 45 vuoden ajalta. 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. 

 
Olet lämpimästi tervetullut kokoukseen ja mukaan mahdollistamaan 
kuorolaisille elämyksiä musiikin parissa! 
 
Suoraman Nuorten Kuoron Kannatusyhdistys r.y. puolesta  

Heli Wigelius, puheenjohtaja 
044 245 1776 

hwigelius@gmail.com 

Kuoron kannatusyhdistyksen vuosikokous pidetään torstaina 22.9. klo 18. 


