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KANTVIKIN KOULU 
Toppapolku 2 
02460 KANTVIK 
0401269316 
 

 
KOULUN PUHELINNNUMEROT 

Rehtori  Mirja-Liisa Tahkola  040 1269 875 
Apulaisrehtori Päivi Lahti   050 5774779 
Koulusihteeri   Kristiina Heikkinen  040 126 9313  
Koulupsykologi     Hannele Viertola    0400 692235 
Koulukuraattori     Maria Harju-Kanto     040 126 9666 
Terveydenhoitaja    Sirpa Kääriäinen       050 310 7063 

 Opettajainhuone,  opettajat, avustajat            040 126 9316 ei tekstiviestejä 
Ravitsemistyöntekijät Birgitta Hannula,Tuija Niemi 040 126 9276 ei tekstiviestejä 
Gesterbyn aluekeittiö erityisruokavaliot  040 126 9275 
Vahtimestari  Peter Thomas  050 310 6907 
Huoltomies  Heidi Kimari      040 570 9786 
 
 

KOULUN HENKILÖKUNTA 
1A  Piia Porio 
1B  Jenni Ollitervo 
2A  Annukka Kääriäinen 
2B  Oili Annila 
2C Sini Summanen     
3-4D  Tanja Kortelainen 
3A  Jenni Kuronen 
3B Päivi Lahti 
4A  Erja Pietikäinen 
4B Pirjo Hartikainen 
5A Sanna Winqvist 
5B Milla Airamo 
6X  Sanna Pylkkänen ja Johanna Salminen 
 
ortodoksiuskonto, katolinen uskonto Markku Kinkki 
elämänkatsomustieto Ulla-Maija Suuronen ja Heli Kivistö 
suomi toisena kielenä Heli Kivistö 
 
KIELET 
Kaarina Ostrow  ruotsi, englanti 
Merja Jääskelä  englanti 
Siina Sammalisto  saksa 
 
ERITYISOPETUS 
  
Laaja-alainen erityisopettaja Johanna Koskinen p.040 126 9315 
Pienryhmä / samanaikaisopetus Mirja-Liisa Tahkola, Ulla-Maija Suuronen, Tanja Kortelainen 
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KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAT  p.040 126 9316 ei tekstiviestejä 
 
Mirdita Fazliu 
Miriam Moursad 
Janne Vanhanen 
Reetta Vauhkonen 
Imbi Klein 
  
OPPILAITA on lukuvuoden alkaessa 289. 
 
Kantvikin koulun visio ja toiminta-ajatus 

 
Koulun visio on yhdenmukainen Kirkkonummen suomenkielisen opetustoimen vision kanssa. Se on  
 

 
 

Kantvikin koulun toiminta-ajatuksen tavoitteena on kasvattaa oppilaita, joilla on hyvät perustiedot 

ja -taidot sekä terve itsetunto. Koulumme ohjaa oppilaita omatoimisuuteen, itsenäiseen 

tiedonhankintaan sekä suhtautumaan myönteisesti ja vastuuntuntoisesti opiskeluun ja 

kouluyhteisöön. Arvostamme ympäröivää luontoa ja hyviä käytöstapoja.  

 

Lukuvuoden alun monialaisina kokonaisuuksina kaikissa luokissa ovat:”Minä ja muut” sekä 

”Huomaa hyvä”. 

 

 KOULUN TYÖAIKA 

 

1.      oppitunti 8.00 - 8.45  

2.-3.  oppitunti 9.00 - 10.30 

I  ruokailu  10.20 - 11.15 

4.     oppitunti 10.45 - 11.35  

4.     oppitunti 11.15 - 12.00  

II ruokailu  11.15 - 12 
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5.    oppitunti 12.15 - 13.00 (kuljetuksen valvonta klo 13.00 – 13.20) 

6.    oppitunti 13.15 - 14.00 

7.    oppitunti 14.00- 14.45 

 

Opettajat tavoittaa puhelimitse parhaiten välituntien aikana: 

8.45 – 9.00  

10.30 – 10.45 luokat 4 – 6 

11.00 – 11.15 luokat 1 – 3 

12.00 – 12.15 luokat 1 – 6 

 

p.040 126 9316 

 

Soittopyynnön voi jättää myös sähköpostiin kristiina.heikkinen(at)kirkkonummi.fi (paikalla ti - pe 

7.45 – 14.00) tai mirja-liisa.tahkola(at)kirkkonummi.fi 

 

KANTVIKIN KOULUN KOTISIVUT 

 

Koulun omat kotisivut löytyvät kunnan kotisivujen  www.kirkkonummi.fi  

 

KOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT  

 

2019–2020 on yhteensä 187 työpäivää. 

Koulu alkaa torstaina 8.8.2019. 

Syyslukukausi on to 8.8.2019 - pe 20.12.2019 

Syysloma ma 14.10.2019 - su 20.10.2019 (vko 42) 

Joululoma ma 23.12.2019 - ma 6.1.2020 

Kevätlukukausi on ti 7.1.2020 - la 30.5.2020 

Talviloma ma 17.2.2020 - su 23.2.2020 (vko 8) 

Koulu päättyy lauantaina 30.5.2020 

 

 

 

http://www.kirkkonummi.fi/


 5 

WILMAJÄRJESTELMÄSTÄ  

Tunnusten luominen 

Kirkkonummella on otettu käyttöön Wilma 1.8.2019, josta alkaen huoltajat voivat luoda itselleen 

Wilma tunnukset https://kirkkonummi.inschool.fi/connect -sivulta. 

Wilma-tunnusten luominen vaatii vahvan tunnistautumisen. Huoltajan henkilöllisyys 

varmennetaan mobiilivarmenteen tai pankkitunnusten avulla. Tunnusten luomisen yhteydessä 

huoltajat valtuutetaan hoitamaan huollettaviensa asioita Wilmassa (suomi.fi-valtuutus).  

Kun olet luonut itsellesi tunnukset voit kirjautua Kirkkonummen Wilmaan selaimella 

osoitteessa kirkkonummi.inschool.fi 

Tunnusten yhdistäminen ja roolin lisääminen 

Voit yhdistää perheen kaikki lapset samaan Wilma-tunnukseen, jos kaikki lapset käyvät saman 

kunnan koulua. Toisen kunnan koulussa opiskelevien lasten/nuorten tunnuksia et voi yhdistää 

Wilman selainversiossa, mutta mobiililaitteiden Wilma-sovelluksilla sekin onnistuu. 

Voit myös ottaa käyttöösi Wilma sovelluksen. Wilmaan liittyviä ohjeita löytyy Kirkkonummen 

kunnan sivuilta  https://www.kirkkonummi.fi/kodin-ja-koulun-valinen-viestinta-wilma 

Jos olet ensimmäisen luokan oppilaan huoltaja 

Huoltajat, jotka saivat avainkoodikirjeet kotiin keväällä ja ovat niillä luoneet Wilma-tunnukset, 

pääsevät kirjautumaan näillä Wilmaan. Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä järjestelmä vaatii 

vahvan tunnistautumisen. Jos et luonut itsellesi tunnuksia avainkoodikirjeen avulla, sinun tulee nyt 

luoda ne yllä mainitulla tavalla (kts kohta tunnusten luominen). 

Wilman avulla tuetaan yhdessä oppilaiden kasvua, seurataan oppilaiden poissaoloja ja lähetetään 

viestejä koulun henkilökunnan, huoltajien ja oppilaiden välillä. Wilma on nopea ja luotettava keino 

poissaolojen seurantaan.  

 

Ohjelma toimii siten, että opettaja merkitsee poissaolot ja tiedot tallennetaan välittömästi koulun 

ulkopuoliselle palvelimelle. Tämän jälkeen ne ovat siellä eri käyttäjäryhmien luettavissa. 

https://kirkkonummi.inschool.fi/connect
https://kirkkonummi.inschool.fi/
https://www.kirkkonummi.fi/kodin-ja-koulun-valinen-viestinta-wilma
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Esimerkiksi luokanopettaja ja oppilaan huoltaja saavat näin tiedot oppilaan poissaoloista 

reaaliajassa. 

 

Eri käyttäjäryhmillä on erilaiset oikeudet: oppilas ja huoltaja voivat vain tarkastella oppilaan omia 

poissaolomerkintöjä ja lähettää viestejä. Vain opettajat ja luokanvalvojat näkevät kaikkien 

oppilaiden merkinnät ja voivat tehdä niihin korjauksia. Viestitoiminnon avulla huoltaja voi selvittää 

oppilaan asioita luokanvalvojalle ja käydä luottamuksellisiakin keskusteluja huollettavansa 

opettajien kanssa.  

 

Wilmaan liittyvät kysymykset ja ongelmat hoidetaan luokanopettajan kautta. 

 

 
OPETUSSUUNNITELMA 

 

Opetussuunnitelman ainekohtaisiin sisältöihin ja tavoitteisiin voi tutustua kunnan kotisivujen 

kautta. Koulun lukuvuosittainen työ on määritelty koulun opetussuunnitelmaan perustuvassa ns. 

lukuvuosisuunnitelmassa. Em. asiakirjoihin voi tutustua opetussuunnitelman osalta kunnan 

kotisivuilla ja lukuvuosisuunnitelman osalta koululla. 

 

ARVIOINTI  

 

Oppilasarviointia tehdään opetussuunnitelman mukaan ns. jatkuvana arviointina. Siihen kuuluu 

oppilaan kanssa yhdessä asetettavat tavoitteet, oppilaan itsearviointi ja siitä annettava palaute 

sekä opettajan antama sanallinen tai numeroarviointi. 1.  -5. vuosiluokilla väliarviointi annetaan 

väliarviointikeskusteluna marras-tammikuussa. 6. luokan oppilaat saavat väliarviointitodistuksen 

numeerisena. Lukuvuosiarvioinnissa on käytössä kunnan yhteiset lomakkeet.   

 

Opettaja tiedottaa huoltajille koko lukuvuoden aikana oppilaan edistymisestä sekä eri 

arviointimenetelmistä. Huoltajat voivat ottaa myös itse yhteyttä opettajaan ja tiedustella oppilaan 

koulunkäyntiin ja arviointiin liittyviä asioita. 

 

Lukuvuosiarviointi annetaan lukuvuoden päätöspäivänä lauantaina 30.5.2020, 1. – 5. vuosiluokilla 

sanallisena ja 6. vuosiluokalla numeroarviointina. 
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POISSAOLOT 

 

Sairauspoissaoloista ilmoitetaan Wilman kautta opettajalle tai koulun numeroon 040 126 9316. 

Tähän numeroon ei lähetetä tekstiviestejä tai vastaajaviestejä. Sairauspoissaolot voi ilmoittaa 

myös muulla opettajan ohjeistamalla tavalla.     

 

Oppilaiden koulun loma-aikojen ulkopuolella pidettävät lomat myönnetään erillisestä 

anomuksesta. Perheitä pyydetään kiinnittämään huomioita siihen, että pidemmät poissaolot 

koulusta muulloin kuin loma-aikoina voivat hidastaa lapsen oppimista. Loma haetaan Wilmasta 

löytyvällä lomakkeella kohdasta ”hakemukset ja päätökset”.  

 

Erityisruokavalio-oppilaan tulee ilmoittaa poissaolonsa myös Gesterbyn koulukeittiöön, jotta 

erityisannoksia ei tehdä turhaan p.040 126 9275. 

 

Taksikuljetuksen saaneiden oppilaiden huoltajien tulee ilmoittaa muutokset ja poissaolot 

sivistyspalvelukeskukseen Eija Nylund p. 040 6714188 tai eija.nylund(at)kirkkonummi.fi 

  

OHJEITA 

 

Oppilaan tulee 

1) käydä koulua säännöllisesti 

2) tehdä tehtävät tunnollisesti 

3) puhua ja käyttäytyä asiallisesti 

4) käsitellä huolellisesti koulun omaisuutta 

 

Tarkemmat järjestyssäännöt ovat tämän tiedotteen liitteenä. 

 

JALKINEET 

 

Oppilaat riisuvat kenkänsä eteisen hyllyille. Sisätiloissa oppilas voi käyttää sisäjalkineita. 
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VÄLITUNNIT 

 

Oppilaat viettävät välitunnit pääsääntöisesti ulkona välituntialueella. Oppilaat eivät voi tulla 

koulun tiloihin ennen koulupäivän alkua.  Välituntitoimintaa valvovat luokanopettajat ja 

koulunkäyntiavustajat. Säänmukainen pukeutuminen on osa kouluviihtyvyyttä. 

 

KOULUMATKAT 

 

Oppilaat kulkevat koulumatkoja omilla autokyydeillä, taksilla, bussilla, kävellen tai polkupyörillä. 

Koulumatkoilla on noudatettava liikennesääntöjä ja koulun antamia ohjeita. Potkulaudoille, 

rullalaudoille ja rullaluistimille ei ole säilytyspaikkaa koulun sisätiloissa.  Suositamme kaikille 

oppilaille mahdollisuuksien mukaan liikunnallista koulumatkaa. Vanhempien kuljettaessa lastaan 

kouluun, voi edelleen osan matkasta kulkea kävellen. Koulun parkkipaikka on ahdas ja sitä ei ole 

suunniteltu ns. saattoliikenteelle. Siellä on ruuhkaa aamuisin ja iltapäivisin ja siellä syntyy 

vaaratilanteita. Näiden välttämiseksi vanhempien kyydissä kulkevan oppilaan voi tuoda myös 

Toppapolun päässä olevalle parkkipaikalle tai vaihtoehtoisesti jättää Sale-kaupan parkkipaikalle. 

 

LIIKENNE 

 

Koulussa kertaamme liikennesääntöjä ja liikennekäyttäytymistä. Pyydämme myös koteja 

kiinnittämään asiaan huomiota lähettäessänne lasta liikenteeseen. Turvallinen koulureitti on hyvä 

kerrata. Varsinkin pyöräilijöitä on syytä toistuvasti muistuttaa huolellisuudesta liikenteessä. 

 

Mahdollisuuksiemme mukaan valvomme omalta osaltamme oppilaiden liikennekäyttäytymistä. 

Tarvittaessa huomautamme varomattomuudesta ja ilmoitamme asiasta kotiin. Uskomme, että 

yhteistyössä huoltajien kanssa voimme parantaa koulumatkojen turvallisuutta. Suositamme 

kaikille kuljetuksen ulkopuolella oleville oppilaille omatoimista kulkemista kouluun. Kansallisten 

terveys – ja liikuntatavoitteiden mukaan koulumatkaliikunta hyödyttää merkittävästi lasten 

hyvinvointia. 
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TIEDOTTAMINEN, KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 

 

Koteihin lähetetään tiedotteita Wilma-järjestelmän kautta. Luokkien opettajat pitävät yhteyttä 

koteihin Wilman avulla. Opettajat merkitsevät Wilmaan myös oppilaan poissaolot ja mahdolliset 

muut huomautukset. Pyydämme kuittaamaan poissaolot ja huomautukset järjestelmässä. 

Normaalista koulutyöstä poikkeavat työpäivät ilmoitetaan erikseen tapahtumakalenterissa, 

erillisillä luokanopettajan tai koulun yhteisillä tiedotteilla. Lähetämme yksittäisestä tapahtumasta 

erillisen tiedotteen vain, jos suunnitelmiin tulee muutoksia. Toivomme, että tutustutte tarkasti 

tiedotteisiin kotona. Koulussa järjestetään koko koulun vanhempainiltoja ja luokkakohtaisia 

vanhempaintilaisuuksia tarpeen mukaan.  Olette tervetulleita koulun järjestämiin tilaisuuksiin ja 

juhliin.  

 

LUKUJÄRJESTYKSET 

Oppilaille jaetaan lukujärjestykset luokissa. Wilmaan tulee myös oppilaskohtaiset lukujärjestykset. 

Niissä voi mm. ryhmätuntien osalta olla poikkeamia jaetusta lukujärjestyksestä.  

 

KANTVIKIN KOTI- JA KOULUYHDISTYS 

 

Kantvikin koulussa toimii koti- ja kouluyhdistys. Koti- ja kouluyhdistyksemme tukee monin tavoin 

oppilaiden hyvinvointia. Yhdistyksen toimintaan toivotaan lukuvuosittain uusia jäseniä. 

Tervetuloa! Koti- ja kouluyhdityksen tiedot löytyvät osoitteesta 

https://www.kotijakoulu.fi/kantvikin-koti-ja-kouluyhdistys-/  

 

OPPILASKUNTA 

 

Kantvikin koulussa on toiminut oppilaskunta useiden vuosien ajan. Oppilaskuntatoiminnan 

tarkoituksena on lisätä yhteistoiminnallisuutta koulussa. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun 

oppilaat. Oppilaskunta valitsee keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen, jonka kokoonpano 

muuttuu vuosittain. Oppilaskunnan toimintaa ohjaa koulun yhden opettajatiimin opettajat. 

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti. 

 

 

 

https://www.kotijakoulu.fi/kantvikin-koti-ja-kouluyhdistys-/


 10 

ILTAPÄIVÄKERHO 

 

Kantvikin koululla iltapäiväkerhotoiminnasta vastaa Pilke. Iltapäiväkerho toimii iltapäivisin kello 12 

– 17 iltapäiväkerhotiloissa. Pilkkeen iltapäivätoiminnan aluekoordinaattori on Henna Sandroos, 

henna.sandroos@pilkepaivakodit.fi p. 040 905 2662 

 

Kirkkonummen kunnan iltapäivätoiminnan koordinoinnista vastaa Kaisa Ojanen p. 040-586 7291 

kaisa.ojanen(at)kirkkonummi.fi 

 

OPPILAAN OMAT TAVARAT 

 

Oppilaiden vaatteet ja jalkineet kannattaa nimikoida. Kouluun kuulumatonta tavaraa ei tuoda 

mukana kouluun, muutoin kuin erikseen ilmoitettuna. Löytötavarat kerätään 

opettajainhuoneeseen ja käytäviltä löytyneet vaatteet ym. löytötavaralaatikoihin aulaan. 

 

Koulu ei vastaa esim. välituntileikeissä rikkoontuneista, kadonneista tai likaantuneista vaatteista ja 

tavaroista. Mikäli oppilas rikkoo toisen oppilaan tavaran, on hän aina korvausvelvollinen. 

Tahallisissa vahingoissa pyrimme saattamaan tekijän vastuuseen. 

 

Opettajalla on oikeus ottaa haltuun tavarat, jotka ovat vaarallisia tai häiritsevät opetusta. 

 

KIRJASTOAUTO 

 

Kunnan kirjastoauto käy koulun pihalla torstaisin. Oppilaat voivat lainata itselleen kirjoja myös 

kotiin kirjastoautosta. Oppilaalla tulee olla oma kirjastokortti lainatessaan kirjoja koululla käyvästä 

kirjastoautosta. 

 

LIIKUNTAVARUSTEET 

 

Sisäliikunnassa oppilailla tulee olla sisäliikuntaan sopiva asu (esim. t-paita, shortsit / 

verryttelyhousut) sekä pyyhe. Sisäliikuntavaatteet vaihdetaan päälle ennen tunnin alkua ja tunnin 

jälkeen jokainen käy suihkussa tai ainakin pesulla.  Salissa voi käyttää pehmeitä jumppatossuja. 

Sisäpelikengät eivät ole käytössä, koska niitä ei ole kaikilla. 

mailto:henna.sandroos@pilkepaivakodit.fi
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Ulkoliikunnassa käytetään lajiin sopivia ulkoliikuntavarusteita. Kesälajeissa käytetään sopivia 

lenkkikenkiä, verryttelyasua/urheilushortseja ja paitaa. Talvilajeissa pukeudutaan sään ja lajin 

mukaisesti. Luistelussa käytetään suojakypärää. 

 

TAPATURMAT JA VAKUUTUS 

 

PL 50 § mukaan oppilaalle sattuneen tapaturman hoito on maksutonta silloin, kun tapaturma on 

sattunut koulussa tai koulumatkalla. Koulussa sattuneena on pidettävä tapaturmaa, joka tapahtuu 

normaalin koulupäivän aikana tai koulun järjestämässä tilaisuudessa, esim. oppilaskerhot. 

Koulumatkalla sattuneena on pidettävä tapaturmia silloin, kun ne tapahtuvat matkalla kouluun tai 

koulusta suoraan kotiin. Jokaisesta hoitoa vaativasta koulutapaturmasta tehdään koulussa 

tapaturmailmoitus, joka lähetetään vakuutusyhtiöön.  

 

Oppilaan huoltaja huolehtii hoitoon kuljetuksesta niissä tapaturmatilanteissa, jotka eivät vaadi 

ambulanssikuljetusta. Koulussa tehdään tapaturmailmoitus vakuutusyhtiö Fenniaan ja huoltaja 

anoo mahdolliset kulut kuittien perusteella vakuutusyhtiöstä itse. Fennia avaa vahingon ja 

ilmoittaa käsittelytunnuksen vakuutetulle tekstiviestillä.  

 

Käsittelytunnus pitää olla ennen kuin voi hakea korvauksia. Tapaturmailmoituksen 

käsittelytunnusta varten koulu joutuu ilmoittamaan huoltajan yhteystiedot vakuutusyhtiöön. 

Pyydämme ilmoittamaan koululle kristiina.heikkinen(at)kirkkonummi.fi jos tämä ei huoltajalle 

jostain syystä sovi. 

 

Korvaushakemus löytyy osoitteesta Kirkkonummen kunnan internet-sivuilta 

(Asiointi/Lomakkeet/Sähköiset lomakkeet/Yleiset lomakkeet/Ilmoita tapaturmavahingon 

jatkokuluista) 

 

Mikäli asiakkaalla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä lomaketta voi ilmoituksen 

tehdä myös soittamalla Fenniaan puh 010 503020 tai tekemällä paperi-ilmoitus  

osoitteeseen: Fennia, Helsinki, Tunnus 5005039, 00003 Fennia VASTAUSLÄHETYS 
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Oppilaalla on oikeus tilapäiseen kuljetukseen lääkärintodistuksen perusteella. Äkillisessä 

tapauksessa on otettava ensisijaisesti yhteys sivistystoimeen, joka vastaa kuljetuksen 

järjestämisestä: Eija Nylund p. 040 6714188, eija.nylund(at)kirkkonummi.fi. Lääkärintodistus on 

toimitettava ensi tilassa sivistyspalvelukeskukseen: 

 

Kirkkonummen kunta 

PL 20, 02401 Kirkkonummi 

 

tai kunnantalon alakerrassa sijaitsevaan infopisteeseen. 

 

Huom! Koulu ei vastaa esim. lasten välituntileikeissä likaantuneita tai rikkoontuneita vaatteita ja 

varusteita. 

 

KOULUKULJETUS 

 

* Kirkkonummella 1.-3.vuosiluokkien oppilaille järjestetään koulumatkakuljetus, mikäli 

koulumatkan pituus on yli 3 km. 

  

* 4.-6.luokkien oppilaille järjestetään koulumatkakuljetus, mikäli koulumatkan pituus on yli 5 km. 

 

Sivistyspalvelut mittaa matkan digitaaliselta karttapohjalta. Epäselvyyksien ilmetessä 

sivistyspalvelut pyytää mittausosastoa tarkastamaan kyseisen matkan. 

 

Oppilaan koulumatkakuljetusta ei ole välttämätöntä järjestää koko pituudeltaan, vaan koulumatka 

voi osittain muodostua oppilaan itse kulkemasta osasta. 

 

Taksikuljetus tulee kysymykseen vain, mikäli koulumatkoilla ei ole käytettävissä sopivia linja-

autoyhteyksiä tai niitä käyttäen käveltävän matkan pituus bussipysäkille ylittää 1.-3.lk:n oppilaalla 

3 km tai 4.-6.lk:n oppilaalla 5 km. Tai mikäli lääkärintodistus tai koulupsykologin lausunto niin 

edellyttää. 

 

Mikäli oppilas käy vieraan koulupiirin koulua huoltajan hakemuksesta, ei järjestetä maksutonta 

koulukuljetusta, vaan huoltaja järjestää ja kustantaa kuljetuksen.  
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Kuljetusperiaatteisiin liittyvät asiat sivistystoimi, Tiina Koivisto p. 0504137439 
tiina.koivisto(at)kirkkonummi.fi 
 

Kantvikin koulun oppilaat kulkevat HSL:n vuorobusseilla, aikataulut löytyvät internetistä 

http://www.reittiopas.fi/  

 

HSL Asiakaspalvelu 09 4766 4000 

KULJETUKSEN ODOTUKSEN VALVONTA  

Kuljetusoppilaat tulevat aamulla ennen koulupäivän alkua koulun pihalle odottamaan koulupäivän 

alkua. Koululla on aamuisin aikuisvalvonta ennen päivän alkua. Kylmällä säällä (lähtökohtaisesti  

-15 astetta) kuljetusoppilailla on oikeus lämmitellä koulun eteistiloissa 8.45 saakka ja kahdeksan 

aamuina kahdeksaan saakka. 

Iltapäivällä koulupäivän päätyttyä oppilaille järjestetään valvottu kuljetuksen odotus koululla. 

Odotuksen valvonnasta on informoitu oppilaita. Oppilaat kulkevat omatoimisesti bussipysäkille ja 

odottavat siellä linja-auton tuloon saakka. Kuljetusoppilaillakaan ei ole oikeutta poiketa esim. 

lähikauppaan ennen kuljetuksen saapumista. Koulun vakuutus on voimassa koulumatkalla suoraan 

koulusta kotiin tai koulusta linja-autopysäkille ja siitä bussilla kotia lähinnä olevalle pysäkille 

saakka. 

MATKAKORTTI 

 

Oppilaan velvollisuus on pitää huolta saamastaan kortista. Mikäli oppilaan matkakortti rikkoutuu 

tai katoaa, on asiasta välittömästi ilmoitettava omalle opettajalle tai koulusihteerille. Kadonneen 

kortin tilalle oppilas saa tilapäisen kortin siihen saakka, kunnes uusi kortti on noudettavissa 

kansliasta. Varakortille on ladattu arvoa, joten sen käyttö poikkeaa aikakortista.  

 

Kadonneesta kortista laskutetaan kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan, kortista 

lähetetään lasku huoltajalle. Kortti on voimassa koulupäivinä kello 6.30 – 18.00, joulu- ja 

hiihtoloman ajaksi korttia ei ole ladattu. Matkakortilla kuljetaan koulumatkat. Oppilas sitoutuu 

palauttamaan kortin koulun kansliaan, jos hän muuttaa. Kevätlukukaudella toukokuussa 

(29.5.2020) kaikkien kortit kerätään pois ja lähetetään uudelleen ladattaviksi. Palauttamattomasta 

kortista veloitetaan hukatun / vahingoitetun kortin hinta. Tarvittaessa oppilas saa yhden matkan 

http://www.reittiopas.fi/
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kortin perjantain kotiinpaluuta varten. 

 

Liikennöitsijällä ei ole velvollisuutta ottaa kyytiin oppilasta, jolla ei ole bussikorttia tai rahaa 

matkan maksua varten. 

 

KOULUTERVEYDENHUOLTO 

 

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on edistää oppilaan terveyttä ja ennaltaehkäistä sairauksia. 

Tämä tapahtuu yhteistyössä oppilashuollon, oppilaan sekä vanhempien kanssa. 

Lukuvuoden 2019 - 2020 aikana kouluterveydenhoitaja pyrkii tapaamaan koulun jokaisen oppilaan 

ainakin kerran. Ensimmäisen- sekä viidennen luokan oppilaille tehdään laajempi terveystarkastus, 

johon kuuluu osaksi myös koululääkärin vastaanotto. Koululääkärinä toimii Maria Matova ja hän 

pitää vastaanottoa Kantvikin koululla, joka toinen maanantai. Terveydenhoitajan tapaamiseen 

oppilas tulee yksin, mutta lääkärinvastaanotolle vanhemman osallisuus olisi suotavaa. 

 

Oppilaan sairaanhoito ei kuulu kouluterveydenhuollon piiriin. Kotona sairastuneen oppilaan ei 

pidä tulla kouluun. Ellei sairaus kotihoidolla asetu, voivat vanhemmat olla yhteydessä 

terveyskeskukseen. Mikäli oppilas on ollut poissa sairautensa takia 1-2 viikkoa, tai sairastelee 

toistuvasti / sairastaa kroonisesti jotain tautia, olisi toivottavaa, että vanhemmat ilmoittaisivat siitä 

kouluterveydenhoitajalle. 

 

Kouluterveydenhoitaja Sirpa Kääriäinen on Kantvikin koululla maanantaisin, tiistaisin ja joka toinen 

perjantai. Terveydenhoitajan huone sijaitsee hammashoidon vieressä, koulun vanhassa päädyssä. 

Sisäänkäynti takapihan kautta.  

 

Puhelimitse voi tavoitella ma-pe numerosta 050 310 7063 

Yhteyttä voi ottaa myös Wilmaviestillä tai sähköpostilla sirpa.kaariainen(at)kirkkonummi.fi 
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LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 

 

Oppilaiden turvallisen lääkehoidon takaamiseksi koulun henkilökunnalle kootaan 

lääkehoitosuunnitelmat niistä lapsista, joiden sairaus saattaa oirehtimistilanteissa vaatia 

henkilökunnalta toimenpiteitä.  Lääkehoitosuunnitelmat jätetään koululle terveydenhoitajan 

kautta. 

Terveydenhoitaja informoi luokanopettajia lääkehoitosuunnitelmista erikseen. 

Lääkehoitosuunnitelman päivittäminen on huoltajan vastuulla. 

Kunnan lääkehoitosuunnitelman mukaisesti: 

-Koulussa oppilaiden lääkitseminen perustuu yhteiseen sopimukseen vanhempien/huoltajien   

kanssa. (esim diabetes, epilepsia, vakavat allergiat, epipenin käyttö) 

-Koulun ensiapukaapissa on ensiapuvälineet, ei lääkkeitä 

-Oppilaan omat lääkkeet kuten esim. astmalääke, erilaiset särkylääkkeet, lääkekuurit, silmätipat 

jne. ovat oppilaalla itsellään. 

 

 

SUUN TERVEYDENHOITO 

Kantvikin koulun hammashoitolassa työskentelee suuhygienisti Päivi Tolkki maanantaisin. 

Hammaslääkärinä toimii Anna Aintila ja hammashoitajana Eeva-Liisa Larsen Kirkkoharjun koulun 

hammashoitolassa (Suomenkielinen koulukeskus). Osoite on Kirkkotallintie 6, D-rakennus. 

Oikomishoidon ajat ovat pääsääntöisesti pääterveysaseman hammashoitolassa. 

Hammashoitoajat tulevat ensisijaisesti kotiin postissa. Lyhyelle kontrolli- fluoraus- tai 

harjausohjauskäynnille oppilas voidaan kutsua koululla sisäpuhelimella luokasta. 

 

Lukekaa huolellisesti ajanvarauskirjeet ja tekstiviestimuistutukset ja varatkaa hieman ylimääräistä 

aikaa, varsinkin jos olette menossa ensimmäistä kertaa eri hammashoitolaan! 

Vanhemmat ovat aina tervetulleita hammashoitokäynneille mukaan! 

 

Ajanvaraukset ja aikojen siirto tehdään keskitetystä ajanvarauksesta puh 09-2968 3269 ma-to klo 

8-15:30, pe 8:00-15:00. Ajan voi peruuttaa ympäri vuorokauden suoraan ajanvarausten peruutus-

puhelinvastaajaan puh 09- 2968 3338 tai internetissä www.kirkkonummi.fi/hammashuolto Mikäli 

peruutatte lapsenne hammashoitoajan, muistakaa aina varata uusi aika. 
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Kantvikin hammashoitola 

Suuhygienisti Pävi Tolkki, Toppapolku 2, 02460 KANTVIK 

Wilman kautta voi viestittää kiireettömiä asioita. 

 

 

OPPILASHUOLTO 

 

Oppilashuollon tavoitteena on edistää oppilaan oppimistavoitteiden toteutumista ja tukea 

tasapainoista kasvua ja kehitystä. Oppilashuollolla pyritään huolehtimaan oppilaiden fyysisestä, 

psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Oppilashuoltoa toteutetaan ennaltaehkäisevänä ja 

koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona sekä oppilasta tukevana 

yksilökohtaisena oppilashuoltona. 

 

Oppilaan asioita hoidetaan yhteistyössä lapsen itsensä ja huoltajan kanssa. Oppilashuollon 

palveluita on määritelty oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa sekä kunnan opetussuunnitelmassa. 

 

Oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta 

ja arvioinnista. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori ja/tai apulaisrehtori, erityisopettaja, 

koulupsykologi, koulukuraattori ja terveydenhoitaja sekä sovitusti myös oppilaiden, opettajien ja 

huoltajien edustajat. 

 

Pedagoginen tukitiimi kokoontuu säännöllisesti joka viikko ja käy vuosittain läpi kaikkien luokkien 

oppilaiden pedagogisen tuen tarpeen ja toteutumisen. Tukitiimin kokoontumisissa ovat mukana 

rehtorin tai apulaisrehtorin lisäksi laaja-alainen erityisopettaja ja opettaja sekä tarvittaessa muita 

oppilashuollon työntekijöitä. Työskentelyn tavoitteena on oppilaan oppimisen tukeminen. 

Koulun nivelvaiheissa, siirryttäessä esikoulusta kouluun ja alakoulusta yläkouluun järjestetään 

tarvittavat neuvottelut oppilaan tarvitsemien tukitoimien esim. erityisopetuksen jatkumiseksi. 

 

Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan hoitamaan tapauskohtaisesti oppilaan oppilashuollollista 

asiaa. Ryhmän kokoonpano ja kokoontuminen sovitaan kirjallisesti oppilaan ja huoltajan kanssa. 
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Oppilashuollon palvelut ovat oppilaille ja perheille maksuttomia. Oppilaan tiedot ovat aina 

luottamuksellisia eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ilman huoltajan suostumusta. Oppilashuollon 

työntekijät toimivat alansa asiantuntijoina kouluyhteisössä, konsultoivat tarvittaessa opettajia ja 

osallistuvat koulun kehittämistyöhön. 

 

 

Psykologi- ja kuraattoripalvelut 

 

Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen 

kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä 

sosiaalityön keinoin. Kuraattorin kanssa voi käydä keskustelemassa, kun lapsella tai nuorella on 

pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. Kuraattorin 

kanssa voi käydä keskusteluja, joissa tavoitteena on etsiä yhdessä ratkaisuja ja selvittää tarvittavia 

tukitoimia. Perusperiaatteena keskustelussa on asiakaslähtöisyys, vapaaehtoisuus ja 

luottamuksellisuus. 

 

Koulupsykologityön tavoitteena on auttaa oppilaita oppimis- ja motivaatio-ongelmissa sekä tunne-

elämän vaikeuksissa yhteistyössä opettajien ja vanhempien kanssa. Työmenetelmiä ovat 

tukikeskustelukäynnit oppilaalle, yhteiset neuvottelut, luokkakäynnit ja 

oppimisvaikeustutkimukset koulupsykologin tarvearvion pohjalta. Koulupsykologilla käynnit ovat 

luottamuksellisia. Koulupsykologit tekevät tarvittaessa oppimisvaikeustutkimuksia koulunkäynnin 

tukitoimien suunnittelemisen avuksi. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä, jos oppilaan oppiminen 

tai käyttäytyminen huolestuttaa tai oppilas ja/tai vanhemmat kaipaavat tukea antavaa keskustelua 

ja tilanteensa yhdessä miettimistä. 

 

Koulukuraattori ja psykologi työskentelevät yksilöiden tai ryhmien kanssa ja antavat konsultaatiota 

oppilaan huoltajille, opettajille ja yhteistyötahoille.  Yhteyttä psykologiin tai kuraattoriin voi ottaa 

oppilas itse, huoltaja, opettaja tai yhteistyötaho. Tavoitteellinen työskentely edellyttää yhteistyötä 

ja vuorovaikutusta huoltajien, opettajien ja muiden lapsen tai nuoren psykososiaalisen verkostoon 

kuuluvien kanssa. Tarvittaessa oppilas ja perhe ohjataan muiden tukipalvelujen piiriin. 

Työskentelyssä pyritään varhaiseen tukeen ja lapsen omien mielipiteiden huomioimiseen.  

 

Yhteytä voi ottaa puhelimitse, sähköpostilla tai Wilma-järjestelmän kautta: 
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Koulukuraattori Maria Harju-Kanto puh. 040 126 9666 maria.harju-kanto(at)kirkkonummi.fi 

Koulupsykologi Hannele Viertola puh. 0400 692235 hannele.viertola(at)kirkkonummi.fi 

 

Maria on Kantvikin koululla torstaisin ja Hannele on Kantvikin koululla torstaisin ja perjantaisin. 

 

 

KOULUKIUSAAMISEEN PUUTTUMINEN 

Käsitteet 

Koulukiusaaminen, väkivaltainen käytös ja seksuaalinen häirintä ovat osittain päällekkäisiä 

ilmiöitä. Alla on lyhyesti selitetty, miten ne ymmärretään. 

 
Kiusaaminen on sitä, kun yhdelle ja samalle oppilaalle aiheutetaan tahallaan ja toistuvasti pahaa 

mieltä niin että hänen on vaikea puolustautua. Kiusaaminen voi olla sanallista (pilkkaamista, 

nimittelyä), epäsuoraa (ryhmän ulkopuolelle sulkemista, ilkeiden juttujen levittämistä), fyysistä 

(lyömistä, tönimistä) tai netissä tai kännykän kautta tapahtuvaa. Kiusaaminen on siis luettavissa 

henkiseksi tai fyysiseksi väkivallaksi. Kiusaaminen voi sisältää myös seksuaalista häirintää. 

 

Ennaltaehkäisy 

Kantvikin koulussa koulukiusaamista pyritään  ehkäisemään valtakunnallisestikin käytössä olevan 

Kiva-ohjelman avulla. Siinä oppilaille pidetään säännöllisesti oppitunteja kiusaamisen ja syrjimisen 

ehkäisemiseen liittyen. 

 

Muita toimenpiteitä kiusaamisen, väkivaltaisen käytöksen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi 

ovat: 

- kasvatus- ja opetustyö 

- järjestyssäännöt 

- välituntivalvonta 

- kummiluokkatoiminta 

- oppilaskuntatoiminta 

- ryhmäyttäminen 

- koulun ja kodin yhteistyö 

- henkilökunnan kouluttaminen 
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- oppilashuoltotyö 

Mitä oppilas voi tehdä, jos joutuu kiusaamisen, väkivallan tai seksuaalisen häirinnän kohteeksi? 

Paras toimenpide, mitä oppilas voi tehdä näissä tapauksissa on kertoa mahdollisimman nopeasti 

asiasta jollekin aikuiselle, esim. luokanopettajalle tai jollekin muulle opettajalle, omalle huoltajalle, 

terveydenhoitajalle, koulunkäyntiavustajalle, psykologille, kuraattorille tai rehtorille.  Vain tietoon 

tulleet tapaukset voidaan ratkaista! 

Mikäli tieto tulee huoltajalle, huoltajan kannattaa välittömästi ottaa yhteyttä luokanopettajaan. 

Kun kyseessä on seksuaalinen häirintä, väkivalta tai koulukiusaaminen: 

- Yritä ilmaista tekijälle – jos suinkin mahdollista – välittömästi ja yksiselitteisesti, että et pidä 

kohtelusta  

-Voit kirjata itselle ylös ajan ja tapahtuman. 

 

Kenenkään ei tarvitse sietää loukkaavaa ja epämiellyttävää käyttäytymistä.  

Muista, että et ole ongelman kanssa yksin!  Voit koska tahansa ottaa yhteyttä omaan opettajaan, 

joka tietää miten asiassa edetään. 

 

Kiusaamis- väkivalta- ja seksuaalisten häirintätapausten hoitaminen 

Ilmi tulleet koulukiusaamistapaukset käsittelee kiusaamistapausten hoitoon perehtynyt Kiva-tiimi. 

Tiimin tavoite on saada kiusaaminen loppumaan, ja lähes kaikissa ilmi tulleissa tapauksissa näin 

käy. Jos kiusaaminen loppuu, asiaa ei enää muuten käsitellä, ja kaikki asianosaiset saavat jatkaa 

koulutyötään rauhassa. 

Väkivaltatilanteet selvitetään välittömästi niiden tapahduttua koulussa.  Ensisijaisesti huolehditaan 

oppilaan turvallisuudesta ja hoidetaan mahdolliset vammat. Tämän jälkeen tilanne selvitetään. 

Lievissä tilanteissa käydään kasvastuskeskusteluja, ollaan yhteydessä huoltajiin ja määrätään 

mahdollisesti jälki-istuntoa. 

Tilanteissa, joissa on kyse seksuaalisesta häirinnästä, asiaa selvittää ensisijaisesti luokanopettaja 

tarvittaessa yhteistyössä huoltajan kanssa. Tarvittaessa pyydetään kuraattorin ja/tai 
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terveydenhoitajan apua. Mikäli tilanne ei edelleenkään selviä, asia tuodaan koulun 

oppilashuoltoryhmälle. 

OSOITTEENMUUTOKSET 

 

Muistattehan pitää yhteystiedot ajan tasalla, jos oppilaan osoite, huoltajien puhelinnumerot tai 

sähköposti -osoitteet muuttuvat. Joskus oppilaan huoltajaan tarvitaan yhteys koulupäivän 

aikana.  

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

Järjestyssäännöt on hyväksytty oppilaskunnassa ja vanhempainyhdistyksessä  ja ne ovat voimassa 

20.9.2016 alkaen toistaiseksi. 

Viranhaltijapäätös Kantvikin koulun rehtori 19.9.2016  33§, Sivistystoimen toimialan 

johtosääntö §17, mom 1 kohta 26, POL 29§ 3 mom. 

2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on turvata oppilaille sekä kaikille koulussa työskenteleville turvallinen 

ja oppimisen mahdollistava koulupäivä.  

Jokainen koulussa opiskeleva ja työskentelevä huolehtii, että koulussa on myönteinen ilmapiiri, 

hyvä työrauha sekä kaikilla on mahdollisuus esteettömään oppimiseen. 

Koulun järjestyssääntöjä noudatetaan koulussa, koulun piha-alueella kouluaikana ja kaikissa 

koulun järjestämissä tapahtumissa. Järjestyssääntöjä noudatetaan myös kaikessa 

lukuvuosisuunnitelman mukaisessa opetuksessa (opintoretket, yökoulut, vierailut, urheilukilpailut 

yms.) Koulualue on määritelty erillisessä karttaliitteessä.  

Koulumatkoille koulu voi antaa suosituksia  matkan turvallisuuden takaamiseksi.  

3. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet  

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa sen ajan kun oppilas osallistuu 

opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän muun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai 

toimintaan.  
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Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet  

Suomen perustuslain mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus 

yhdenvertaiseen ja  yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen 

vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan. 

Kaikkia oppilaita tulee kohdella tasavertaisesti ja erilaisuutta arvostetaan.  

Kaikkien yksityisyyttä ja omaa tilaa kunnioitetaan.  

Kaikilla on oikeus opetukseen ja turvalliseen koulupäivään.  

Kaikenlainen kiusaaminen ja häirintä on kielletty.  

Koulussa toimitaan KiVa-ohjeiden mukaisesti.  

(Suomen perustuslaki 731/1999, 16§,6§,7§,10§. Lisäksi lapsen oikeuksien sopimus 28 ja 29 artikla) 

Oppilaan velvollisuudet  

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti 

myönnetty vapautusta. Koulusta poissaoloon tulee pyytää etukäteen kirjallinen lupa. 

(Perusopetuslaki 7. luku 25§ ja 26§) 

Oppilaan tulee käydä koulua säännöllisesti ja saapua ajoissa paikalle.  

Oppilaan tulee tehdä annetut  tehtävät tunnollisesti sekä koulussa että kotona ja hänellä tulee olla 

tarvittavat välineet mukana.  

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi 

kerrallaan valvonnan alaisena tekemään tehtäviään. Tämä pitää kirjata ja ilmoittaa huoltajalle 

ennakkoon. (Perusopetuslaki 36§) 

Poissaoloista ilmoitetaan luokanopettajalle. Enintään kolmen päivän vapautusta koulunkäynnistä 

anotaan perusteluineen luokanopettajalta kirjallisesti. Lupaa pidempään poissaoloon anotaan 

kirjallisesti  perusteluineen koulun rehtorilta.  

Oppilaan tulee käyttäytyä asiallisesti muita oppilaita ja koulun aikuisia kohtaan.  
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4.Turvallisuus, viihtyvyys ja opiskelun esteetön sujuminen  

Hyvä käytös  

Oppilaan tulee ottaa muut huomioon ja pyrkiä edistämään hyvää työrauhaa.  

Oppilaan tulee toimia ja puhua hyvien tapojen mukaisesti. Toisia tervehditään, muistetaan 

ystävällinen kielenkäyttö ja kaikki otetaan mukaan leikkiin.  

Oppilaiden tulee noudattaa hyviä ruokatapoja ja pyrkiä terveellisiin elämäntapoihin 

Oppilaan tulee saapua ajoissa paikalle ja noudattaa sovittuja määräaikoja.  

Oppilaiden tulee pukeutua kouluun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.  

Oppilaan tulee käyttää vastuullisesti erilaisia tietolähteitä ja käyttäytyä nettiketin mukaisesti 

sähköisissä oppimisympäristöissä.  

Toisesta henkilöstä otetun valokuvan ja videon julkaiseminen ilman tämän lupaa on kielletty.  

(Henkilötietolaki 523/1999) 

Oleskelu ja liikkuminen  

Koulualueelta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman lupaa. Polkupyöriä, potku- tai rullalautoja ei 

käytetä koulupäivän aikana. Koulumatkoilla on noudatettava yleistä turvallisuutta sekä 

liikennesääntöjä. Pyöräiltäessä, potku- tai rullalautailtaessa kypärän käyttö lisää oppilaan 

turvallisuutta. Suosittelemme pyöräilyä koulumatkoilla vasta kolmannesta luokasta alkaen.  

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen  

Koulun viihtyisyydestä pidetään yhdessä hyvää huolta. Vaatteet ja kengät säilytetään omilla 

paikoillaan. Luokat pidetään siisteinä. Myös koulun ympäristön siisteydestä huolehditaan.   

Oppilaan tulee käsitellä huolellisesti omaa, toisten oppilaiden ja koulun omaisuutta sekä suhtautua 

kunnioittavasti ympäristöön. Oppilaalla on velvollisuus puhdistaa likaamansa toisen oppilaan tai 
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koulun omaisuus sekä siivota aiheuttamansa epäjärjestys. Oppilas on velvollinen korvaamaan 

kouluympäristölle tai tavaroille aiheuttamansa tahallisen tai tahattoman vahingon. 

(Vahingonkorvauslaki (412/1974,  2 luku, 2 §)  

Jos oppilaan omaisuutta katoaa tai rikkoutuu koulupäivän aikana, jää menetys oppilaan vahingoksi 

ellei tekijää tavoiteta. Koulu ei esimerkiksi korvaa koulupäivän aikana kadonnutta tai rikkoutunutta 

vaatetta, puhelinta tms. 

Turvallisuus  

Turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta ilmoitetaan koulun henkilökuntaan kuuluvalle. 

Kaikenlainen kiusanteko, kivien ja lumipallojen heittäminen sekä kepeillä huitominen on kielletty. 

Polkupyörät säilytetään niille tarkoitetuissa telineissä. Muut kulku- ja urheiluvälineet säilytetään 

erillisten opettajien ohjeistusten mukaisissa paikoissa. Koulun ulkoalueilla on tallentava 

kameravalvonta. (Henkilötietolaki 5,6,7,9,24,32 ja 34§:t) 

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö  

Oppilaat voivat käyttää omia tietokoneita ja mobiililaitteita opettajan ja huoltajien ohjeiden 

mukaan  opetuksessa. Mobiililaitteet eivät saa aiheuttaa häiriötä opetuksen aikana. Välitunnit ovat 

osa opetusta. Välitunneilla mobiililaitteita käytetään opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Välitunnit 

ovat ensisijaisesti tarkoitettu virkistäytymiseen, liikkumiseen ja yhdessäoloon. Mobiililaitteiden 

käytössä tulee aina noudattaa hyviä tapoja ja vastuullisuutta.  

Päihteet ja vaaralliset esineet  

Tupakan ja päihteiden tuominen kouluun ja niiden käyttäminen koulun alueella on kiellettyä. 

Makeisia, energiajuomia, rahaa tai muuta tarpeetonta ei saa luvatta tuoda kouluun.  

Vaarallisten esineiden, kuten veitsien, ampuma-aseiden, voimakkaiden laserosoittimien ja 

vastaavien esineiden tuominen kouluun on kiellettyä.  

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa 

häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.  
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5. Kurinpito  

Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat kaikki Kantvikin koulussa työskentelevät aikuiset. 

Rehtorilla ja opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla 

tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena 

olevan oppilaan huoltajille tai muille laillisille edustajille. 

(Perusopetuslaki 36d§, 36f§,36g§) 

Mikäli oppilas ei noudata järjestyssääntöjä tai toimin vilpillisesti siitä voi seurata perusopetuslaissa 

mainittuja ojentamistoimenpiteitä, kurinpidollisia rangaistuksia tai muita seuraamuksia.  

Näitä voivat olla huomautus, poistaminen luokasta, siivousvelvoite, määrääminen tehtävien 

tekemiseen koulupäivän jälkeen, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto tai erottaminen koulusta 

määräajaksi.  

(Perusopetuslaki 35§ 3.mom, 35a§, 36§, 1.mom., 2. mom., 4. mom., 36e§, 36b§2. mom., 36d§ 2. 

mom., 36f§, 36g§) 

6. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen  

Kantvikin koulun järjestyssääntöjä on laadittu yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja koulun 

henkilökunnan kanssa. 

Järjestyssäännöt käydään läpi jokaisen lukuvuoden alussa niin henkilökunnan kuin oppilaidenkin 

kanssa. Järjestyssääntöjen sisältö käsitellään opetusryhmissä oppilaan ikätaso huomioiden.  

Huoltajia tiedotetaan järjestyssäännöistä kirjallisesti ja vanhempainilloissa. Päivittämistarve 

määritellään lukuvuosisuunnitelman laatimisen yhteydessä  jokaisen lukuvuoden alussa.  

Kirkkonummen kunnan sivistystoimen toimialan johtosäännön mukaan peruskoulun ja lukion 

rehtori tekee päätöksen kunkin koulun  järjestyssäännöistä.  

(Sivistystoimen toimialan johtosääntö 17§ 23 mom, perusopetuslaki 29§ 3m, Lukiolaki 21§ 3m) 
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ERITYISRUOKAVALIOIDEN JA RUOKARAJOITUSTEN TOTEUTUS  
 

Kouluruokailun tavoitteena on ylläpitää ja edistää oppilaan terveyttä ja työtehoa. Kouluruokailu on 

osa koulun oppilashuoltoa ja samalla osa koulun kasvatus- ja opetustyötä.  

Kirkkonummen kunnan peruskouluissa sekä lukioissa oppilaalle tarjotaan tarvittaessa sairauden 

vaatima erityisruokavalio. Uskonnolliset ja eettiset ruokarajoitukset otetaan myös huomioon. 

Koulussa tarjottava kasvisruoka on lakto-ovo-kasvisruokaa ravitsemusterveydellisistä syistä. Muita 

kasvisruokavaihtoehtoja ei tarjota.  

 

Erityisruokavaliot  

- Sairauden vaatimaa erityisruokavaliota varten tarvitaan lääkärintodistus.  

- Pitkäaikaissairauksissa (esim. diabetes ja keliakia) terveydenhoitajan ilmoitus keittiöön riittää.  

- Laktoosi-intoleranssin osalta todistus tarvitaan vain täysin laktoosittomaan ruokavalioon, koska 

kouluruoka on vähälaktoosista.  

- Erityisruokavaliotodistukset toimitetaan terveydenhoitajan kautta keittiöön.  

- Vanhemmat informoivat itse opettajaa.  

- Mahdollisista ruokavaliomuutoksista vanhempien tulee ilmoittaa kirjallisesti terveydenhoitajalle 

ja koulukeittiölle mahdollisimman pikaisesti.  

- Erityisruokavaliotiedot päivitetään syyslukukauden alussa  

 

Ruoka-aineallergia  

- Valtakunnallisen allergiaohjelman mukaan ruokavaliosta jätetään pois vain ne ruoka-  

aineet, joiden on kokeiluun perustuen todettu aiheuttavan siinä määrin haittaa, että  

niiden pitäminen poissa kouluruokailusta on perusteltua. Lievää oireilua aiheuttavia ruoka-aineita 

ei tarvitse välttää.  

 

Lievänä oireiluna pidetään:  

 suun kutinaa tai kirvelyä  

 turvotuksen tunnetta ilman hengitysvaikeuksia  

 ihon punotusta  

 

- Ruoka-allergioiden osalta todistus on voimassa korkeintaan yhden lukuvuoden kerrallaan.  

- Ruokaan liittyvät rajoitukset puretaan hoitavan lääkärin / terveydenhoitajan ohjeiden mukaan.  



 26 

 

Vanhempien ilmoitus koulukeittiölle riittää  

- kun kyseessä ovat uskonnolliset syyt tai lapsi noudattaa kasvisruokavaliota.  

- kun kyseessä on rajoitetun ajan (enintään kaksi kuukautta) kestävä ruokavaliokokeilu esim.  

ruoka-allergiaan liittyen.  

 Ilmoittaminen ja todistusten toimittaminen on huoltajien vastuulla lapsen aloittaessa koulussa 

tai päivähoidossa tai siirtyessä yksiköstä toiseen. 

 - Erityisruokavaliotiedot päivitetään vuosittain syyslukukauden alussa. 

- Lääkärintodistukset erityisruokavaliosta toimitetaan sähköisen ilmoituksen liitteenä.  

- Ruokavaliomuutoksista huoltajien tulee ilmoittaa mieluiten sähköisellä lomakkeella, joka 

menee sähköisesti kouluterveydenhoitajalle tai päiväkodinjohtajalle ja keittiöön. Sähköisen 

lomakkeen voi myös tulostaa ja toimittaa kouluterveydenhoitajalle tai päiväkodinjohtajalle. 

 Tarvittaessa lapsenne ruokavalion toteutuksesta voidaan järjestää neuvottelu hoitosuhteen 

alkaessa. Mikäli erityisruokavalioon liittyvissä asioissa on epäselvyyksiä, ratkaisu tehdään 

valtakunnallisten lääketieteellisten / ravitsemuksellisten suositusten mukaisesti. 

 

Erityisruokavalio ilmoitetaan sähköisellä lomakkeella: 

 

https://lomake.kirkkonummi.fi/ilmoitus_erityisruokavaliosta 

 

Turhan työn välttämiseksi pyydämme teitä ilmoittamaan keittiöön, mikäli ruoka-allerginen 

lapsenne ei osallistu esim. loman vuoksi kouluruokailuun.  

 

Mikäli erityisruokavalioon liittyvissä asioissa on epäselvyyksiä, ratkaisu tehdään 

valtakunnallisten lääketieteellisten / ravitsemuksellisten suositusten mukaisesti.  

www.allergiaterveys.fi  

 

 

 

 

 

 

 

https://lomake.kirkkonummi.fi/ilmoitus_erityisruokavaliosta
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 Allergiatyöryhmä: 

 

Kirkkonummen kunnan koululaisten huoltajille 

 

HYVÄT VANHEMMAT 

Koulun allergiaohjeet on päivitetty vastaamaan valtakunnallista allergiaohjelmaa, joka korostaa 

terveyden tukemista (www.allergiaterveys.fi)  

 

Muutos koskee lieviä oireita aiheuttavia allergioita. Ohjelman mukaisesti näitä ei tule enää hoitaa 

välttämisellä vaan altistamalla ja vähitellen siedättämällä. Näin päästään nopeammin kohti 

parempaa allergiaterveyttä; allergiaoireet lievittyvät, turhat välttämisruokavaliot päästään 

purkamaan nopeammin ja oppilaan ruokavalio monipuolistuu ja ruoanlaitto helpottuu. Kouluilla 

tämä tarkoittaa lievien allergioiden tai esim. ristiallergioiden kohdalla (oireina ohimenevä 

punoitus, suun kirvely tai kutina), ettei koulussa enää tarjota esim. raa`an porkkanan tilalle 

vaihtoehtoja eikä kyseistä oireilua tarvitse ilmoittaa koululle. Uusi toimintamalli vaatii 

asennemuutosta ja harjoittelua ja muutos onkin hyvä aloittaa jo kesän aikana kotona. 

 
Kouluikäinen oppilas voi maistaa lieviä oireita aiheuttavaa ruoka-ainetta ja mikäli oireita tulee, hän 

pystyy itse lopettamaan syömisen ja ottamaan tarvittaessa oman antihistamiini-tablettinsa. 

Maistaminen /siedättäminen on tärkeää, koska näin siedättämällä paraneminen allergioista on 

todennäköistä. Suurin osa lieviä allergioita potevista oppilaista sietää esim. useita omena- tai 

tomaattilajikkeita ja saa oireita muutamista tai vain voimakkaimpina siitepölyaikoina. Ruoan 

kypsentäminen kuumentamalla/ höyrystämällä muuttaa allergian aiheuttajia niin, etteivät ne enää 

aiheuta oireita. Sen sijaan mm. muna, maito, selleri, pähkinä ja kala eivät muutu käsittelystä. 

Selleriä voi olla raakana salaateissa erillisenä osasena. 

 

Kirkkonummen ruokapalvelun tarjoama ruoka on aina vähälaktoosista.  

 

Voimakkaita/erittäin voimakkaita oireita aiheuttavia ruoka-aineita tulee edelleenkin välttää ja 

altistukset /kontrollit suoritetaan sovitusti sairaalassa tai hoitavan lääkärin ohjeiden mukaisesti. 

Mikäli lapsellasi on ruoka-allergia, eikä teitä ole ohjeistettu miten dieetti puretaan, ottakaa 

yhteyttä hoitavaan lääkäriin ohjeiden saamiseksi. Voimakkaita oireita aiheuttavat ruoka-allergiat 

huomioidaan kouluilla entiseen tapaan.  

http://www.allergiaterveys.fi/
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Kaikki ruokapalvelulle ilmoitetut ruoka-allergiatiedot tullaan päivittämään kouluterveydenhuollon 

toimesta syksyn aikana.  

 
 
 
Aurinkoista kesää toivottavat 
Kirkkonummen kunnan allergiatyöryhmä sekä kouluterveydenhuolto 

 
 
 


