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YHTEYSTIEDOT 
 

Koulun käyntiosoite 

Heikkilän koulu 
Hirvitie 7 a 
02400 Kirkkonummi 
 

Koulun kotisivut 

Heikkilän koulun kotisivujen osoite on https://www.kirkkonummi.fi/heikkilan-koulun-omat-sivut. 
Koulun sivut löytyvät myös Kirkkonummen kunnan kotisivujen www.kirkkonummi.fikautta: Var-
haiskasvatus ja opetus→ Opetus ja koulutus → Perusopetus → Koulujen yhteystiedot→ Suo-
menkieliset peruskoulut → Keskustan alueen koulut listattuna → Heikkilän koulu. Koulun kotisi-
vuilla esitellään koulun toimintaa. Sivuilta löytyvät muun muassa poissaolohakemus, tämä luku-
vuositiedote ja yhteystiedot. 
 
Koulun puhelinnumeroita 

• rehtori Anu Virtanen p. 0400 277 973   

• apulaisrehtori Minna Aho p. 040 126 9912 

• koulusihteeri Anja Munnukka  
p. 040 126 9308 Heikkilässä ti ja pe 
p. 050 414 0949 Masalassa ma, ke ja to 

• päärakennuksen opettajainhuone p. 040 126 9310 

• pikkukoulun opettajainhuone p. 040 126 9311 

• päärakennuksen opettajainhuoneen matkapuhelin p. 040 126 9119.  
Puhelin on yhteiskäytössä, joten huomioittehan sen saamaanne viestiin vastatessanne. Tähän pu-
helimeen ei voi ilmoittaa lapsen sairaspoissaoloa. 

 

Huoltohenkilöstö 

• vahtimestari Giuseppe (Pino) Tortorelli p. 040 568 9925 (ma-pe klo 7.30-15.30) 

• keittiö Maire Koppel p. 040 126 9281 (klo 10.00–13.30), Kari Laurila 

• laitoshuoltajat Jose Cejas ja Eeva Lämsä 

• huoltomies Kaj (Kalle) Ahlstrand p. 040 126 9578 

• päivystävä huoltomies p. 040 514 0091 
 
  
OPETUSRYHMÄT JA HENKILÖKUNTA 
 

Opettajat ja ohjaajat lukuvuonna 2020-2021 

Joustava alkuopetus (vuosiluokat 1 ja 2) 

Katriina Heikkinen, Anni Heinilä ja Tarleena Klasila 

3A Pamela Hjort 

4A Tarja Karvinen  

4B Marianna Pärssinen 

5A Elina Paukkunen 

6A Anu Pyykkö 
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Kunnan keskitetyt erityisopetuksen pienryhmät: 

Annamaija Eskola, Laura Laakkonen, Marika Lehtonen, Riikka Nuotio ja Nina Frost 

Alueellinen pienryhmä/samanaikaisopetus Tarja Päivärinta 

Laaja-alaiset erityisopettajat Jemina Wartiainen ja Miia Mennander 

TVT ja käsityö (kovat materiaalit) Saara Swanson 

S2-opetus Miia Mennander 

Kielet Minna Aho 

Musiikki Anu Virtanen 

Koulunkäynninohjaajat Anu Eerikinharju, Arja Flykt-Järvinen, Mia Holm, Aleksi Korhonen, 
Mervi Kurppa, Tiina Lohisaari, Riitta Magnusson, Merja Mononen, Hannele Pelli, Mari Salmi 

OPPILASHUOLTO JA TERVEYDENHOITO 

• Koulukuraattori Hannele Mollberg p. 050 379 6134 on tavoitettavissa Wilman kautta tai pu-
helimitse. Kuraattori on tavattavissa koululla keskiviikkoisin.  

• Koulupsykologi Roosa Hartikka p. 0400 692 235 on tavoitettavissa Wilman kautta tai puhe-
limitse. Psykologi on tavattavissa keskiviikkoisin.   

• Kouluterveydenhoitaja Irina Sarapelto p. 050 577 4756 on koululla tavattavissa maanantai-
sin ja perjantaisin sekä sopimuksen mukaan keskiviikkoisin ja on tavoitettavissa myös Wil-
man kautta.  

• Koululääkäri Maria Matova tapaa koululaiset 1. luokalla ja 5. luokalla. Ajanvaraukset koulu-
lääkärille terveydenhoitajan kautta.  

• Hammashoidon keskitetty ajanvaraus p. 2968 3269 (klo 8–11 ja klo 12–14) 
 

TIEDONKULKU 

Sähköpostiosoitteet 

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 
Sähköpostiosoitteissa ei ole käytössä å, ä ja ö kirjaimia, vaan niiden sijaan on a tai o. 
 
Wilma 
 
Heikkilän koulussa on kaikkien muiden Kirkkonummen koulujen tavoin käytössä Wilma-
palvelu. Wilma on viestintäkanava kodin ja koulun välillä. Jokaisen oppilaan huoltajille on 
omat Wilma-tunnukset.  
 
Wilma-palvelun tavoitteena on helpottaa koulun ja kodin vuorovaikutusta. Huoltajat voivat itse 
seurata lapsensa koulunkäynnin sujumista Wilman kautta. Kuukauden kirjeet ja opettajien viik-
kokirjeet kulkevat Wilma-viesteinä. Sen lisäksi päivittäisestä koulunkäynnin sujumisesta viesti-
tään Wilmassa myös lyhyemmin tuntimerkinnöin. Toivomme, että huoltajat kävisivät Wilmassa 
vähintään kerran viikossa, mieluiten useamminkin. Tiedotteet eivät enää kulje paperisina, 
vaikka Helmessä on kohta rasteille, jolla sellaista voisi toivoa. Vaikka henkilökunta näkee, kun 
Wilma-viesti on avattu, useimmista viesteistä toivotaan myös kuittausta siihen tutustumisesta. 
Wilmasta on myös ilmainen mobiilisovellus. 
 

mailto:etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
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KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT KIRKKONUMMELLA LUKUVUONNA 2020-2021 
 
Syyslukukausi 11.8.2020 - 18.12.2020 

Syysloma 12.-18.10.2020 
Joululoma 21.12.2020–6.1.2021 

Kevätlukukausi 7.1.2021–5.6.2021 

Hiihtoloma 22.-28.2.2021 

Poikkeavista koulupäivien päättymisajankohdista ilmoitetaan kuukauden kirjeessä. 
 
 
OPPITUNNIT JA VÄLITUNNIT 
 

Yleisopetus 
8.15 – 9.00 1. oppitunti 
9.00 – 9.15 välitunti 
9.15 – 10.00 2. oppitunti   
10.00 – 10.45 3. oppitunti    
10.45 – 11.30 ruokailu (luokat 1-4) ja ulkoilu erillisen aikataulun mukaan    
10.45 – 11.15 välitunti (luokat 5-6) 
11.30 – 12.15   4. oppitunti (luokat 1-4) 
11.15 – 12.00 4. oppitunti (luokat 5-6) 
12.15 – 12.30 välitunti (luokat 1-4) 
12.00 – 12.30 ruokailu ja välitunti (luokat 5-6) 
12.30 – 13.15 5. oppitunti  
13.15 – 13.30 välitunti 
13.30 – 14.15 6. oppitunti 
14.15 – 15.00 7. oppitunti  
 
Keskitettyjen pienryhmien aikataulut eivät noudata yleisiä luokka-asteiden aikatauluja vaan 
ryhmät toimivat omien lukujärjestystensä mukaan. 
 
HUOM! Nämä ovat pääpiirteittäin ajat oppitunneille. Heikkilän koulu noudattaa THL:n ja 
Opetushallituksen ohjeistuksia vallitsevan koronatilanteen suhteen, minkä vuoksi ajoissa 
saattaa olla pientä vaihtelua väljyyden lisäämiseksi. Oma opettaja tiedottaa kunkin luokan 
tarkan aikataulun Wilman kautta.   

VÄLITUNNIT 

Välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkona ja vaatetuksen tulee olla säänmukainen. Joka väli-
tunnilla koulunpihalla on oppilasmäärästä riippuen 1–3 valvojaa, joilla on keltainen valvontaliivi. 
Aamulla ennen koulupäivän alkua ulkona on valvomassa vähintään yksi valvoja. 

KOULUMATKAT 

Kunta järjestää kuljetuksen 1.–3.-luokkkien oppilaille, joiden koulumatka lähikouluun on pitempi 
kuin kolme kilometriä ja 4.–9.-luokkalaisille, joiden koulumatka on pitempi kuin viisi kilometriä. 
Lyhyempikin matka riittää, jos reitti on katsottu lapselle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaral-
liseksi. Kuljetusta vaativissa erityistapauksissa (esimerkiksi oppilaan loukkaantuminen) otetaan 
yhteyttä sivistyspalvelukeskukseen. Muissa koulukuljetuksiin liittyvissä kysymyksissä voi ottaa 
yhteyttä myös suoraan liikennöitsijään. Bussikortin katoamisesta ilmoitetaan koulusihtee-
rille ja uuden kortin hankintakulut maksetaan itse. Bussikorttia käsitellään huolellisesti ja 
säilytetään kotelossaan. Koulukuljetettavat oppilaat saavat syksyllä erilliset tarkemmat ohjeet 
koulukuljetuksista. 
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Kunnon ylläpitämiseksi koululaisten kannattaa kulkea koulumatkat kävellen tai pyöräil-
len. Mikäli oppilas tulee kouluun pyörällä, on hyvä muistaa, että tieliikennelaki suosittelee pyö-
räilykypärän käyttöä. Polkupyörät säilytetään koulupäivän aikana lukittuina pyörätelineissä. 
Koulu ei korvaa pyörille aiheutuneita vahinkoja. 

Skeitti- ja potkulautoja tai rullaluistimia ei suositella koulumatkoille. Niiden käyttö on kiel-
letty koulupäivän aikana. Jos huoltaja antaa lapselleen luvan kulkea esimerkiksi rullaluistimin tai 
skeittilaudalla kouluun, on ne koulupäivän ajan säilytettävä opettajan kanssa sovitusti. 

Koulu toivoo, että kodeissa keskustellaan turvallisesta liikennekäyttäytymisestä. Myös 
koulussa ohjataan turvallisiin koulumatkoihin.  
  
 
KOULURUOKAILU, erityisruokavalioiden ja ruokarajoitusten toteutus kouluissa 

Koulussa oppilaille tarjotaan lämmin ateria. Kouluruokailun tavoitteena on ylläpitää ja edistää 
oppilaan terveyttä ja työtehoa. Kouluruokailu on osa koulun oppilashuoltoa ja samalla osa kou-
lun kasvatus- ja opetustyötä. Kirkkonummen kunnan peruskouluissa sekä lukioissa oppilaalle 
tarjotaan tarvittaessa sairauden vaatima erityisruokavalio. Uskonnolliset ja eettiset ruokarajoi-
tukset otetaan myös huomioon. Koulussa tarjottava kasvisruoka on lakto-ovo-kasvisruokaa ra-
vitsemusterveydellisistä syistä. Muita kasvisruokavaihtoehtoja ei tarjota.  
 
Erityisruokavaliot ilmoitetaan mieluiten sähköisellä lomakkeella, https://www.kirkkonummi.fi/eri-
tyisruokavaliosta-ilmoittaminen 
- 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 mieluiten sähköisellä lomakkeella ja sen liitteeksi liitet-
tävällä todistuksella.  
- Vanhemmat informoivat itse opettajaa.  
- Mahdollisista ruokavaliomuutoksista vanhempien tulee ilmoittaa mieluiten sähköisesti lomak-
keella, joka menee terveydenhoitajalle ja keittiöön suoraan. Sähköisen lomakkeen voi myös tu-
lostaa ja viedä 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 vält-
tää. 

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. 

Vanhempien tekemä sähköinen ilmoitus riittää 
- kun kyseessä ovat uskonnolliset syyt tai lapsi noudattaa kasvisruokavaliota.  
- kun kyseessä on rajoitetun ajan (enintään kaksi kuukautta) kestävä ruokavaliokokeilu esim. 
ruoka-allergiaan liittyen.  
- Ilmoituslomakkeen voi täyttää internetsivulla tai sen voi tulostaa kunnan internetsivuilta ja toi-
mittaa koululle.  
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Turhan työn välttämiseksi pyydämme teitä ilmoittamaan keittiöön, mikäli ruoka-allerginen lap-
senne ei osallistu esim. loman vuoksi kouluruokailuun.  
 
Mikäli erityisruokavalioon liittyvissä asioissa on epäselvyyksiä, ratkaisu tehdään valtakunnallis-
ten lääketieteellisten / ravitsemuksellisten suositusten mukaisesti.  
 
www.allergiaterveys.fi  

ILTAPÄIVÄKERHO 
Iltapäiväkerho on jatkossa kunnan järjestämää toimintaa. Vastuuohjaajana toimii Hannele Pelli,  
p. 040 765 2580. Muut ohjaajat ovat pääsääntöisesti Merja Mononen ja Anu Eerikinharju. Toi-
mintaan osallistuminen on oppilaille vapaaehtoista ja maksullista. Iltapäiväkerho on avoinna 
pääsääntöisesti kello 12/13–17. Iltapäiväkerho toimii ns. pikkukoulun tiloissa. 

KOULUKIUSAAMINEN 

Kiusaamisella tarkoitetaan tahallista ja toistuvaa pahan mielen, harmin tai haitan aiheuttamista, 
joka kohdistuu heikommassa asemassa olevaan henkilöön.  
 
Heikkilän koulu toimii kiusaamisen ehkäisemiseksi. Tavoitteena on saada jokainen kouluyhtei-
sön jäsen ymmärtämään, mitä koulukiusaaminen on ja miten sen ennaltaehkäisyyn ja vähentä-
miseen jokainen yhteisön omalta osaltaan vaikuttaa. 
 
Havaittuun koulukiusaamiseen puututaan aina. Yksittäisissä kiusaamistilanteissa luokan opet-
taja selvittää tilannetta, keskustelee asianomaisten kanssa ja informoi huoltajia. Toistuvat kiu-
saamistapaukset ohjataan selvitettäväksi kiusaamistapauksiin perehtyneelle tiimille.  
Pyydämme vanhempia ottamaan mahdollisissa kiusaamistapauksissa viipymättä yhteyttä lap-
sen opettajaan. 

OPETUSSUUNNITELMA 

Koulun toiminta perustuu perusopetuslakiin ja -asetukseen. Opetuksessa noudatetaan Opetus-
hallituksen hyväksymää valtakunnallista uutta opetussuunnitelmaa ja Kirkkonummen kunnan 
opetussuunnitelmaa, jotka on otettu käyttöön 1.8.2016.  Opetussuunnitelmat ovat luettavissa 
kunnan kotisivuilla.  
 
Tuntijako 
Opetussuunnitelman mukainen tuntijako on lukuvuositiedotteen liitteenä. 

Arviointi 

Arviointikäytänteistä julkaistaan tänä lukuvuonna huoltajakäsikirja, joka löytyy kunnan 
nettisivuilta. 

Kieliohjelma 

Heikkilän koulussa opiskellaan Kirkkonummen kunnan kieliohjelman mukaisesti ensimmäiseltä 
luokalta alkaen englantia tai ruotsia (A1-kieli). Vapaaehtoisen kielen (A2-kieli) opetus aloitetaan 
neljännellä luokalla. Vapaaehtoinen vieras kieli voi olla ruotsi, saksa tai ranska. Opetusryhmä 
perustetaan, mikäli kielen valinneita oppilaita on valintahetkellä vähintään 12. Valinta tehdään 
kolmannen luokan kevätlukukaudella ja se on voimassa pääsääntöisesti myös yläkoulussa. A2-
ruotsin valinneet voivat aloittaa ruotsin opiskelun uudelleen alusta 6. vuosiluokalla, jos oppilaalla 
on siihen terveydellinen syy tai oppimisvaikeuksia. A2-kieltä valitessa on hyvä tietää, että tällä 
kielivalinnalla on vaikutusta yläkoululla valittaviin aineisiin.     

Taitokurssit (Valinnaiset aineet) 

Heikkilän koulussa 5.–6.-luokkalaiset voivat valita yhden taitokurssin syyslukukaudella ja yhden 
kurssin kevätlukukaudella. Valinnaiset kurssit ovat osa perusopetusta. Opetus toteutetaan kak-
soistunteina 8–9 viikon jaksoina syys- ja kevätlukukaudella. Kurssitarjonta vaihtelee lukukausit-
tain. Taitokursseista tiedotetaan koteihin erikseen. 
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Uimaopetus 

Kirkkonummella 1.–3.-luokkalaiset saavat kolme kertaa lukuvuoden aikana uimaopetusta Kirk-
konummen uimahallissa. 4.-6. –luokkalaiset käyvät uimassa lukuvuoden aikana vähintään ker-
ran. Uimaopetuksesta vastaavat kunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti uimahallin uin-
ninopettajat. Opettaja ja usein myös avustaja ja vahtimestari ovat mukana valvomassa oppilai-
den käyttäytymistä pukuhuoneissa ja altaalla. Matkat uimahallille ja takaisin tehdään pääsään-
töisesti kävellen. Luokanopettajat tiedottavat uintivuoroista ja uimahallin säännöistä koteihin 
erikseen. 

Opintoretket ja koulun ulkopuolinen opetus 

Koulun ulkopuolinen opetus ja opintoretket ovat tärkeä osa perusopetusta. Retkien ja leirikoulu-
jen järjestäminen ja niiden valvontoihin osallistuminen on kuitenkin opettajille vapaaehtoista. 
Koska koulun ulkopuoliseen opetukseen varatut määrärahat ovat erittäin rajalliset, retkiä joudu-
taan tekemään harkiten ja käytännössä usein huoltajien rahoittamina. Retken kohteen ja ohjel-
man suunnittelee opettaja yhteistyössä huoltajien kanssa. Koulun järjestämien retkien on tuet-
tava opetussuunnitelmaa. Heikkilän koulussa opintoretkien kohteena on pääosin koti- ja pää-
kaupunkiseutu. 

Vanhemmat voivat perustaa luokkatoimikuntia, jotka suunnittelevat ja järjestävät yhteis-
työssä opettajan kanssa toimintaa oppilaiden hyväksi. Luokkatoimikunta voi valita keskuudes-
taan vastuuhenkilöt, jotka vastaavat rahoituksesta, kirjanpidosta ja varojen tallettamisesta. Va-
rojen keruu on luokkatoimikunnille aina vapaaehtoista. Varainhankinta ei kuulu opettajan tai 
koulun tehtäviin, eikä koulu voi edellyttää huoltajia osallistumaan luokan varainkeräykseen. 

Perusopetuksen on oltava oppilaalle maksutonta. Varoja kerätessään ja retkien rahoituk-
sia miettiessään on luokkatoimikuntien huomioitava, että kaikilla luokan oppilailla on oltava, 
huoltajan niin toivoessa, mahdollisuus osallistua luokan retkiin tai koulun ulkopuoliseen opetuk-
seen huolimatta siitä, ovatko kaikkien lasten huoltajat osallistuneet tasapuolisesti varojen kerää-
miseen. 

Kirjastoauto 

Kirjastoauto käy koulun pihalla maanantaisin. (Kirjaston muuton takia kirjastoauto ei käy koululla 
alkusyksystä 2020). Siellä käydään oppilaiden kanssa säännöllisesti lukuharrastuksen herättä-
miseksi ja ylläpitämiseksi. Vanhempia pyydetään huolehtimaan, että lapsella on henkilökohtai-
nen kirjastokortti.  1.-luokkalaiset saavat kirjastokortin kirjastoautosta ensimmäisten käyntien ai-
kana. 

Kummitoiminta 

Heikkilän koulussa 5.–6.-luokkalaiset toimivat kummeina 1.–2.-luokkien oppilaille. Oppilaat toi-
mivat kummiryhmissä, joissa on useampi pikkukummi ja iso kummi. Opettajat muodostavat ryh-
mät syyslukukauden toisella kouluviikolla. Toiminta on osaksi opettajien ohjaamaa (kummitun-
neilla) ja osaksi oppilaiden oma-aloitteista tekemistä (esimerkiksi välitunneilla). Kummitoiminta 
tarjoaa eri-ikäisille oppilaille yhteisiä oppimiskokemuksia ja kehittää oppilaiden sosiaalisia tai-
toja. Lisäksi se luo turvallisuutta ja ehkäisee koulukiusaamista. 
 
Kummitoiminnassa on muutoksia lukuvuonna 2020-2021 koronatilanteen ja siihen liittyvien oh-
jeistusten myötä. 
 
 
OPPILAAN VELVOLLISUUDET 

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myön-
netty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti 
(perusopetuslaki 35§). 

Kotitehtävät 

Kotitehtävien tarkoituksena on vahvistaa koulussa opittujen asioiden omaksumista. Kotitehtä-
vien tekeminen on osa koulutyötä ja oppimista. Oppilaiden tulee oppia huolehtimaan tehtävis-
tään. Vanhempien tehtävänä on seurata, että läksyt on päivittäin tehty huolella ja että tarvittavat 



9  

välineet (kirjat, vihot, kynät, kumi, viivain, teroitin ja liikuntavarusteet) ovat mukana. Jos oppilas 
ei ole tehnyt kotitehtäviään, opettajalla on oikeus jättää hänet kouluun enintään tunnin ajaksi 
kerrallaan suorittamaan tehtäviään. 

Oppilaan koulutarvikkeet 

Opetuksen edellyttämät oppikirjat, muut koulutarvikkeet sekä välttämättömät työaineet anne-
taan oppilaille maksutta. Huoltaja huolehtii siitä, että oppilaalla on liikuntatunteja varten asian-
mukainen vaatetus ja pyyhe. Koulun suksi- ja luistinvarasto on rajallinen, joten toiveena olisi, 
että mahdollisimman monella olisi omat sukset ja luistimet. 

Oppikirjat kerätään lukuvuoden päättyessä. Tavallisessa käytössä loppuun kulunut oppi-
kirja poistetaan tuolloin käytöstä ja koulu hankkii tilalle uuden. Jos oppikirja on käyttökelvoton 
huolimattoman käytön vuoksi tai oppilas kadottaa sen, huoltajan tulee hankkia tilalle uusi. 

Kouluun ei tuoda rahaa, makeisia, purukumia tai muita koulunkäynnin kannalta tarpeet-
tomia tavaroita ellei asiasta ole erikseen opettajan kanssa sovittu. Koulu ei vastaa vaatteiden tai 
tavaroiden likaantumisesta, rikkoutumisesta tai katoamisesta. Kaikki tavarat, erityisesti vaatteet, 
jalkineet ja urheiluvälineet, kannattaa nimikoida. Löytötavarat kerätään molemmissa rakennuk-
sissa aulasta löytyviin laatikoihin. Tarvittaessa niitä voi myös kysellä vahtimestarilta tai siis-
tijöiltä.  
 

Matkapuhelin 

Vaikka matkapuhelin voi olla hyödyksi opiskelussa, ei sen tuominen kouluun ole välttämätöntä. 
Koululta voi aina tarvittaessa ottaa yhteyttä huoltajiin koulun puhelimella. Koulu ei ole vastuussa 
oppilaiden matkapuhelimista, niiden rikkoutumisesta, katoamisesta tai väärinkäytöksistä. Jos 
oppilas tuo matkapuhelimen kouluun, se on pidettävä äänettömänä ja poissa näkyvistä koko 
koulupäivän ajan, ellei opettaja ole antanut tästä poikkeavia ohjeita. 

Mikäli matkapuhelin aiheuttaa häiriötä koulussa, siitä tiedotetaan kotiin ja oppilaalle voi-
daan antaa koulun järjestyssääntöjen rikkomisesta huomautus tai määrätä oppilas kasvatuskes-
kusteluun tai jälki-istuntoon.  

Poissaolot 

Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan oppilaan sairauspoissaolosta kouluun. Pyydämme, että il-
moitus tehdään heti ensimmäisen poissaolopäivän aamuna ennen lukujärjestyksen mukaista 
koulun alkamisaikaa. Sairauspoissaolon aikana koulutehtävistä on huolehdittava mahdollisuuk-
sien mukaan. Luokkatovereiden läksyjentuontiavusta kannattaa sopia. Vasta terveenä kouluun! 

Jos poissaolon syy on muu kuin sairastuminen, huoltajan on anottava lupaa poissaoloon 
kirjallisesti vähintään viikkoa aiemmin. Anomus tehdään Wilmassa. Luokanopettaja voi myöntää 
luvan enintään kolmen päivän poissaoloon. Pidempiin poissaoloihin lupa anotaan rehtorilta. 
Poissaolon ajaksi oppilaan pitää sopia koulutehtävistä opettajan kanssa. Huoltajan vastuulla on, 
että oppilas ei jää loman takia jälkeen opiskelussa. Koulu ei ole velvollinen järjestämään ylimää-
räistä opetusta tai kokeita muiden kuin sairauspoissaolojen vuoksi. Toivomme vanhempien har-
kitsevan tarkoin poissaolojen tarpeellisuutta, koska poissaolot koulusta vaikuttavat oppimiseen. 

TAPATURMAT JA VAKUUTUS 

 
Kirkkonummen kunta on vakuuttanut oppilaat tapaturmien varalta. Koulupäivän aikana, koulun 
järjestämässä tilaisuudessa tai koulumatkalla oppilaalle sattuneen tapaturman hoito on maksu-
tonta. Koulumatkalla sattuneena tapaturmaa pidetään, kun se tapahtuu matkalla suoraan kotoa 
kouluun tai koulusta suoraan kotiin. 

Vakuutus korvaa tapaturmista aiheutuneet matka-, tutkimus- ja hoitokulut silloin, kun on 
käytetty julkisia terveydenhuoltopalveluita. Kulut korvataan huoltajalle vain alkuperäisten lasku-
jen tai maksettujen tositteiden perusteella jälkikäteen, siltä osin, kuin niitä ei korvata jonkin lain 
nojalla. Vamman hoitokuluja maksetaan 5 000€ asti. Koulusihteeriltä saa tarkempaa tietoa kor-
vauksenhakumenettelystä.   
 
Mikäli tapaturma tapahtuu koulupäivän aikana ja se edellyttää kiireellistä hoitoa, hoitoon 
saattaminen järjestetään terveyskeskuksesta (tai koulusta) ja huoltaja kutsutaan suoraan 
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terveyskeskukseen. Jos hoito ei vaadi kiireellistä kuljetusta, huoltajat huolehtivat hoitoon 
saattamisesta. 
 
Kirkkonummen terveyskeskuksessa tapaturman kohdannut lapsi ohjataan vamman vakavuuden 
mukaan joko hoitajalle tai lääkärille (ei siis aina automaattisesti lääkärille). Huoltajat voivat viedä 
lapsensa harkintansa mukaan myös yksityiselle puolelle jatkotutkimuksiin. 
 

KOULUN JA KODIN YHTEISTYÖ 

 
Kodin ja koulun yhteistyö auttaa lasta koulutyössä. Heikkilän koulussa yhteistyötä tehdään jär-
jestämällä vanhempainiltoja ja arviointikeskusteluja sekä opettajien ja vanhempien muuna yh-
teydenpitona. Koulun toiminnasta tiedotetaan lukuvuositiedotteen lisäksi oppilaan kotiin luokka- 
ja oppilaskohtaisin viestein. Heikkilän koulussa on käytössä Wilma-järjestelmä. Opetus on 
avointa. Vanhemmat ovat tervetulleita tutustumaan koulun toimintaan, mutta koronaohjeistusten 
myötä siitä tulee olla sovittu etukäteen. Huoltajapalavereja voidaan pitää koululla.  

Heikkilän koulun vanhempainyhdistys 

Heikkilässä toimii aktiivinen vanhempainyhdistys. Tulemalla mukaan toimintaan, voit konkreetti-
sesti vaikuttaa lasten viihtyvyyteen koulussa ja vapaa-ajalla. Voit olla luomassa virkistystä ja 
tuomassa käytännön parannuksia lastemme arkeen.  

Yhteisvoimin tekemällä tutustutaan toisiin vanhempiin ja lapsiin. Vanhempainyhdistys voi omalta 
osaltaan olla järjestämässä mukavia tapahtumia, osallistua keskusteluun lapsien koulunkäyntiin 
liittyvissä asioissa, esim. lukuvuoden työ- ja loma-aikojen suunnittelussa, sekä tukea lasta ja hä-
nen kaverisuhteitaan. Vanhempainyhdistyksen välityksellä vanhemmat saavat tietoa ajankohtai-
sista asioista ja voivat keskustella niistä. 

Vanhempainyhdistykseen tarvitaan monenlaista osaamista. Varsinaisen kokoustoiminnan li-
säksi, tai sen sijaan, voit osallistua tempauksiin lasten hyväksi. Jokaisen työ on arvokasta. Löy-
dät varmasti oman tapasi tukea toimintaa. 

Nyt kaikki mukaan toimintaan, joka parhaimmillaan antaa paljon sekä vanhemmille että lapsille! 
Ota yhteyttä luokanopettaja Marianna Pärssiseen (marianna.parssinen@kirkkonummi.fi). 

 

TUKIOPETUS JA ERITYISOPETUS 

Tukiopetus 

Tukiopetuksen tarkoituksena on ehkäistä ja poistaa tilapäisiä oppimisvaikeuksia, jotka voivat 
johtua esimerkiksi sairauden aikaisesta poissaolosta. Loma-ajan tehtävien tekemiseen ei voida 
antaa tukiopetusta. Aloitteen tukiopetuksen järjestämiseksi voi tehdä oppilas, opettaja tai oppi-
laan huoltaja. Tukiopetusta annetaan yksilöllisesti tai pienryhmässä tavallisen koulupäivän ulko-
puolella.  

Laaja-alainen erityisopetus   

Laaja-alainen erityisopetus kuuluu olennaisena osana koulun toimintaan kaikilla luokka-asteilla. 
Erityisopetus on pääsääntöisesti kuntouttavaa pienryhmä- tai yksilöopetusta koulupäivän aikana 
tai sovitusti ennen koulupäivän alkua tai koulupäivän jälkeen. Erityisopettajat Jemina Wartiai-
nen, Tarja Päivärinta ja Miia Mennander toimivat yhteistyössä luokanopettajan, vanhempien ja 
oppilashuoltotyöryhmän kanssa.  
 

mailto:marianna.parssinen@kirkkonummi.fi
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OPPILASHUOLTO 

Koulukuraattori ja koulupsykologi 

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka työskentelee sekä luokkien että yksittäisten 
oppilaiden kanssa. Vanhemmat voivat ottaa kuraattoriin yhteyttä esimerkiksi, jos oppilaalla on 
käytösongelmia tai tunne-elämän vaikeuksia. Myös kotona tapahtuvissa elämäntilanteen muu-
toksissa voi kääntyä kuraattorin puoleen. 
Koulupsykologi auttaa oppimisessaan tai kehityksessään tukea tarvitsevaa lasta. Koulupsyko-
logi tekee kouluvalmiustutkimuksia, arvioi erityisopetuksen tarvetta ja suunnittelee koulunkäyn-
nin tukitoimia. 

Sosiaalitoimen palvelut 

Kirkkonummella koululaisten hyvinvointia edistävät myös sosiaalitoimen palvelut: perheneuvola, 
perhetyö ja lastensuojelu. Lisätietoja palveluista saa kunnan sosiaalitoimesta tai kunnan kotisi-
vuilta. 

Kouluterveydenhuolto 

Kouluterveydenhoitaja on koululaisten terveyden edistäjä. Kouluterveydenhuolto kuuluu kou-
lussa oppilashuollon kokonaisuuteen yhdessä koulupsykologien ja -koulukuraattorien, kouluruo-
kailun, koulukuljetusten ja suun terveydenhuollon kanssa. 

Kouluterveydenhuollon keskeisiä tehtäviä ovat 

• oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen tukeminen  
• terveysneuvonta ja terveyskasvatus  
• oppilaiden terveystarkastukset  
• koulun terveydellisten olojen valvonta  
• kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen  

Kouluterveydenhoitaja on kouluyhteisön terveyden edistämisen asiantuntija, jonka työn paino-
piste on ennaltaehkäisyssä. Hän seuraa oppilaiden kasvua ja kehitystä, selvittelee oppilaiden 
kanssa heidän ongelmiaan, tukee oppilaita ja heidän vanhempiaan ja huolehtii seulontatutki-
muksista. 

Myös koulupäivän aikana saatujen kolhujen paikkaus ja sairastumisten selvittely on osa koulu-
terveydenhoitajan työtä. Jos oppilas sairastuu äkillisesti tai loukkaantuu koulussa tai koulumat-
kalla, terveydenhoitaja tai opettaja arvioi tilanteen ja ottaa yhteyttä vanhempiin. Terveydenhoi-
taja auttaa tarvittaessa hoitoonohjauksessa. Kaikilla koulun aikuisilla on vastuu lapsen turvalli-
suudesta siihen saakka, kunnes vastuu lapsen hoidosta on siirtynyt huoltajalle.  

Kouluterveydenhoitaja ei ole oppilaiden sairaanhoitaja, vaan sairastuneen lapsen hoidosta, sai-
raanhoidon järjestymisestä ja hoitoon viemisestä vastaa ensisijaisesti huoltaja. Sairastunutta 
lasta ei pidä lähettää aamulla kouluun terveydenhoitajan katsottavaksi, vaan oikea osoite on ter-
veyskeskus, mikäli lapsen voinnista tarvitaan arviota. 

Vanhemmat ovat kouluterveydenhoitajan tärkeitä yhteistyökumppaneita. Jos lapsen kehityk-
sessä tai olemisessa joku asia askarruttaa, voit ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan. 

Lääkehoitosuunnitelma 

Oppilaiden turvallisen lääkehoidon toteuttamiseksi on koulun opettajahuoneessa henkilökuntaa 
varten infokansio niistä lapsista, joilla on sellainen sairaus (esim. diabetes, epilepsia, astma, al-
lergia), joka oirehtiessaan saattaa vaatia henkilökunnalta toimenpiteitä.  

Tarkoituksena on, että opettajat, avustajat ja muu henkilökunta oppisivat paremmin tunnista-
maan apua tarvitsevat lapset ja pystyisivät tarvittaessa paremmin auttamaan heitä. 
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Lapsen tietojen antaminen tähän kansioon on vapaaehtoista. Voitte olla yhteydessä luokanopet-
tajaan tai terveydenhoitajaan, jos tarvetta tietojen antamiseen mielestänne on. Infokansioon an-
nettujen tietojen päivittäminen on jatkossa vanhempien vastuulla.  

Suun terveydenhoito 

 
Heikkilän koulun oppilaiden suun terveydenhoito tapahtuu Kirkkonummen terveysaseman ham-
mashoitolassa osoitteessa Virkatie 1, 02400 Kirkkonummi. Hammashoidosta vastaavat suuhy-
gienisti Päivi Häkkilä, hammashoitaja Helena Åhlgren ja hammaslääkäri Taina Remes-Lyly. 
 
Suun terveydenhuollon palveluihin voi tutustua osoitteessa  
http://www.kirkkonummi.fi/hammashuolto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

 

KOULUNKÄYNTI SUJUU NÄILLÄ OHJEILLA: 

 

 

Oppilaalla tulee olla 

 

• lyijykynä, pyyhekumi, viivoitin, puuvärit ym. koulutarvikkeet aina mu-

kana koulussa 

• kirjat, vihot ja muut koulutarvikkeet lukujärjestyksen mukaisesti 

• annetut kotitehtävät tehtynä 

• liikuntavarusteet 

• polkupyörällä liikuttaessa suositellaan kypärää 

• talvella säänmukainen vaatetus ja lämmin päähine 

• sadepäivinä sadevarusteet välitunteja varten 

 

 

Huoltajat ovat velvollisia 

 

• ilmoittamaan viipymättä lapsen sairauspoissaoloista 

• anomaan etukäteen lapselleen vapautusta koulutyöstä, jos hän on pois 

koulusta muun kuin sairastumisen vuoksi ja valvomaan koulutehtävät 

poissaoloajalta 

• allekirjoittamaan lapsen kokeet ja valvomaan, että ne palautetaan kou-

luun 

• seuraamaan lapsen koulunkäyntiä ja koululta tulevia tiedotteita 

• täyttämään ja palauttamaan tarvittaessa erikoisruokavalio- ja terveystie-

tokyselyn  

 

 

Toivomme, että huoltajat 

 

• ovat kiinnostuneita lapsen koulunkäynnistä 

• välittävät lapselle myönteistä suhtautumista koulutyöhön ja luokkatove-

reihin 
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Liite 1 
 

 

HEIKKILÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

OTAN TOISET HUOMIOON 

• Olen kohtelias ja käytän asiallista puhetapaa kaikissa tilanteissa. Käytän kouluun sopi-

vaa äänenvoimakkuutta eli en metelöi enkä huuda.  

• Jaksan odottaa vuoroani.  

• Suhtaudun kaikkiin niin kuin toivon heidän suhtautuvan minuun. Annan toisille omaa ti-

laa ja noudatan fyysistä koskemattomuutta. Pyrin sopuun ja kunnioitan kaikkia kouluni 

lapsia ja aikuisia. En kiusaa muita. Olen rehellinen ja puhun totta. Pyrin selvittämään ta-

pahtumat ja myönnän, jos teen jotain väärää.  

• Pyydän ja annan anteeksi. 

NOUDATAN YHTEISIÄ SÄÄNTÖJÄ  
 

• Teen koulu- ja kotitehtäväni tunnollisesti ja huolellisesti.  

• Annan itselleni ja toisille työrauhan. Työskentelen asianmukaisesti koulussa.  

• Olen ajoissa oppitunneilla. Menen aikataulun mukaisesti välitunneille ja ruokailuun.  

• Noudatan koulun järjestyssääntöjä, joihin sisältyvät luokan säännöt, välituntisäännöt 

(liite 1), ruokailusäännöt (liite 2) ja omaisuuteen liittyvät säännöt (liite 3). Lisäksi nouda-

tan rehtorin, opettajien ja koulun henkilökunnan ohjeita kaikissa tilanteissa.  

NOUDATAN HYVIÄ TAPOJA 

• Käyttäydyn hyvin kaikissa koulun tilanteissa. Olen kohtelias käyttäytymällä ystävällisesti 

ja huomaavaisesti toisia kohtaan.  

• Teen ruokailusta itselleni ja muille rauhallisen ja miellyttävän hetken.  

• Tervehdin luokkatovereita, opettajia ja muuta koulun henkilökuntaa, myös kouluajan ul-

kopuolella.  

• Toimintaani ohjaavat hyvät käytöstavat ja terve järki.  

HUOLEHDIN YHTEISISTÄ VÄLINEISTÄ JA YHTEISESTÄ YMPÄRISTÖSTÄ  
 

• Pidän koulutavarani mukana ja huolehdin niistä. Otan kännykkäni esiin vain pyydettä-

essä ja käytän sitä opettajien antamien ohjeiden mukaisesti. 

• Käytän omia ja yhteisiä välineitä asianmukaisesti. En tuhlaa enkä tuhoa omia tai yhtei-

siä  

työvälineitä ja materiaaleja.   

• Palautan lainaamani välineet niiden oikeille paikoille. Siivoan omat jälkeni ja laitan ros-

kat  

oikeisiin jäteastioihin.  

• Kunnioitan koulun omaisuutta ja huolehdin yhteisistä tiloistamme.  

• Arvostan omaa ja toisen tekemää työtä. En riko, sotke tai plagioi eli kopioi luvatta mui-

den  

tuotoksia. Kirjaan töihin käyttämäni lähteet. Teen luottamustehtäväni huolella.   

 
SEURAAMUKSET JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN RIKKOMISESTA 
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• Ymmärrän, että näiden sääntöjen rikkomisesta voi tulla seuraamuksia (liite 4), joista il-

moitetaan huoltajille. 

 

HEIKKILÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN LIITTEET 
 
Liite 1: Välituntisäännöt   
Pyydän mukaan leikkiin. En jätä ketään yksin.   
Välituntisin lähden viivyttelemättä ulos ja palaan välitunneilta viivyttelemättä luokkaan. Jään sisälle 
vain opettajan luvalla tai oman luokan sisävälituntivuorolla.    
Pukeudun säätilan edellyttämällä tavalla.    
Vietän välitunnin sovittujen rajojen sisäpuolella, enkä poistu koulun välituntialueelta oppituntien-
kaan aikana ilman erillistä lupaa.   
Välituntialueen pensaat ja puut on istutettu tuomaan viihtyisyyttä. Puiden ja pensaiden välistä voi 
kulkea, mutta puihin tai pensaisiin ei kiipeillä eikä oksia katkota.   
Pyörän säilytän lukittuna pyörätelineessä koulupäivän ajan.    
Välituntileikeissä noudatan turvallisuussopimuksia ja tervettä järkeä. Esimerkiksi jalkapallomaa-
lien ja koripallotelineiden päällä kiipeileminen tai niiden siirtäminen sekä kivien ja lumipallojen heit-
teleminen on turvallisuussyistä kielletty.   
Pelaan pallopelejä vain siihen varatuilla alueilla.   
Liikun sisätiloissa rauhallisesti ja meluamatta.    
Odotan oppituntien alkua luokassa rauhallisesti.   

  
Liite 2: Ruokailusäännöt   
Käyttäydyn ruokailussa rauhallisesti ja hyvin tapojen mukaisesti:   
  
Arvostan kouluruokailua  
Jonotan asiallisesti.    
Juttelen vain oman pöytäryhmäni kesken.  
Pidän äänenvoimakkuuden sopivana.    
Pyrin maistelemaan kaikkea tarjolla olevaa ruokaa. Vältän kuitenkin ruokahävikkiä eli otan ruo-
kaa vain sen verran kuin jaksan syödä.    
Noudatan keittiöhenkilökunnan antamia ohjeita ruoan kappalemäärässä.    
Jätän paikkani siistiksi.    
Kiitän keittiön väkeä lähtiessäni ruokailusta.   
  
Liite 3: Omaisuuteen liittyvät säännöt  
Jos tuon kännykän kouluun, huolehdin, että se on äänettömänä ja poissa näkyvistä koko koulupäi-
vän ajan.   
Rahaa tuon kouluun vain omalla vastuulla. Makeiset kuuluvat kouluun vain sovitusti erityistilan-
teissa. Vältän tarpeettomien tavaroiden tuomista kouluun. Kouluun ei saa tuoda vaarallisiksi katsot-
tavia aineita tai esineitä.   
Koulu ei ole vastuussa minun henkilökohtaisten tavaroideni, esim. kännykän katoamisesta, rikkoutu-
misesta tai väärinkäytöksistä.   
Minä ja huoltajani olemme korjaus- tai korvausvelvollisia tahallisesti tai huolimattomuuttani aiheut-
tamistani vahingoista.   
Koulun alueella on tallentava kameravalvonta.   
  
Liite 4: Järjestyssääntöjen rikkominen ja niistä tiedottaminen  
Järjestyssääntöjen ja toimintaohjeiden rikkominen voi johtaa toimenpiteisiin. Ellei huomautus tai 
kasvatuskeskustelu (PoL 35a§) riitä, perusopetuslain (36§) mukaisia ojentamis- ja kurinpitotoimia 
ovat jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. Lisäksi opetusta häiritsevä oppi-
las voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta (PoL 36§). Kai-
kista seuraamuksista ilmoitetaan oppilaan huoltajalle.  
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Nämä järjestyssäännöt ja toimintaohjeet selvitetään luokissa jokaisen lukuvuoden alussa kaikille op-
pilaille. Järjestyssäännöistä tiedotetaan huoltajille koulun lukuvuositiedotteessa (koulun kotisi-
vuilla).  

 
Sääntöjen tarkoitus ja voimassaolo 
 
Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä suju-
mista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä (Perusopetuslaki 29 § 4 mom.). Säännöt ovat 
velvoittavia ja sääntöjen rikkomisesta seuraa lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä. Suosituksilla 
pyritään ohjaamaan hyvään käyttäytymiseen. Suositukset eivät ole velvoittavia eikä niiden vastainen 
toiminta voi johtaa seuraamuksiin. 
 
Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessa koulun järjestämään toi-
mintaan koulun ulkopuolella. Järjestyssääntöjä on noudatettava esim. luokkaretkillä ja leirikouluissa. 
Järjestyssäännöt eivät koske oppilaan koulumatkoja eivätkä oppilaan oleskelua koulun alueella 
muuna aikana. Rehtori tai opettaja on kuitenkin velvollinen ilmoittamaan tietoonsa tulleesta kou-
lussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen 
ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Koulun kasvatusteh-
tävään kuuluu lisäksi yleisesti oppilaiden ohjaaminen hyvää käytökseen ja vastuullisuuteen koulu-
matkoilla. 
 
Kouluaika ja koulualue 
 
Kouluajaksi luetaan aika, joka on välitunnin mittainen (15 min) ennen oppilaan opetuksen tai muun 
toiminnan alkua, oppilaan opetuksellinen aika ja vastaavasti välitunnin mittainen aika (15 min) oppi-
laan viimeisen oppitunnin tai muun toiminnan päätyttyä. 
 
Heikkilän koulualue on lisärakennuksen (ns. pikkukoulu) edusta, kenttä sekä Muurahaispolun toisella 
puolella olevan metsikön koulun puoleinen rinne, ison koulun edusta päärakennuksen (ns. iso koulu) 
kulmalle asti, molemmat keinualueet, pensaat, rakennuksen siiven pääty sekä pikkukoulun päädyn 
viereinen nurmikko. 
 
Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 
 
Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen 
kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän 
suojaan (Suomen perustuslaki § 16, § 6, § 7, § 10). Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina kou-
lun työpäivinä. Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, ruokailuetu, oikeus oppimisen 
ja koulunkäynnin tukeen sekä oppilashuoltoon (Perusopetuslaki Luku 7). 
 
Oppivelvollisuusikäisen oppilaan tulee osallistua opetukseen kunnes oppivelvollisuus on suoritettu 
(Perusopetuslaki 25 ja 26 §). Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myön-
netty lupaa poissaoloon. Oppilaan velvollisuus on suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä 
asiallisesti. 
 
Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 
 
Oleskelu ja liikkuminen 
 
Tieliikennelain 90 § mukaan on polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan ajon aikana yleensä 
käytettävä asianmukaista suojakypärää. 
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Välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkona. Välituntivalvojana olevat aikuiset voivat tarvittaessa 
päättää välitunnin viettämisestä koulun sisätiloissa esim. sadesäällä tai kovalla pakkasella. Välitun-
neilla on valvojana vähintään kaksi aikuista, joista vähintään toinen on opettaja. Valvontalistaan voi 
halutessaan tutustua koululla. 
 
Kurinpito 
 
Perusopetuslain mukaisilla oppilaan ojentamisen ja rankaisun toimenpiteillä halutaan entistä parem-
min taata turvallisuus kouluissa ja korostaa oppilaan velvollisuuksia ympäristöään ja toisia ihmisiä 
kohtaan. Perusopetuslain mukaisia kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia ovat: 
 
1) 
Opettaja tai rehtori voi määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahal-
laan likaaman tai sekoittaman koulun omaisuuden tai tilan. Tehtävä suoritetaan aikuisen valvon-
nassa huomioiden oppilaan ikä ja kehitystaso. 
 
2) 
Oppilaalle, joka tahallaan esim. häiritsee, kiusaa tai muulla tavoin rikkoo koulun järjestyssääntöjä, on 
mahdollista pitää kasvatuskeskustelu koulupäivän aikana tai jälkeen. Keskustelusta ilmoitetaan 
huoltajalle ja halutessaan huoltaja voi osallistua siihen. Keskustelu voi maksimissaan kestää kaksi 
tuntia ja keskustelu kirjataan ja käydyt keskustelut tilastoidaan. 
 
3) 
Häiritsevä oppilas voidaan pyytää poistumaan luokasta tai koulun tilaisuudesta. Jos oppilas kieltäy-
tyy poistumasta, on rehtorin tai rehtorin yhdessä opettajan kanssa mahdollista siirtää hänet pois ko. 
tilasta. Tilanteessa tulee ehdottomasti huomioida oppilaan ikä ja terveydentila ja liiallisten voimakei-
nojen käyttö on kielletty. 
 
4) 
Jos oppilaalla on mukanaan koulussa kielletty esine tai aine esim. teräase, tupakointivälineet, päih-
teet, on opettajalla tai rehtorilla oikeus ottaa esine/aine haltuunsa. Jos oppilas kieltäytyy itse anta-
masta pois kiellettyä esinettä, on opettajalla ja rehtorilla oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja vaat-
teet ja ottaa kielletty esine/aine haltuunsa. 
 
5) 
Jälki-istuntoon määrätyllä oppilaalla voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä. Jälki-istunnot kir-
jataan ja tilastoidaan. 
 
6) 
Jos oppilas käyttäytyy koulussa niin, että on vaaraksi itselleen tai muille ja kieltäytyy noudattamasta 
aikuisen antamia ohjeita, on rehtorin tai apulaisrehtorin mahdollista evätä opetus loppupäivän 
ajaksi. Opetuksen epäämisestä ilmoitetaan välittömästi huoltajalle ja tapahtunut kirjataan ja tilastoi-
daan. 
 
Kasvatuskeskustelut, jälki-istunnot ja opetuksen epääminen loppupäiväksi kirjataan ja tilastoidaan. 
 
 
Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 
 
Järjestyssäännöt julkaistaan sähköisinä koulun internet-sivuilla lukuvuositiedotteessa. Sääntöjä käsi-
tellään luokissa oppilaiden kanssa, vanhempainillassa huoltajien kanssa sekä koulun henkilökunnan 
ys-palaverissa. Säännöistä tiedotetaan huoltajia ja henkilökuntaa sähköisellä Wilma-tiedotteella. 
Säännöt ovat kirjallisina nähtävillä luokissa ja opettajainhuoneessa. Säännöt tarkistetaan lukuvuosit-
tain tai tarvittaessa useammin.      
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TUNTIJAKO     Liite 2 
 
Huom! A1-kielen varhentaminen kolmannelta luokalta ensimmäiselle luokalle tuo tä-
hän lisätunteja vuosiluokille 1 ja 2. Siirtymävaiheessa tunteja on 0,5 + 1,5, myöhemmin 
1+1.  
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Liite 3 

 
TURVALLINEN LÄÄKEHOITO KOULUSSA 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisen Turvallinen lääkehoito -oppaan mukaan jokai-
sessa koulussa on oltava kirjallinen lääkehoidon suunnitelma. Alla yhteenveto Heikkilän koulun 
lääkehoitosuunnitelmasta siltä osin kuin se koskettaa oppilaiden huoltajia. 
 

• Koulussa toteutettava oppilaan lääkitseminen perustuu yhteiseen sopimukseen huolta-
jien kanssa. 

 

• Toimintatavat ja ohjeet kunkin oppilaan kohdalla kirjataan selkeästi. 
 

• Koulun tulee pitäytyä vain niissä lääkkeissä, joita oppilaalle on määrätty kotihoidossa an-
nettavaksi. Koulun lääkekaapin sisältöön ei kuulu kipulääke, joten jos lapsella on taipu-
musta esimerkiksi päänsärkyyn, tulisi hänellä olla siihen tarvittava kipulääkitys omasta 
takaa. 

 

• Koulussa on terveydenhoitaja, joka toimii terveydenhuollon ohjeistuksen mukaan. Ter-
veydenhoitaja on tavattavissa koululla pääsääntöisesti maanantaisin ja keskiviikkoisin. 

 

• Koulun puolelta yksittäisen oppilaan osalta vastuuhenkilönä ja yhdyshenkilönä toimii teh-
tävään nimetty aikuinen. 

 

• Oppilasta koskevien tietojen ja lääkityksen ohjeistuksen oikeellisuudesta vastaa-
vat huoltajat. 

 

• Oppilaan huoltajien tulee varmistaa, että lapsen kanssa työskentelevä henkilöstö on 
saanut riittävän selkeät ohjeet ja opetuksen oppilaalle annettavasta lääkityksestä, lääk-
keiden käsittelystä ja säilytyksestä sekä lääkityksen muutoksista. 

 

• Vastuu oppilaitten lääkityksestä koulussa sekä myös lääkemuutoksista, vaihdoksista, 
lopettamisesta ym. on aina huoltajilla. 

 

• Lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi on ainoastaan huoltajien vastuulla. 
 

• Oppilaan lääkitys käydään läpi oppilaan, huoltajan, terveydenhoitajan, luokanopettajan 
ja ohjaaajan kanssa. Yhdessä sovitaan ja kirjataan käytänteet, jotka säilytetään lääke-
hoidon kansiossa. Oppilaan koulupäivän aikana tapahtuvaa lääkitystä seuraa, valvoo ja 
avustaa tarvittaessa tehtävään nimetty aikuinen. 

 

• Luokanopettajalla on vastuu tiedottaa asiasta suullisesti ja kirjallisesti muita opet-
tajia, tarvittaessa myös koulun sijaisia. 

 

• Mikäli jotain poikkeavaa ilmenee lääkityksessä olevan oppilaan hyvinvoinnissa, koulun 
henkilöstö tiedottaa terveydenhoitajaa, luokanopettajaa tai ohjaajaa, joka tiedottaa siitä 
huoltajille. 

 
 
 
 
 
 
 


