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Hyvä huoltaja ja oppilas, 

 

Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2020–2020 Laajakallion koulussa! 

Tähän tiedotteeseen on koottu kouluvuotta koskevia tietoja. Aiheet on koottu aakkosjärjestykseen. 

Lukuvuoden aikana tiedotamme ajankohtaisista asioista Wilma-viestein. 

Toivotamme oppimisen ja yhdessä tekemisen iloa! 

 

Ystävällisin terveisin, 

Laajakallion koulun henkilökunta 
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Aikuiset 
Koulussa työskentelee monia aikuisia eri tehtävissä. Kaikkien tehtävänä on huolehtia lasten 

hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja oppimisen edellytyksistä koulupäivän aikana. Oppilas on 

velvollinen noudattamaan jokaisen aikuisen antamia ohjeita ja koulun järjestyssääntöjä. 

 

Iltapäivätoiminta 
Iltapäivätoimintaa järjestään koulupäivän jälkeen 1.–2. luokan oppilaille sekä niille 3.-luokkalaisille, 

joilla on erityisen tuen päätös. Osallistuminen on oppilaille vapaaehtoista ja maksullista. 

Iltapäivätoimintaan osallistumisen perusteella ei järjestetä maksutonta koulukuljetusta. Laajakallion 

koululla iltapäivätoimintaa järjestää Kansallinen Lastenliitto ry.   

 

Juhlat ja muut tilaisuudet  
Koulussa järjestetään erilaisia juhlia ja tapahtumia. Lukuvuoden perinteiset juhlat, esim. joulujuhla, 

voivat Opetushallituksen ohjeiden mukaan sisältää uskontoon viittaavia elementtejä kuten virsiä tai 

jouluevankeliumin. Tällaisten juhlatraditioiden katsotaan ovat osa suomalaista kulttuuria, eikä 

uskonnon harjoittamista. 

Huoltaja valitsee osallistuuko oppilas seurakunnan koululaisille järjestämiin jumalanpalveluksiin ja 

päivänavauksiin. Valinta tehdään vuosittain syyslukukauden alussa. 

 

Järjestyssäännöt 
Hyväksytty 21.6.2016 ja voimassa 1.8.2016 alkaen toistaiseksi. 

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 
Järjestyssääntöjen tarkoitus on turvata oppilaille sekä kaikille koulussa työskenteleville turvallinen 

koulupäivä. 

Jokainen koulussa opiskeleva ja työskentelevä huolehtii omalta osaltaan, että koulussa säilyy 

myönteinen ilmapiiri, hyvä työrauha ja kaikilla on mahdollisuus esteettömään opiskeluun. Tämä 

edesauttaa koko kouluyhteisön viihtyvyyttä. 

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

koulun järjestämissä tapahtumissa. Lisäksi järjestyssääntöjä noudatetaan koulun ulkopuolella 

tapahtuvassa lukuvuosisuunnitelman mukaisessa opetuksessa (retket, leirikoulut, yökoulu, vierailut, 

urheilukilpailut yms.). Lisäksi näissä tapahtumissa voi tarvittaessa olla myös tapauskohtaisia ohjeita 

ja sääntöjä. 

Järjestyssäännöt eivät koske koulumatkoja, mutta koulu voi turvallisuussyistä antaa niitä koskevia 

suosituksia. 
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Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 
Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu 

opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun suunnitelman mukaiseen 

opetukseen tai toimintaan. Myös järjestyssäännöt ovat voimassa vastaavan ajan. 

  

Oppilaan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet 

Suomen perustuslain mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus 

yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja 

koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan. Koulussa toimittaessa on myös huomioitava, että 

kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja käyttäydyttävä tämän periaatteen mukaan jokaisessa tilanteessa. 

Jokaisella on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Kiusaaminen, väkivaltainen käytös ja häirintä 

on koulussamme kielletty. 

  

Oppilaan velvollisuudet 

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty 

vapautusta. Koulusta poissaoloon tulee pyytää etukäteen lupa kirjallisesti. 

Sairaus- tai muissa erityistapauksissa huoltajien tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta 

luokanopettajalle mahdollisimman pian koulun ohjeistamalla tavalla. Huoltajan tulee ilmoittaa 

luokanopettajalle syy oppilaan poissaoloon viimeistään silloin kun oppilas palaa kouluun. Jos oppilas 

sairastuu kesken koulupäivän, otetaan koulusta yhteyttä huoltajaan. 

Oppilaan tulee saapua oppitunneille ajoissa ja noudattaa annettuja aikatauluja.  

Oppilaan on suoritettava koulutehtävänsä tunnollisesti koulussa sekä kotona ja käyttäydyttävä 

asiallisesti. 

Jokaisella oppilaalla tulee olla tarvittavat oppikirjat ja muut varusteet mukanaan oppitunneilla. 

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi 

kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Toimenpiteestä on ilmoitettava huoltajalle. 

Oppilas on velvollinen korvaamaan kouluympäristölle  tai tavaroille  aiheuttamansa tahattoman tai 

tahallisen vahingon. 

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

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

matkapuhelinta. 

 

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

Hyvä käytös 

• Noudatan kaikkien koulun aikuisten antamia ohjeita. 

• Olen rehellinen. 

• Annan työrauhan itselleni ja muille. 
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• Puhun ystävällisesti muille ja tervehdin kohteliaasti kaikkia koulussa. 

• Puhetapani on asiallinen ja toiset huomioonottava. 

• Katselen esillä olevia töitä niihin koskematta. 

• Noudatan hyviä ruokailutapoja ja syön monipuolisesti ottamani kouluruoan. 

• Noudatan tietotekniikan ja internetin käyttöön annettua ohjeistusta ja sääntöjä. 

Oleskelu ja liikkuminen 

• Laitan ulkovaatteeni ja kenkäni siististi niille varatulle paikalle. 

• Käyttäydyn niin, ettei itselleni eikä muille aiheudu vaaraa eikä vahinkoa. 

• Liikun kävellen ja metelöimättä sisätiloissa. 

• Portaikossa kulkiessani noudatan oikeanpuoleista liikennettä. 

• Noudatan välituntiohjeita. 

• Välitunnilla olen valmis leikkimään kaikkien kanssa ja otan omalta osaltani huomioon, ettei 

kukaan jää yksin. 

• Noudatan turvallisia liikennesääntöjä koulumatkalla ja koulukuljetuksessa. 

• Koulumatkoilla käytän pyöräillessä pyöräilykypärää ja pimeällä heijastinta. 

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen  

• Pidän hyvää huolta kaikista yhteisistä ja käyttööni annetuista koulutarvikkeista.  

• Huolehdin oppimisympäristöstäni. En roskaa ja siivoan jälkeni. 

• En koske toisten tavaroihin ilman lupaa. 

Turvallisuus 

• Noudatan kaikessa koulun toiminnassa annettuja ohjeita. Välituntisin olen välituntialueella 

ja muulloin erikseen sovitulla alueella. Koulun alueelta poistumiseen tarvitsen opettajan 

luvan. 

• Koulun alueella on tallentava kameravalvonta. 

• Säilytän kulkuneuvoani niille varatulla paikoilla lukittuina. Koulun piha-alueella ei saa liikkua 

polkupyörillä tai muilla kulkuvälineillä.  

• En heitä lumipalloja, kiviä tms. 

• En koske koulun alueelta löytämiini vieraisiin esineisiin ja kerron havainnoistani aikuiselle. 

Tietokoneen, matkapuhelimen ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

• Käytän tietokonetta ja mobiililaitteita tunneilla oppimisen tukena tarkasti opettajan antamia 

ohjeita noudattaen. 

• Koulupäivän aikana säilytän matkapuhelintani repussa. 

• Kunnioitan jokaisen kouluyhteisön jäsenen yksityisyyden suojaa, joten en kuvaa, äänitä tai 

julkaise mitään ilman lupaa. 

• Tiedostan tekijänoikeusasiat käyttäessäni tietokonetta tai mobiililaitetta koulussa. 

• Toimin vastuullisesti sosiaalisessa mediassa. 

Päihteet ja vaaralliset aiheet 

• Kouluun en saa tuoda enkä koulupäivän aikana saa pitää hallussani sellaista esinettä tai 

ainetta, jonka hallussapito on laissa kielletty tai jolla häiritsen opetusta tai oppimista (mm. 

teräaseet, tulentekovälineet ja muut vaaralliset esineet sekä aineet). Koulualueella ja 

kouluaikana en myöskään saa käyttää tai pitää hallussani päihdyttäviä aineita tai tupakoida. 
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Kurinpito  
Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarvittaessa tarkastaa oppilaan tavarat ja ottaa haltuunsa 

häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet. 

Opettajalla ja rehtorilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla 

tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta asianosaisten huoltajille. 

Jos oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestyssääntöjä, opettajalla ja rehtorilla on 

oikeus määrätä oppilaalle perusopetuslain 36§ mukaisia kurinpitokeinoja kuten luokasta 

poistaminen tai jälki-istunto. 

 

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 
Laajakallion koulun järjestyssäännöt on laadittu yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja koulun 

henkilökunnan kanssa ja niiden päivitystarve arvioidaan aina lukuvuosisuunnitelman laatimisen 

yhteydessä. Järjestyssäännöistä tiedotetaan lukuvuositiedotteessa ja ne ovat nähtävissä koulun 

verkkosivuilla. Järjestyssäännöt käydään läpi lukuvuosittain oppilaiden ja koulun henkilökunnan 

kanssa. Järjestyssääntöjen sisältö käsitellään oppilaiden kanssa ikätason mukaisesti. 

 

Kasvatuskeskustelu 
Kasvatuskeskustelun avulla puututaan järjestysääntörikkomuksiin ratkaisukeskeisesti. 

Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan 

kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa 

käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Kasvatuskeskusteluun määrää koulun 

opettaja tai koulunjohtaja. Kasvatuskeskustelu kirjataan ja siitä ilmoitetaan oppilaan huoltajille. 

Huoltajalle varataan mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se tilanne 

huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi. 

 

Kerhotoiminta 
Koulun kerhoista tiedotetaan Wilma-viestien välityksellä. Koululla voi toimia myös yksityisten 

kerhojärjestäjien kerhoja, joista tiedotetaan esimerkiksi koulun ilmoitustauluilla. 

 

Kieliohjelma ja -valinnat   
Ekaluokkalaiset aloittavat ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen opiskelun kevätlukukaudella. 

Kirkkonummella A1-kieleksi on mahdollista valita joko englanti tai ruotsi. Valinta tehdään 

syyslukukauden aikana. Valittua A1-kieltä opiskellaan yhdeksännen luokan loppuun saakka.   

Toisella luokalla opiskellaan valittua A1-kieltä siten, että syyslukukaudella kieltä opiskellaan yksi tunti 

ja kevätlukukaudella kaksi tuntia viikossa. 3.–6.-luokalaisilla A1-kieli on englanti.  

Valinnaisen A2-kielen opiskelu on mahdollista aloittaa neljännellä vuosiluokalla. Myös A2-kieli 

valitaan koko perusopetuksen ajaksi. Valittavana on ruotsin, ranskan tai saksan kieli. 

Ilmoittautuminen vapaaehtoiseen kielenopetukseen tapahtuu kolmannen luokan keväällä. Asiasta 
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järjestetään tiedotustilaisuus kolmasluokkalaisten huoltajille maalikuussa ja valinta tehdään sen 

jälkeen. Vapaaehtoisen kielen ryhmä muodostetaan, mikäli opiskelijoita ilmoittautuu vähintään 12.   

Kirkkonummen kielihankkeen kautta osa kolmasluokkalaisista osallistuu myös varhennetun saksan ja 

ranskan opiskeluun. 

B1-kieli on ruotsi. Se alkaa kuudennella luokalla niille oppilaille, jotka eivät opiskele ruotsia A1- tai 

A2-kielenä. 

 

Kirjastoauto 
Kirkkonummen pääkirjasto, Mesta ja kirjastoauto Ella muuttavat syksyllä uuteen kirjastotaloon, ja 

toimipisteet on suljettu toistaiseksi. Kirjasto tiedottaa avaamisajankohdasta myöhemmin. 

Tavallisesti kirjastoauto käy koululla perjantaiaamupäivisin. Oppilaat voivat lainata kirjoja myös 

kotiin. Mikäli lapsi haluaa lainata lehtiä, pelejä, äänikirjoja, dvd -levyjä, sen tulisi tapahtua vapaa-

ajalla ja yhdessä huoltajan kanssa. 

 

Kiusaamisen vastainen toiminta 
Luokissa käydään läpi koulun säännöt ja laaditaan luokkakohtaisia ohjeistuksia. Oppilaiden kanssa 

keskustellaan, milloin kyse on kiusaamisesta, milloin riidasta ja miten jokainen voi toimia 

kiusaamisen vastaisesti. 

Yksittäisessä kiusaamistilanteessa luokanopettaja selvittää tapahtunutta ja keskustelee 

asianomaisten kanssa. Jos kiusaaminen toistuu, tapaus ohjataan koulun aikuisista koostuvan 

kiusaamisen vastaisen tiimin selvitettäväksi. 

Tiimin jäsenet keskustelevat sekä kiusatun että kiusaajan kanssa, aluksi erikseen ja sen jälkeen 

ryhmänä. Kiusaajan kanssa sovitaan, miten hän muuttaa käyttäytymistään. Mukaan otetaan myös 

oppilaita, jotka ovat kiusatun tukena ja kaverina. Tilannetta seurataan seurantakeskustelun avulla 

niin pitkään, että kiusaamisen loppuminen varmistuu. 

Vanhemmille tiedotetaan kaikista kiusaamisen vastaisessa tiimissä olleista tapauksista.  

Mahdollisissa kiusaamistilanteissa pyydämme huoltajia ottamaan yhteyttä joko lapsen 

luokanopettajaan tai koulunjohtajaan. 

 

Koulukuljetus    
Oppilas on oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka lähikouluun on yli viisi 

kilometriä tai koulutie on luokiteltu liian vaaralliseksi. Mikäli huoltajat valitsevat vieraan koulupiirin 

koulun, huoltajat kustantavat itse oppilaan kuljetukset. 

Koulukuljetukset järjestetään pääsääntöisesti HSL:n joukkoliikenteen avulla, mihin kunta antaa 

matkakortin. Ajoneuvot ovat matalalattiabusseja, joissa on myös seisomapaikkoja. 

Kaupunkiliikenteen busseissa ei käytetä turvavöitä. HSL edellyttää, että joukkoliikenteessä 

matkustavalla henkilöllä on mukanaan joko voimassa oleva matkakortti tai matka on maksettava 
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rahalla. HSL:llä ei ole velvollisuutta ottaa kyytiin oppilasta, joka on unohtanut matkakorttinsa tai 

kadottanut sen. 

Oppilaalla on oikeus tilapäiseen kuljetukseen lääkärintodistuksen perusteella. Lisätietoja 

kuljetukseen liittyvissä asioissa saa koulun koulusihteeriltä ja kunnan sivistystoimesta. 

 

Koulumatkat 
Turvallinen koulureitti on hyvä opetella lapsen kanssa. Etenkin pyöräileviä koululaisia on syytä 

muistuttaa maltista liikenteessä. Myös koulussa kerrataan liikennesääntöjä lukuvuoden alussa. 

Liikkuvan koulun periaatteita noudattaen suosittelemme koulumatkan kulkemista kävellen tai 

pyöräillen. Koulu suosittelee pyöräilykypärän käyttöä turvallisuuden takia ja koulun järjestämillä 

pyöräretkillä käytetään aina pyöräilykypärää. 

Mikäli jostain syystä on välttämätöntä tuoda lapsi autolla kouluun, tulee koululainen jättää kyydistä 

oppimiskeskuksen takaparkkipaikalle. Oppilaiden turvallisuuden vuoksi saattoliikenteessä tulee 

noudattaa erityistä varovaisuutta. Koulun ja päiväkodin pysäköintipaikat on tarkoitettu 

oppimiskeskuksen työntekijöille. 

Pysäköintialueen ja koulurakennuksen välinen asfalttialue on välituntialuetta. Liian lähelle koulua 

ajavat ajoneuvot voivat aiheuttaa vahinkotilanteen. Koulu ei myöskään korvaa ajoneuvolle 

mahdollisesti esimerkiksi sählypallon osumasta aiheutunutta haittaa. 

 

Kouluterveydenhuolto 
Kouluterveydenhuollon tavoitteena on edistää oppilaan terveyttä ja ennaltaehkäistä sairauksia. 

Tämä tapahtuu yhteistyössä muun oppilashuollon, oppilaan ja huoltajiensa kanssa. 

Terveydenhoitaja ja lääkäri suorittavat oppilaille lakisääteiset terveystarkastukset. Lukuvuoden 

aikana kouluterveydenhoitaja pyrkii tapaamaan koulun jokaisen oppilaan ainakin kerran ja 

koululääkärin tarkastukset tehdään 1., 5. ja 8. luokalla. 

Oppilaan sairaanhoito ei kuulu kouluterveydenhuollon piiriin. Kotona sairastuneen oppilaan ei pidä 

tulla kouluun, vaan huoltajat voivat ottaa yhteyden terveyskeskukseen, ellei sairaus kotihoidolla 

asetu. Mikäli oppilas on ollut poissa sairautensa takia 1–2 viikkoa, sairastelee toistuvasti tai sairastaa 

kroonisesti jotain tautia olisi toivottavaa, että huoltajat ilmoittaisivat siitä kouluterveydenhoitajalle. 

Kouluterveydenhoitaja työskentelee Laajakallion oppimiskeskuksessa arkipäivisin. 

 

Liikuntavarusteet 
Oppilaalla tulee olla ulkoliikuntatunteja varten säänmukaiset ja reippaaseen liikuntaan sopivat 

vaatteet ja jalkineet. Sisäliikuntatunneilla oppilailla pitää olla vaihtopaita, shortsit tai verkkarit sekä 

pyyhe. Jos liikuntatunnit ovat päivän viimeiset, peseytymisestä sovitaan opettajan kanssa erikseen. 

Liikuntavarusteet viedään liikuntatunnin jälkeen kotiin pestäviksi. 
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Liikkuva koulu 
Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Liikkuvissa kouluissa istutaan 

vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan 

koulumatkat kävellen tai pyörällä. Oppilaat toimivat vertaisohjaajina välituntitoiminnassa ja 

järjestävät muille oppilaille liikuntatuokioita. 

 

Lukujärjestys ja viikoittaiset tuntimäärät 
Oppilaille jaetaan syyslukukauden alussa lukujärjestykset, josta käy ilmi koulupäivien alkamis- ja 

päättymisajat. Työjärjestykset ovat myös Wilmassa. 

Ensimmäisellä vuosiluokalla syyslukukaudella on 20 ja kevätlukukaudella 21 tuntia opetusta viikossa. 

Toisella vuosiluokalla syyslukukaudella on 21 tuntia ja kevätlukukaudella 22 viikkotuntia. 

Kolmannella vuosiluokalla opetusta on vähintään 23, neljännellä 24, viidennellä 25 ja kuudennella 26 

tuntia viikossa. Lisäksi oppilaalla voi olla aiempien valintojen mukaisesti varhennettu kieli 3.-luokalla 

(1h/vko) tai A2-kieli 5.–6.-luokilla (2h/vko). 

Poikkeustapauksista, jolloin oppilaan viikoittainen tuntimäärä saattaa esimerkiksi tukiopetuksen 

vuoksi muuttua, sovitaan aina erikseen huoltajan kanssa. Lisäksi juhlapäivinä, teemapäivinä ja 

joidenkin opettajien yhteisten koulutustilaisuuksien vuoksi oppilaiden kouluajat saattavat poiketa 

lukujärjestyksessä ilmoitetuista aikatauluista. Muutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin huoltajille. 

 

Löytötavarat  
Löytötavarat kerätään alakerran aulan hyllykköön, joka on oppilaskunnan ilmoitustaulua vastapäätä. 

Löytötavaroita säilytetään kunkin lukukauden loppuun, minkä jälkeen ne poistetaan. Arvoesineitä ja 

avaimia voi tiedustella vahtimestarilta. 

 

Opetussuunnitelma 
Opetussuunnitelma on koulun toimintaa ohjaava asiakirja, johon on kirjattu opetuksen lähtökohdat, 

koulun toimintakulttuuri, opetuksen keskeiset sisällöt, opiskelun tuki ja arviointi. Opetussuunnitelma 

perustuu perusopetuslakiin ja asetukseen sekä Opetushallituksen hyväksymiin valtakunnallisiin 

opetussuunnitelman perusteisiin, joita on täsmennetty kuntakohtaisesti. Kirkkonummen kunnan 

opetussuunnitelma on luettavissa kunnan kotisivuilla. 

 

Oppilasarviointi  
Opintojen aikainen arviointi pohjautuu opetussuunnitelman perusteissa sekä paikallisessa 

opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Arviointi sisältää muun muassa oppilaan 

tavoitteenasettelua ja itsearviointia, vahvuuksien tunnistamista, vertaisarviointia ja 

oppimiskeskusteluja. 
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Väliarviointi toteutuu luokilla 1.–4. oppilaan, huoltajan ja luokanopettajan keskusteluna. Luokilla 5.–

9. oppilas saa numeerisen välitodistuksen. Lukuvuoden päätteeksi annetaan vuosiluokille 1.–3. 

sanallinen ja vuosiluokille 4.–9. numeerinen lukuvuositodistus. 

 

Oppilashuolto 
Oppilashuollon toiminnan lähtökohtana on oppilas ja hänen hyvinvointinsa. Oppilashuoltotyön 

tavoitteena on luoda terve ja turvallinen kasvuympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä 

syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuolto järjestetään monialaisessa 

yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Kaikilla toimijoilla on 

salassapitovelvollisuus. 

Oppilashuollon työmuotoja ovat yhteisöllinen oppilashuolto, konsultointi, yksilöllinen oppilashuolto 

sekä pedagoginen tukitiimi. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa 

kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Huoltajalta pyydetään aina lupa lasta koskevan 

asian käsittelyyn. 

 

Oppilashuoltoryhmä 

Laajakallion koulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat koulunjohtaja ja/tai varajohtaja, erityisopettaja, 

koulupsykologi, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja sekä tilanteen mukaan kukin 

luokanopettaja. Oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, 

toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmä kokoontuu 1–2 kertaa kuukaudessa ja aina tarvittaessa.  

 

Yhteisöllinen oppilashuolto 

Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja 

oppilasryhmien hyvinvointia. Yhteisölliseen oppilashuoltoon kutsutaan lukuvuosittain myös 

oppilaskunnan hallituksen, vanhempainyhdistyksen hallituksen, esiopetuksen ja vapaa-aikatoimen 

edustajia mukaan suunnittelemaan toimintaa. 

 

Yksilökohtainen oppilashuolto 

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon 

palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa 

monialaista oppilashuoltoa.   

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista 

kehitystä, terveyttä ja oppimista. Tärkeää on varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien 

ehkäiseminen. Asian käsittely tapahtuu yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä 

ja ryhmän kokoonpano perustuu huoltajan (sekä ikätasosta riippuen oppilaan) suostumukseen. 

Huoltajan (ja oppilaan) yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua 

tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Yksittäistä oppilasta koskevan asian 

käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. Tiedot ovat luottamuksellisia ja 

salassa pidettäviä. 
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Pedagoginen tukitiimi 

Pedagogisen tukitiimin kuuluvat koulunjohtaja, varajohtaja sekä erityisopettaja. Yleensä myös 

koulupsykologi on mukana pedagogisessa tukitiimissä. Koulukuraattori sekä kouluterveydenhoitaja 

voivat osallistua kokouksiin tarvittaessa. Luokanopettaja on mukana, kun oppimiseen liittyvät asiat 

koskevat hänen luokkaansa. Pedagogisessa tukitiimissä käsitellään lukuvuoden aikana jokaisen 

luokan kokonaistilanne ja tuen tarpeen arviointi oppimista koskevien asioiden osalta. Pedagogisessa 

tukitiimissä käsitellään kolmiportaiseen tukeen liittyvät asiat, esimerkiksi päätetään tehostettuun 

tukeen siirtymisestä. 

 

Koulukuraattori 
Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen 

kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä 

sosiaalityön keinoin. Tavoitteellinen työskentely edellyttää yhteistyötä ja vuorovaikutusta huoltajien 

ja opettajien kanssa. Koulukuraattori työskentelee ryhmien ja yksittäisten oppilaiden kanssa ja antaa 

konsultaatiota oppilaan huoltajille, opettajille ja yhteistyötahoille. Koulukuraattoriin voi ottaa 

yhteyttä esimerkiksi, jos oppilaalla on käyttäytymisen haasteita tai tunne-elämän vaikeuksia. Myös 

kotona tapahtuvissa elämäntilanteen muutoksissa voi kääntyä kuraattorin puoleen. 

 

Koulupsykologi 
Koulupsykologin asiantuntemusta voidaan tarvita lapsen pulmien liittyessä oppimiseen, tunne-

elämään tai elämäntilanteeseen. Työn tavoitteena on poistaa oppimisen esteitä lapsen elämässä. 

Yhteyttä koulupsykologiin kannattaa ottaa jo silloin, kun huolet ovat pieniä tai tarvitaan uutta 

näkökulmaa lapsen asioihin. Koulupsykologin työmuotoja ovat lapsen tutkimuksen ja avun tarpeen 

kartoitukset, yksilö- ja perhekeskustelut sekä oppimisvaikeustutkimukset. Yhteyttä voivat ottaa sekä 

opettajat että huoltajat joko suoraan tai oppilashuoltotyöryhmän kautta. 

 

Muut palvelut 
Kirkkonummella kouluikäisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät myös sosiaalitoimen palvelut: 

perheneuvola, perhetyö ja lastensuojelu. Lisätietoja palveluista saa kunnan kotisivuilta tai 

sosiaalitoimesta. 

 

Oppimisen tuki 

Osa-aikainen erityisopetus 
Oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia ja joka tarvitsee tukea oppimisen 

edellytysten kehittämiseksi, voidaan antaa osa-aikaista erityisopetusta. Lievät oppimisvaikeudet 

ilmenevät esimerkiksi lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksina, tarkkaavaisuuden pulmina, 

hahmottamisen vaikeuksina tai sosiaalisten taitojen alueella. Vaikeudet tulevat esiin usein myös 

oppiainekohtaisesti mahdollisina matematiikan, englannin kielen tai reaaliaineiden hallinnan 

vaikeuksina. Erityisopetuksen avulla pyritään oppilaan vaikeuksien ennaltaehkäisyyn, 

kartoittamiseen ja vähentämiseen. Keskeisiä tavoitteita ovat oppilaan itsetunnon tukeminen, 

opiskelustrategioiden vahvistaminen sekä opiskelumotivaation turvaaminen. 
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Laaja-alainen erityisopetus kuuluu olennaisena osana koulun toimintaan kaikilla luokka-asteilla. 

Erityisopetus on määräaikaista ja perustuu yleisopetuksen oppimääriin (poikkeuksena oppiaineen 

yksilöllistäminen). Opetusta järjestetään yksilöllisesti, pienryhmässä tai samanaikaisopetuksena. 

Erityisopetus nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Erityisopettaja ja luokanopettaja 

kartoittavat oppilaskohtaisesti erityisopetuksen tarpeen. Opetus järjestetään koulupäivän aikana. 

Yhteistyö kotien kanssa on tässä yhteydessä merkityksellisessä roolissa. 

 

Erityisopetuksen tukimuodot 
Erityisopetuksen tukimuodot jaetaan yleiseen tukeen, tehostettuun tukeen ja erityiseen tukeen. 

 

Yleinen tuki 

Yleisen tuen tavoitteena on vahvistaa oppimiseen tarvittavia perustaitoja ja arvioida oppimisen 

vaikeuksiin vaikuttavia asioita. Opetussuunnitelma painottaa oikea-aikaista tukea ja varhaista 

puuttumista. Yleisen tuen portaallakin oppilaalla on tarvittaessa oikeus myös osa-aikaiseen 

erityisopetukseen. 

 

Tehostettu tuki 

Tehostetun tuen tasolla osa-aikaisen erityisopetuksen merkitys vahvistuu. Ennen tehostetun tuen 

alkamista arvioidaan oppilaan yleisellä tasolla saamien tukitoimien riittävyys ja tarve 

erityisopetukseen jatkossa (pedagoginen arvio). Kun tehostettu tuki alkaa, laaditaan 

oppimissuunnitelma, johon kirjataan muun muassa oppilaan tarvitsema erityisopetus, sen tavoitteet 

ja järjestäminen. 

 

Erityinen tuki 

Ennen erityisen tukeen siirtymistä tehdään pedagoginen selvitys, josta ilmenee tehostetun tuen 

toimenpiteiden vaikutus ja sen arvio tuen tarpeesta ja muodoista jatkossa. Laaditaan HOJKS 

(henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma), johon kirjataan oppilaan tarve 

erityisopetukseen, sen tavoitteet ja järjestäminen sekä mahdolliset yksilölliset oppimäärät joissakin 

oppiaineissa. Erityisen tuen tasolla tehdään uusi pedagoginen selvitys tuen tarpeen tasosta toisen ja 

kuudennen vuosiluokan lopussa. 

 

Oppisoppi-tunnit 
Laajakallion koulussa oppilaiden oppimiseen liittyviin tuen tarpeisiin vastataan myös Oppisoppi-

tunneilla. Tuntien avulla pyritään antamaan tukea mahdollisimman varhain ja ennakoivasti tarpeen 

mukaan. Tunneilla voidaan tukea yksittäistä oppilasta tai muutaman oppilaan ryhmää esimerkiksi 

seuraavilla tavoilla: 

• ohjattu kotitehtävien tekeminen 

• opetetun oppiaineksen lisäharjoittelu 

• tulevan opetettavan oppisisällön ennakkoharjoittelu 
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Luokanopettaja ja / tai erityisopettaja vastaavat Oppisoppi-tunnin suunnittelusta ja tavoitteista.  

Tuntien ohjaajana toimivat koulunkäynninohjaajat. Kullekin luokalle on varattu pääsääntöisesti yksi 

Oppisoppi-tunti viikossa. Oppisoppi-tunneista keskustellaan aina etukäteen huoltajan kanssa.  

Oppisoppia käytetään myös läksyparkkina, mikä tarkoittaa, että ohjaajan kanssa sekä kodin kanssa 

sopien luokanopettaja voi minä tahansa iltapäivänä lähettää oppilaan tekemään läksyrästejä jo 

samana päivänä, kun unohdus ilmaantuu. Tästä ilmoitetaan huoltajalle. 

 

Tukiopetus 
Tukiopetusta annetaan tilapäisesti opinnoissaan jälkeen jääneelle tai muuten tukea tarvitsevalle 

oppilaalle. Aloitteen tukiopetuksesta tekee joko opettaja tai huoltaja. Huoltajille annetaan aina 

tietoa tukiopetuksen järjestämisestä. Tukiopetusta annetaan yleensä oppituntien ulkopuolella. 

 

Opintoretket ja koulun ulkopuolella annettava opetus 
Koulun ulkopuolinen opetus ja opintoretket ovat osa perusopetusta. Koska koulun ulkopuoliseen 

opetukseen varattua määrärahaa on niukasti, retkiä tehdään harkiten. Koulun järjestämät retket 

tukevat opetussuunnitelmaa ja suuntatuvat lähiseudulle. 

 

Oppilaan tavarat 
Oppilaat vaatteet, jalkineet ja opiskelutarvikkeet on hyvä nimikoida. Koulu ei vastaa oppilaan 

tavaroiden katoamisesta, likaantumisesta tai rikkoutumisesta.  

Emme suosittele arvoesineiden tuomista kouluun. Kaikki arvoesineet, myös matkapuhelimet, ovat 

huoltajien vastuulla. Jos oppilaalla on puhelin mukana, se tulee olla äänettömänä repussa 

koulupäivän ajan. Puhelinta saa käyttää oppimistehtäviin oppitunneilla aikuisten antamien ohjeiden 

mukaan. 

Terävien esineiden, tulentekovälineiden ym. kouluun kuulumattomien tavaroiden tuominen 

koulualueelle on kielletty.  

Ulkojalkineet riisutaan tuulikaapissa ja kannetaan oman naulakon kenkätelineeseen. Tämän vuoksi 

sisäjalkineet ovat suositeltavat. Teknisen työn tunneilla käytetään ulkojalkineita. 

 

Oppilaskunta 
Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Jokainen luokka valitsee lukuvuosittain 

keskuudestaan kaksi oppilasta oppilaskunnan hallitukseen, joka kokoontuu säännöllisesti 1–2 kertaa 

kuukaudessa koulupäivien aikana. Oppilaskunta järjestää yhteistoimintaa sekä tekee ehdotuksia 

koulun toimintaa koskevissa asioissa. 

Oppilaskuntatoiminta on osa koulun yhteisöllistä toimintakulttuuria. Oppilaskuntatoiminnan 

keskeisenä tehtävänä on edistää yhteistyötä ja viihtyvyyttä koulussa sekä lisätä oppilaiden tietoa ja 

taitoa vaikuttamisen mahdollisuuksista. Oppilaskunta toimii yhteistyössä koulun henkilökunnan ja 

vanhempainyhdistyksen kanssa. 
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Oppimateriaalit 
Oppilas saa kouluvuoden aikana käyttöönsä oppikirjoja, koulutarvikkeita sekä työvälineitä ja muuta 

koulun omaisuutta. Oppilas on velvollinen käyttämään ja käsittelemään näitä tarvikkeita 

huolellisesti. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti suurin osa opiskeluvälineistä ja 

oppikirjoista on tarkoitettu pitkäkestoiseen käyttöön ja kierrätettäväksi. Toivomme kotien 

päällystävän uudet oppikirjat, jotta ne säilyvät kierrätyskelpoisina. 

Jos oppilas käsittelee opiskeluvälineitä tai muuta koulun omaisuutta huolimattomasti niin, että ne 

rikkoutuvat, häviävät tai ovat oppilaan toiminnan johdosta käyttökelvottomia, hän joutuu ne 

korvaamaan. 

Oppilaalla voi olla mukanaan työvälineenä myös oma älypuhelin tai muu mobiililaite. Nämä ovat 

huoltajan vastuulla ja niitä käytetään oppimisen apuvälineinä opettajan ohjeiden mukaisesti. 

 

Piha 
Koulun piha-alue on koulun ja iltapäivätoiminnan käytössä arkisin kello 17 asti. Tämän jälkeen pihan 

leikkivälineitä ja kenttää voi käyttää vapaasti. 

Turvallisuussyistä koulun piha-alueella ei ole luvallista liikkua pyörällä, skeittilaudalla tai 

potkulaudalla koulun tai iltapäiväkerhon toiminta-aikoina. Pyörille on osoitettu telineet pihan 

reunaan. Polkupyörät ovat koulussa huoltajien vastuulla. 

 

Poissaolot 
Oppilaan sairastuessa huoltajan tulee antaa selvitys oppilaan poissaolosta luokanopettajalle 

mahdollisimman pian. Poissaolosta voi ilmoittaa Wilmassa tai tekstiviestinä. 

Jos oppilas on pois koulusta muun kuin äkillisen sairastumisen takia, huoltajan tulee anoa oppilaalle 

hyvissä ajoin poissaololupa Wilman kautta. Luokanopettaja voi hyväksyttävästä syystä antaa luvan 

oppilaalle enintään kolmen päivän poissaoloon, sitä pidemmälle ajalle luvan voi myöntää 

koulunjohtaja. 

Oppilashuolto seuraa oppilaan koulupoissaolojen määrää ja syytä. Koulusta ollaan yhteydessä 

huoltajaan, mikäli poissaoloja on paljon tai ne herättävät muuten huolta. 

 

Poissaoloajan tehtävät 
Sairaustapauksissa oppilaan tai hänen huoltajansa tulee tiedustella poissaoloajan tehtävät 

luokkatoverilta (tai opettajalta). Poissaolon pitkittyessä on hyvä sopia luokkatoverin kanssa 

tarvittavien koulukirjojen tai tehtävien kuljettamisesta.   

Muiden kuin sairauspoissaolojen ajaksi oppilaan pitää sopia koulutehtävistä opettajan kanssa. 

Huoltajan vastuulla on, että oppilas ei jää poissaolon takia jälkeen opiskelussa. Huoltaja huolehtii 

loman aikaisen oppiaineksen opettamisesta, tehtävien ohjauksesta ja tarkastamisesta. 
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Ruokailu  
Kouluruokailun tavoitteena on kasvattaa terveellisiin ruokatottumuksiin ja samalla avartaa 

makutottumuksia. Kouluaterian vaihtoehtoina ovat kaikille perusruoka tai lakto-ovovegetaarinen 

kasvisruoka. Ateria sisältää lämpimän ruuan lisäkkeineen, leipää, ravintorasvaa ja ruokajuoman. 

Erilaiset teemaviikot ja juhlapyhiin liittyvät perinneruoat tuovat vaihtelua kymmenen viikon 

ruokalistaan. Ruokalistat ovat nähtävillä kunnan kotisivulla. 

Erityisruokavalion mukaista ruokaa tarjotaan, mikäli siihen on lääketieteelliset tai eettiset syyt (esim. 

uskonto). Sairauden vaatimaa erityisruokavaliota varten tarvitaan lääkärintodistus. 

Pitkäaikaissairauksissa (esim. diabetes, keliakia) lääkärintodistus toimitetaan kerran ja 

ilmoituslomake vuosittain. Ruoka-allergioiden osalta lääkärintodistus on voimassa korkeintaan 

yhden lukuvuoden kerrallaan. Poikkeuksena ovat selleri-, pähkinä- ja kala-allergia, joiden todistus on 

voimassa toistaiseksi. Erityisruokavaliot ilmoitetaan mieluiten sähköisellä lomakkeella: 

https://www.kirkkonummi.fi/erityisruokavaliosta-ilmoittaminen 

 

Suun terveydenhoito 
Oppilaiden suun terveydenhoito tapahtuu Kirkkonummen terveyskeskuksen hammashoitolassa.  

Oppilas kutsutaan tarkastuskäynnille kotiin postitse tulevalla kutsukirjeellä. Käyntiajat ovat 

koulupäivän aikana. Käynneistä ja kuljetuksista ovat vastuussa oppilaiden huoltajat. 

Jos perheenne on vasta muuttanut kuntaan ja lapsen suun ja hampaiden tarkastus on ajankohtainen, 

ottakaa yhteyttä hammashoitolan ajanvaraukseen. 

Ajanvaraus: (09) 2968 3269 (ma–to klo 8.00–15.30 ja pe klo 8.00–15.00) 

Ajanvarausten peruutukset puhelinvastaajaan: (09) 2968 3338 

https://www.kirkkonummi.fi/hammashuolto 

 

Tapaturmat ja vakuutus 
Jos oppilaalle sattuu koulumatkalla tai koulupäivän aikana tapaturma, hänen tulee viipymättä 

ilmoittaa siitä opettajalle. Terveydenhoitaja tai opettaja arvioi tilanteen ja ottaa yhteyttä huoltajaan. 

Terveydenhoitaja auttaa tarvittaessa hoitoonohjauksessa. Koulun aikuisilla on vastuu lapsen 

turvallisuudesta siihen saakka, kunnes vastuu lapsen hoidosta on siirtynyt huoltajalle.  

Mikäli tapaturma tapahtuu koulupäivän aikana ja edellyttää kiireellistä hoitoa, hoitoon saattaminen 

järjestetään terveyskeskuksesta (tai koulusta) ja huoltaja kutsutaan suoraan terveyskeskukseen. Jos 

hoito ei vaadi kiireellistä kuljetusta, huoltajat huolehtivat hoitoon saattamisesta.  

Kirkkonummen kunnan tapaturmavakuutus kattaa koulumatkat ja koulun työsuunnitelman 

mukaisen toiminnan. Vakuutus ei ole voimassa koulun alueen ulkopuolella välituntien aikana tai jos 

oppilas muuten poistuu luvatta koulun alueelta. Vakuutus ei korvaa esinevahinkoja. 

Tapaturmasta tehdään koulussa tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön. Vakuutusyhtiö lähettää 

huoltajalle asiaan liittyvän käsittelytunnuksen tekstiviestitse tai sähköpostilla. Käsittelytunnuksen 

avulla huoltaja tekee sähköisen vahinkoilmoituksen ja voi hakea vakuutusyhtiöstä korvausta 

syntyneistä kuluista. Korvauskäsittelyä varten vakuutusyhtiö pyytää tarvittavat lääketieteelliset 

selvitykset joko hoitolaitokselta tai huoltajalta. 
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Tupakointi 
Tupakointi on kielletty koko oppimiskeskuksen alueella – myös pallokentällä ja pysäköintialueella. 

Kielto koskee kaikkia alueella liikkuvia. Kielto on voimassa myös koulutyön loma-aikoina. 

 

Turvallisuus  
Koulun ulko-ovet on turvallisuussyistä lukittu. Välituntivalvojat avaavat ovet koulun alkaessa ja 

välitunneilla.   

Laajakallion oppimiskeskuksen alueella on tallentava videovalvonta.   

Koulun kriisivalmiutta päivitetään suunnitelmin, harjoituksin ja koulutuksin. Myös oppilaiden kanssa 

harjoitellaan sekä koulusta ulos poistumista että muita turvataitoja opettajien johdolla. Koulussa on 

kriisiryhmä, johon kuuluvat koulunjohtaja, varajohtaja, erityisopettaja, turvallisuusvastaava, 

terveydenhoitaja, koulupsykologi ja koulukuraattori. 

Äkillisen kriisin sattuessa otamme aina yhteyttä asianosaisten oppilaiden huoltajiin ja lähetämme 

Wilma-viestillä yleistiedotteen tapahtuneesta kaikille huoltajille. Kriisitilanteessa pyydetään 

välttämään kouluun soittamista ja tarkistamaan Wilma-viestit.   

 

Työ- ja loma-ajat 
Syyslukukausi ti 11.8. – pe 18.12.2020 

Kevätlukukausi to 7.1. – la 5.6.2021 

Syysloma ma 12.10. – pe 16.10.2020 (vko 42) 

Joululoma ma 21.12.2020 – ke 6.1.2021 

Hiihtoloma ma 28.2. – pe 26.2.2021 (vko 8) 

 

Välitunnit 
Tauoilla kaikki oppilaat ulkoilevat ja liikkuvat säästä riippumatta. Tämä tulee huomioida lapsen 

pukeutumisessa ja jalkinevalinnassa.   

Välitunneilla koulun pihalla on valvomassa 1–2 koulun aikuista. Ulkovalvojilla on huomioliivit. 

Ruokailun ja muiden taukojen valvonnasta vastaavat opettajat. Koulupäivän päätyttyä vastuu 

lapsista siirtyy huoltajille ja iltapäiväkerholaisten osalta toiminnan järjestäjälle. 

 

Vanhempainyhdistys 
Vanhempainyhdistystoiminta on lasten kasvua ja hyvinvointia edistävää vapaaehtoistyötä. 

Laajakallion koulun vanhempainyhdistys on mukana koulun laajennetuissa yhteisöllisen 

oppilashuollon kokouksissa, tukee koulutyöhön liittyvien tapahtumien järjestämistä ja ottaa kantaa 

sellaisiin Kirkkonummen kunnan suunnitelmiin, jotka vaikuttavat Laajakallion koulun toimintaan. 

Laajakallion koulun vanhempainyhdistys: https://www.facebook.com/laajakallionkoulunvpy/                

Yhdistyksen sähköposti: laajakallionvpy@gmail.com 

mailto:laajakallionvpy@gmail.com
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Vertaissovittelu eli Verso-toiminta 
Koulussa oppilaat harjoittelevat yhteistyötaitoja. Joskus hyvienkin ystävysten välille saattaa syntyä 

erimielisyyksiä tai riitoja, joiden selvittämiseen tarvitaan apua. Koulussamme toimii koulutettuja 

vertaissovitteluoppilaita, jotka sovittelevat riitoja osapuolten suostumuksella. Mikäli sovittelun 

jälkeenkin tilanne jatkuu, se siirtyy aikuisen selvitettäväksi. 

 

Viestintä – Wilma-ohjelma 
Kirkkonummella on käytössä Wilma-ohjelma koulun ja huoltajien väliseen viestintään. Koulu 

tiedottaa Wilman kautta oppilasta koskevista asioista, koulun yhteisistä tapahtumista ja 

ajankohtaisista asioista. Lisäksi Wilmaan merkitään oppilaan poissaolot ja opettaja viestii tarvittaessa 

päivittäisestä koulunkäynnistä Tuntimerkinnät-osioon. Huoltajan tulee seurata poissaolo- ja 

huomautusmerkintöjä viikoittain. 

Oppilaan aloittaessa koulunkäynnin Laajakallion koulussa huoltaja saa Wilma-ohjelmaan 

oppilaskohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tunnukset ovat henkilökohtaiset ja salassa 

pidettävät, eikä niitä saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. 

Wilma löytyy osoitteesta: www.kirkkonummi.inschool.fi. Sovelluksen voi ladata myös 

mobiililaitteelle. Kirkkonummen kunnan sivuilla on ohjeet huoltajille: 

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

Kehotamme huoltajia rastittamaan Wilma-järjestelmän asetuksista kohdan, jossa koulusta 

lähteneestä Wilma-viestistä tulee aina ilmoitus sähköpostiin. 

Mikäli huoltajan puhelinnumero, osoite tai sähköpostiosoite muuttuu, huoltajan tulee päivittää 

muuttuneet tiedot pikaisesti myös Wilmaan, jotta tietomme olisivat ajan tasalla esimerkiksi lapsen 

sairastuessa kesken koulupäivän. 

  

http://www.kirkkonummi.inschool.fi/
https://www.kirkkonummi.fi/kodin-ja-koulun-valinen-viestinta-wilma
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Yhteystiedot 
 

lähiosoite: Laajakallion koulu, Laajakalliontie 4, 02400 Kirkkonummi 

kotisivut: https://www.kirkkonummi.fi/laajakallion-koulu-1 

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi (ei å, ä, ö) 

Wilma: www.kirkkonummi.inschool.fi tai mobiilisovelluksella 

koulunjohtaja: Pia Jokinen p. 040 562 0570 

varajohtaja: Tuulia Väkeväinen p. 040 126 9924 

koulusihteeri: Satu Leinonen p. 050 327 3228 (ti ja to) 

vahtimestari: Giuseppe Tortorelli p. 040 568 9925 (yleensä klo 8–10.30) 

 

Luokanopettajat 

1. lk Tuulia Väkeväinen p. 040 126 9924 

2. lk Veera Panula p. 050 327 3255 

3. lk Isa Lemmetty p. 050 327 3265 

4. lk Pia Jokinen p. 040 562 0570 

5. lk Maarit Savola p. 040 126 9540    

6. lk Mari Sotejeff p. 040 126 9835 

 

Muut opettajat 

Anne-Mari Panula, erityisopettaja p. 040 126 9834 (ti–ke) 

Aapeli Savola, tuntiopettaja 1.–6. lk  p. 050 414 0893 

Renata Sgobba, ruotsi ja ranska 

 

Koulunkäynninohjaajat 

Ritva-Liisa Björn p. 050 414 3498 

Minna Lomma  p. 050 577 4794 

Vera Mustonen p. 050 577 4792 

Marika Valkeinen p. 050 577 4795 

  

http://www.kirkkonummi.inschool.fi/
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Oppilashuolto 

koulukuraattori Tiina Linna  p. 040 126 9638 

koulupsykologi Minna Kivivirta p. 050 588 0658 

kouluterveydenhoitaja Nancy Carpelan p. 050 414 3684 

hammashoitola   p. (09) 2968 3269 

 

Muu henkilökunta 

keittiö    p. 040 126 9282 

    keittio.laajakallio@kirkkonummi.fi 

ruokapalveluiden aluepäällikkö Eeva-Liisa Hemming p. 040 126 9280 

   keittio.koulukeskus@kirkkonummi.fi 

huoltomies Kalle Ahlstrand  p. 040 126 9578 

päivystävä huoltomies    p. 040 514 0091 

 

Iltapäivätoiminta - Kansallinen lastenliitto ry  

vastuuohjaaja  Amina Al-Kafnaweez p. 046 920 9155 

ohjaaja  Satu Polus 

 

Sivistystoimen yhteyshenkilöt 

iltapäivä- ja kerhotoiminta Kaisa Ojanen, suunnittelija p. 040 586 7291 

koulukuljetukset Eija Nylund, toimistosihteeri p. 040 126 9192 


