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visio
NISSNIKUN KOULU

- OPPIMISEN ILOA, SUURIA UNELMIA!

TOISIA KANNUSTAEN, YMPÄRISTÖÄ 
KUNNIOITTAEN, YHDESSÄ SEN TEEMME!



[Nissnikun]V U O D E S T A  1 9 8 7

K O U L U
M A S A L A ] K I R K K O N U M M I arvopohja

Nissnikun koulun oppilas kokee oppimisen 
iloa ja kasvaa vastuulliseksi yhteisön jäseneksi.

Oppilas kasvaa kokonaisvaltaisesti kantamaan 
vastuuta omasta työstään, kunnioittamaan 
itseään ja toisia sekä ympäristöä.

Oppilas saa valmiuksia elinikäiseen 
oppimiseen ja häntä tuetaan suhtautumaan 
tulevaisuuteensa toiveikkaasti.
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Rehtorin T E R V E H DY S

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta Nissnikun kouluun. 
Poikkeuksellisen kevään jälkeen pääsemme toivottavasti aloittamaan 
uuden lukuvuoden kohtuullisen normaaleissa oloissa. Olemme koululla 
kuitenkin varautuneet myös erityisiin järjestelyihin tarvittaessa.

Tähän lukuvuosioppaaseen on koottu tärkeimmät tiedot tiivistettynä.  
Opas sisältää myös yhteystiedot ja lukuvuoden aikataulut.

Oppilasmäärä on noin 650 ja henkilökunnan määräkin on pysynyt 
samana. Koulurakentamisen ja –korjauksen suhteen ei ole tänä 
lukuvuonna tiedossa muutoksia. Vanha alakoulu purettiin kesällä ja näin 
saatiin vähän lisää tilaan pihaan.

Lukuvuoden 2020-2021 painopistealueeksi olemme valinneet 
oppilaiden ja henkilökunnan erityisen hyvinvoinnin teemalla ”terveyttä 
edistävä koulu”.

Teemaa tullaan käsittelemään erityisinä hyvinvointipäivinä syksyllä 
ja keväällä sekä yleisenä läpileikkauksena koulun arjessa. Oppilaat ja 
huoltajat otetaan mukaan suunnittelemaan aihetta.

Kaikista luokka-asteista koostuvat oppilasraadit tulevat olemaan 
aktiivisesti mukana teeman edistämisessä. 

Tehdään tästä taas yhdessä hyvä lukuvuosi!

Hyvää uutta lukuvuotta!

Maarit Ritakallio
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KOULUN POSTIOSOITE
Nissnikun koulu, Masalantie 268, 02430 Masala 
KOULUN VERKKOSIVUT
www.kirkkonummi.fi/nissnikun-koulu-1
SÄHKÖPOSTIOSOIT TEET
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi (ei å, ä, ö)
WILMA VERKOSSA
kirkkonummi.inschool.fi

KOULUN
YHTEYSTIEDOT

Rehtori // Maarit Ritakallio // 040 723 6174
Apulaisrehtori (alakoulu) // Heidi Ikonen // 040 126 9557
Apulaisrehtori (yläkoulu) // Saana Luotonen // 040 126 9345
Opettajien huone 1-6 lk ja valmistava opetus // 040 126 9334
Opettajien huone 7-9 lk ja lisäopetus // 040 126 9347
Opettajien huone 7-9 lk ja lisäopetus // 040 126 9348
Koulusihteeri  // Niina Paavilainen // 040 126 9341
Opinto-ohjaaja // Markus Rehèll // 040 126 9342
Opinto-ohjaaja // Reet Rusi // 040-5849743 
Terveydenhoitaja // Minna Ekfors // 050 414 1297
Koulukuraattori // Maria Harju // 040 126 9666
Koulupsykologi // Maria Tuomisto // 040 126 9749
Vahtimestari (päivisin) // Marita Hedberg // 040 568 9926
Vahtimestari (iltaisin) // Annette Ekblad // 040 750 9846
Huoltomies // Janne Lahtela // 040 729 0847
Siivous// Anne Laurila // 040 540 4793
Keittiö, yläkoulu // 040-1269291
Keittiö // Gun Westerholm (Kartanonrannan keittiö) // 040 126 9284
Hammashoitola (ajanvaraus klo 8-11 ja 12-14) // 09 296 832

Opettajienhuoneen numeroihin ei voi jättää puhe-tai tekstiviestejä. Opet-
tajat tavoittaa parhaiten lähettämällä heille sähköpostia 
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi tai käyttämällä Wilma-viestintää.

KANSLIA

Niina Paavilainen, koulusihteeri
Kanslia on avoinna 8.00 – 15.00
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KOULUN POSTIOSOITE
Nissnikun koulu, Masalantie 268, 02430 Masala 
KOULUN VERKKOSIVUT
www.kirkkonummi.fi/nissnikun-koulu-1
SÄHKÖPOSTIOSOIT TEET
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi (ei å, ä, ö)
WILMA VERKOSSA
kirkkonummi.inschool.fi

Koulun opettajat
LUOKANOPETTAJAT

Valmistava         Reetta Lähdeniemi
1-2 Ketut           Minna Vormisto
1-2 Jänikset       Pia Kaitera/
                            Jukka-Pekka Paloniemi, 
                            Anna-Maija Kauppinen
1-2 Oravat         Jaana Ahokas,
                            Nina Lindqvist

3-4 Huuhkajat       Karoliina Pispa, 
                                  Pauliina Lappalainen
3-4 Mäyrät             Marianna Thil, 
                                  Heidi Ikonen
5-6 Laamat             Kimmo Kantola, 
                                  Mikko Puhakka
5-6 Lumikot           Jaana Kokki, 
                                  Heidi Leivo—Kankkunen

LUOKANVALVOJAT

7A  Teemu Orjatsalo
7B  Anne Aalto
7C  Ilona Kuittinen
7D  Maria Huttu-Hiltunen
7E  Marianne Auno
7F  Riikka Kelloniemi

8A  Mikko Hakonen
8B  Leena Tulomäki
8C  Tiina Tarkiainen
8D  Laura Tarvainen
8E  Silja Sotamaa
8F  April Karkulahti
8G  Riikka Viitanen

9A  Anni Nieminen
9B  Petri Äijö
9C  Anne Kaukinen
9D  Iida-Maria Tahvanainen
9E  Johanna Lindholm
9F  Miia Tiirikainen
10  Ilona Nukari

OPETTAJAT JA OPPIAINEET
Aalto Anne   AALAN venäjä, ruotsi, 7B
Acosta Lara Jairo  ACOJA espanja 
Ahokas Jaana   AHOJA luokanopettaja, 1.-2. lk Oravat
Auno Marianne  AUNMA biologia, maantieto, terveystieto, 7E
El Morabit Marianne  ELMMA resurssiopettaja 
Gummerus Annika  GUMAN käsityö 
Haapakangas Eeva  HAAEE matematiikka, tvt 
Hakonen Mikko  HAKMI matematiikka, fysiikka, kemia, tvt, 8A
Huttu-Hiltunen Maria  HUTMA äidinkieli ja kirjallisuus, 7D
Ikonen Heidi   IKOHE luokanopettaja, 3.-4. lk Mäyrät
Johansson Jenni  JOHJE  erityisopetus, 7. lk
Kaitera Pia   KAIPI  luokanopettaja, 1.-2. lk Jänikset
Kajava Maiju*   KAJMA luokanopettaja 
Kantola Kimmo  KANKI  luokanopettaja, 5.-6. lk Laamat
Karkulahti April  KARAP biologia, maantieto, terveystieto, 8F
Kaski Mirjami*   KASMI  englanti, ruotsi 
Kaukinen Anne   KAUAN matematiikka, fysiikka, kemia, tvt, 9C
Kauppinen Anna-Maija  KAUAM luokanopettaja, 1.-2. lk Jänikset
Kelloniemi Riikka  KELRI  elämänkatsomustieto, uskonto, historia, 7F
Khalil Saana*   KHASA luokanopettaja 
Kiihamäki Pontus  KIIPO  liikunta 
Kinkki Markku   KINMA ortodoksinen uskonto 
Kokki Jaana   KOKJA luokanopettaja, 5.-6. lk Lumikot
Koponen Jouni*  KOPJO matematiikka, fysiikka, kemia, tvt 
Kuittinen Ilona   KUIIL  matematiikka, fysiikka, kemia, 7C
Kupila Jari   KUPJA  erityisopetus, 9. lk
Kähkönen Pirita*  KÄHPI  luokanopettaja
Lappalainen Pauliina  LAPPA luokanopettaja, 3.-4. lk Huuhkajate
Leivo-Kankkunen Heidi LEIHE l uokanopettaja, 5.-6. lk Lumikot
Lindholm Johanna  LINJO  äidinkieli ja kirjallisuus, 9E
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Lindqvist Nina   LINNI  luokanopettaja, 1.-2. lk Oravat
Luhtasaari Anna-Kaisa*  LUHAN erityisopetus
Luotonen Saana  LUOSA matematiikka, fysiikka, kemia 
Lähdeniemi Reetta  LÄHRE luokanopettaja,valmistavaopetus
Merelli Laura   MERLA uskonto, historia 
Myllyveräjä Outi  MYLOU liikunta 
Mäkelä Maija*   MÄKMA biologia, maantieto 
Nieminen Anni   NIEAN englanti, ranska, 9A
Norrman Vera   NORVE englanti 
Nukari Ilona   NUKIL  käsityö, lisäopetus
Orjatsalo Teemu  ORJTE  matematiikka, fysiikka, kemia, tvt, 7A
Paloniemi Jukka-Pekka* PALJU  luokanopettaja 
Parviainen Hanna  PARHA kuvataide 
Pispa Karoliina   PISKA  luokanopettaja, 3.-4. lk Huuhkajat
Puhakka Mikko   PUHMI luokanopettaja, 5.-6. lk Laamat
Pusa Arja   PUSAR englanti 
Rasmussen Laura*  RASLA englanti, ranska 
Rehèll Markus   REHMA opinto-ohjaus 
Repomäki Anu   REPAN suomi toisena kielenä 
Ritakallio Maarit  RITMA  rehtori 
Rusi Jarkko   RUSJA  käsityö 
Rusi Reet   RUSRE opinto-ohjaus 
Sailo Outi   SAIOU kotitalous 
Sateila Mikko   SATMI  musiikki 
Siivonen Tiina   SIITI  erityisopetus 
Sotamaa Silja   SOTSI  äidinkieli ja kirjallisuus, 8E
Tahvanainen Heli  TAHHE erityisopetus 
Tahvanainen Iida-Maria  TAHII  matematiikka, fysiikka, kemia, 9D
Tarkiainen Tiina   TARTI  äidinkieli ja kirjallisuus, 8C
Tarvainen Laura  TARLA  uskonto, historia, yhteiskuntaoppi, 8D
Thil Marianna   THIMA erityisopetus, 3.-4. lk Mäyrät
Tiirikainen Miia   TIIMI  ruotsi, saksa, 9F
Tulomäki Leena   TULLE  englanti, ruotsi, 8B
Viitanen Riikka   VIIRI  biologia, maantieto, terveystieto, 8G
Vormisto Minna  VORMI erityisluokanopettaja, 1.-2. lk Ketut
Vuorela Matti   VUOMA erityisluokanopettaja, 8. lk
Vähäsoini Maria  VÄHMA kotitalous 
Äijö Petri   ÄIJPE  historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, mk, 9B
* virkavapaa

Koulun muu henkilökunta
KOULUNKÄYNNINOHJAAJAT
Hermansson Svetlana
Jouini Semi
Kosonen Rami
Orrström Jenna
Palmu Sofia
Pulkkinen Tiina
Sipilä Nooa
Soini Teemu
Turkia Milja
Viljanen Heli

VAHTIMESTARIT
Marita Hedberg (päiväaika)
Anette Ekblad (ilta-aika)

HUOLTOMIES
Janne Lahtela

KEITTIÖ
Minna Kilkki
Gynthia Ghasezadeh 
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Lukuvuoden työ- ja loma-ajat
 Syyslukukausi  11.08.2020 - 18.12.2020

 Kevätlukukausi 07.01.2021 - 05.06.2021

 Syysloma  12.10.2020 - 18.10.2020
 Joululoma  21.12.2020 - 06.01.2021
 Talviloma  22.02.2021 - 28.02.2021

Jaksot
 I  jakso  ti 11.08.2020  - pe 09.10.2020
 II jakso   ma 19.10.2020  -  pe 18.12.2020
 III jakso to 07.01.2021 -  pe 19.03.2021
 IV  jakso ma 22.03.2021 -  la 05.06.2021

Vuosiluokilla 1-6 oppilailla on sama lukujärjestys 
koko lukuvuoden ajan. Vuosiluokilla 7-9 lukuvuosi 
on jaettu neljään jaksoon ja lukujärjestys vaihtuu 
noin yhdeksän viikon välein. Kunkin jakson aikana 
opiskellaan vain osaa oppiaineista ja oppiainetta 
saattaa olla jaksossa neljä tuntia viikossa. 

Toisen oppitunnin alussa pidetään aamunavaus. 
Kolmannen oppitunnin jälkeen on pitkä välitunti 
ja kouluruokailu, joka järjestetään porrastetusti 
kolmessa vuorossa kello 10.35-11.25. Viidennen 
oppitunnin jälkeen kello 13.00-13.15 on koulun 
ulkoiluvälitunti ja samaan aikaan luokilla 5-10 
on mahdollisuus välipalaruokailuun yläkoulun 
ruokalassa. Viiden minuutin tauko oppituntien 
välissä on varattu siirtymisiin luokista toiseen.

Oppituntien ajat
1. oppitunti 8.10 – 8.55
2. oppitunti 9.00 – 9.45
3. oppitunti 9.50 – 10.35
R U O K A I L U
4. oppitunti 11.25 – 12.10
5. oppitunti 12.15 – 13.00
VÄ L I P A L A / U L K O I L U VÄ L I T U N T I
6. oppitunti 13.15 – 14.00
7. oppitunti 14.05 – 14.50
8. oppitunti 14.55 – 15.40

LUOKKIEN 7-10 AIKATAULU

1. oppitunti 8.10 – 8.55
2. oppitunti 9.00 – 9.45
3. oppitunti 9.50 – 10.35
T A U K O  10.35 – 11.05
4. oppitunti 11.05 – 12.15 (sis. ruokailun)
5. oppitunti 12.15 – 13.00
VÄ L I P A L A / U L K O I L U VÄ L I T U N T I
6. oppitunti 13.15 – 14.00
7. oppitunti 14.05 – 14.50

LUOKKIEN 1-6 AIKATAULU
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OPETUSSUUN I TELMA

Opetussuunnitelma on koulun kasvatus- ja opetustyön perusta. 
Opetussuunnitelmassa esitellään opetuksen lähtökohdat, koulun 
toimintakulttuuri, opetuksen keskeiset sisällöt, opiskelun tuki ja arviointi. 
Opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin perusteisiin, joita on täsmennetty 
kunta- ja koulukohtaisilla osioilla. Nissnikun koulun opetussuunnitelma on 
nähtävillä koulun verkkosivuilla. Valtakunnallisiin perusteisiin perustuva uusi 
opetussuunnitelma astui voimaan syksyllä 2016. 

TURVA SUUNN I TELMA

Koulun turvasuunnitelmassa annetaan ohjeita erilaisten uhka-, vaara- ja 
onnettomuustilanteiden hallintaan ja ennaltaehkäisyyn koulussa. Suunnitelman 
tarkoituksena on ihmisten fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden takaaminen 
erilaisissa kriisitilanteissa. 

Pelastautumista onnettomuus- ja vaaratilanteissa harjoitellaan 
säännöllisesti kaikkien koulussa työskentelevien kanssa. Luokasta poistutaan 
poistumisilmoituksen jälkeen opettajan annettua luvan. Kokoontumispaikkana 
toimii koulun vieressä oleva urheilukenttä, jonne ryhmitytään parijonoihin, jotta 
opettaja voi jälleen laskea oppilaiden lukumäärän. Kaikissa tilanteissa on toteltava 
opettajien/pelastushenkilökunnan antamia määräyksiä.

OPP I LA SHUOLTO

OPPILASHUOLTORYHMÄ

Koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu keskiviikkoisin. Kokouksiin osallistuvat 
koulukuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja, erityisopettaja, luokanopettaja 
tai luokanvalvoja ja rehtori sekä vuosiluokkien 7-10 osalta myös opinto-ohjaaja.

Kokouksissa käsitellään oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä asioita. Jokainen 
luokanopettaja ja luokanvalvoja käy kerran lukuvuodessa kertomassa 
oppilashuoltoryhmälle luokkansa oppilaiden koulunkäynnistä.  Oppilashuoltoryhmä 
toimii yhteistyössä huoltajien kanssa ja oppilaan asian käsittelystä keskustellaan 
huoltajan kanssa etukäteen.

TERVEYDENHUOLTO
 
Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolassa aloitettua lapsen terveydentilan 
seurantaa. Tavoitteenamme on edistää jokaisen koululaisen mahdollisimman 
tervettä kasvua ja kehitystä sekä luoda perustaa terveelle aikuisuudelle.

Kouluterveydenhuoltoon ei sisälly varsinaista sairaanhoitoa lukuun ottamatta 
koulutapaturmien hoitoa ja koulussa äkillisesti sairastuneiden hoitoa. Mikäli 
oppilaalla on ollut kuumetta tai esim. vatsatautia, niin suosittelemme yhtä 
oireetonta päivää kotona ennen kouluun paluuta.
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Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain. Laaja-terveystarkastus tehdään 
1. lk:lla, 5.lk:lla ja 8.lk:lla. Tämä tarkastus on monivaiheinen ja siihen sisältyy aina 
terveydenhoitajan sekä koululääkärin tekemä tarkastus. Asetuksen 338/2011 
(Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta 
sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta) mukaan huoltajan 
tulee osallistua lapsensa kanssa lääkärintarkastukseen. Rokotukset annetaan 
rokotusohjelman mukaisesti  

Erityisruokavaliot tulee ilmoittaa heti lukuvuoden alussa ja lukuvuosittain. 
Erityisruokavaliolomake täytetään sähköisesti. Nettisivustolla 
www.kirkkonummi.fi/erityisruokavaliosta-ilmoittaminen 
on infoa erityisruokavalioon liittyen sekä linkki erityisruokavaliolomakkeeseen.

Terveydenhoitaja Minna Ekfors on koululla ma-pe. Yhteydenotot Wilma-viestillä 
tai puhelimitse 050-4141297.

Koululääkärinä toimii Masalan terveysaseman lääkäri Vesa Pukkila. Koululääkärin 
ajanvaraukset hoidetaan terveydenhoitajan kautta. Käyttämättä ja peruuttamatta 
jätetystä koululääkärin vastaanottoajasta peritään 15-vuotta täyttäneeltä maksua 
50,80€. 

[kaikki  yhdessa]..



12

 
  Esimerkkejä koulukuraattorin työstä

  Sopeutuminen koulunkäyntiin
Kaverisuhdehuolet

Erilaiset käyttäytymiseen ja tunne-elämään liittyvät haasteet
Kotiin liittyvät asiat tai muutokset perhesuhteissa

Nuoren itsenäistymiseen liiittyvät asiat
Yllättävät elämän kriisit

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka auttaa ja tukee oppilaita ja 
heidän perheitään koulunkäyntiin, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. 

Koulukuraattoreilla on asiantuntemusta sosiaalityöstä, koulusta, palveluverkos-
tosta sekä lasten ja nuorten ongelmista. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä 
joko oppilas itse, vanhempi tai opettaja. Tapaamiset ovat luottamuksellisia ja 

asioiden hoitamiseen etsitään yhdessä ratkaisuja.

Otathan rohkeasti yhteyttä - pienikin huoli riittää!

Nissnikun koulun kuraattori:
Maria Harju, puhelin 040 126 9666

Puhu  minulle 
            - kuuntelen
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KOULUPSYKOLOGI

Koulupsykologi edustaa psykologista asiantuntemusta koulun oppilashuollossa. 
Työn tavoitteena on auttaa oppilasta oppimis- ja motivaatio-ongelmissa sekä 
tunne-elämän vaikeuksissa yhteistyössä opettajien ja vanhempien kanssa. 
Työmenetelminä voivat olla mm. oppimisvaikeustutkimukset, tukikäynnit 
oppilaalle, erilaiset yhteiset neuvottelut, luokkakäynnit sekä opettajien tai 
vanhempien konsultaatio. Lisäksi koulupsykologi osallistuu koulussa yhteisölliseen 
työhön ja oppilashuollon kehittämiseen sekä tekee tarvittaessa yhteistyötä koulun 
ulkopuolisten tahojen (esim. varhaiskasvatus, perheneuvola, erikoissairaanhoito) 
kanssa oppilaan koulunkäynnin tuen suunnittelemiseksi. Koulupsykologilla 
käynnit ovat luottamuksellisia.

Nissnikun koulun koulupsykologina toimii Maria Tuomisto. Koulupsykologiin 
voivat ottaa yhteyttä oppilaan huoltajat, oppilas itse tai opettaja. Koulupsykologi 
on koululla tiistaina ja keskiviikkona. Koulupsykologin tavoittaa Wilma-viestillä, 
sähköpostilla (maria.tuomisto@kirkkonummi.fi) tai puhelimitse (040 1269 749).

SUUN TERVEYDENHOITO 

Oppilaiden suun terveydenhoito tapahtuu Nissnikun koulun tai Masalan 
terveysaseman hammashoitolassa. Tarkastuskäynnille oppilas kutsutaan kotiin 
postitse tulevalla kutsukirjeellä. Vanhempien olisi hyvä olla alle 12-vuotiaiden 
tarkastuskäynnillä mukana. Tarkastuskäynnillä määritetään seuraavan 
tarkastuskäynnin ajankohta yksilöllisen tarpeen mukaisesti ja tarvittaessa oppilas 
saa käynnin yhteydessä uuden ajan hammashoitotoimenpiteisiin. Osa käynneistä 
on suuhygienistille. Käyntiajat ovat koulupäivän aikana ja käynneistä ovat vastuussa 
oppilaiden huoltajat. Mikäli tarvitset oikomishoitoa, siitä tiedotetaan vanhemmille 
erikseen. Kuljetuksista oikomishoitokäynneille huolehtivat vanhemmat.

Perheen muuttaessa hammashuolto ei saa erikseen ilmoitusta muutosta. Tämän 
vuoksi huoltajien tulee ottaa itse yhteyttä oman asuinalueensa hammashoitolaan. 
Mikäli muutto tapahtuu kunnan sisällä, tiedon omasta hammashoitolasta saa 
keskitetystä ajanvarauksesta.

Kiireettömät ajanvaraukset, -siirrot ja peruutukset voit tehdä keskitetystä 
ajanvarauksesta klo 12.00–14.00. Hammashoitoajan voit peruuttaa 
ympäri vuorokauden keskitettyyn ajanvaraukseen tai ajanvarausten 
peruutuspuhelinvastaajaan. Jos haluat lisätietoja suunterveydenhoitoon 
liittyvistä asioista, voit ottaa yhteyttä hammashoitolaan. Muistathan, että 
peruuttamattomasta hammashoitokäynnistä perimme 39,60 €   kaikilta 15-vuotta 
täyttäneiltä (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista 3.8.1992/734)

Keskitetty ajanvaraus: (09) 2968 3269
Kiireelliset ajanvaraukset ma – pe klo 8.00 – 11.00
Kiireettömät ajanvaraukset ma – pe klo 12.00 – 14.00
Ajanvarausten peruutukset puhelinvastaajaan: (09) 2968 3338
http://www.kirkkonummi.fi/hammashuolto

Nissnikun koulun hammashoitola // Masalantie 268 B, 02430 Masala  
Masalan terveysaseman hammashoitola // Puolukkamäki 12, 02430 Masala
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ER I TY I SOPETUS

Oppilaalle, joka tarvitsee erityistä tukea oppimisen edellytysten parantamiseksi, 
annetaan osa-aikaista erityisopetusta. Opetus järjestetään muun opetuksen 
ohessa yksilöllisesti tai pienryhmässä. Erityisopetuksen tarve kartoitetaan 
yhdessä luokan- tai aineenopettajan kanssa.

Tavoitteena vuosiluokilla 1-6 on oppilaan vaikeuksien kartoittaminen, 
ennaltaehkäisy ja vähentäminen. Vuosiluokilla 7-9 laaja-alaisen erityisopettajan 
luona opiskellaan niitä oppiaineita, joissa oppilaalla on oppimisongelmia. Myös 
oppilaan itsetuntoa ja opiskelumotivaatiota pyritään vahvistamaan. 

Osa-aikainen erityisopetus on erityisopettajan antamaa yksilölliseen 
suunnitelmaan pohjautuvaa opetusta. Se perustuu yleisopetuksen oppimääriin ja 
se on osa-aikaista ja määräaikaista. Moniammatillinen yhteistyö on tärkeä osa 
erityisopettajan toimenkuvaa. Koulumme erityisopettajana toimii luokilla 1-6 
Heli Tahvanainen. Vuosiluokilla 7-9 erityisopettajana on Tiina Siivonen.

OPP I LA SKUNTA

Oppilaskunta muodostuu kaikista koulun oppilaista. Oppilaskunnan toimintaa 
ohjataan yleiskokouksen, hallituksen ja toimikuntien kautta. Oppilaskunnan 
yleiskokouksessa edustajana toimii jokaisen luokan puheenjohtaja. Oppilaskunnan 
yleiskokous valitsee keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen.

Oppilaskunta järjestää yhteistoimintaa, juhlia ja tapahtumia sekä tekee ehdotuksia 
koulun toimintaa koskevissa asioissa. Oppilaskunta ja oppilaskunnanhallitus 
kokoontuu tarvittaessa. Oppilaskunta järjestyy uutta lukuvuotta varten syyskuun 
alussa.      

KUMMI -  JA  TUK IOPP I LA STO IM INTA

Koulumme vuosiluokilla 1-6 järjestetään kummiluokkatoimintaa, jonka 
toteutusmuodot vaihtelevat luokka-asteittain. Vuosiluokilla 7-9 on vapaaehtoisia 
tukioppilaita, jotka toimivat kouluyhteisön hyväksi. Tukioppilastoiminnan 
tavoitteena on edistää kouluviihtyvyyttä, hyviä toverisuhteita, yhteisvastuuta 
sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussamme. 
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V IR TUAAL I LUOKAT

Nissnikun koulun luokilla 7-9 on vuodesta 1994 lähtien kehitetty virtuaalisen 
opetuksen ja oppimisen menetelmiä. Virtuaaliluokkien oppilaat käyttävät 
opiskelussaan tehostetusti teknologian mukanaan tuomia tiedonhankintavälineitä. 
Virtuaaliluokat ovat olleet usein yhteistyössä ulkomaisten ystävyyskoulujen 
kanssa ja tehneet leirikoulumatkan ulkomaille yhdeksännen luokan lopulla.

Vuosiluokilla 7-9 on kolme virtuaaliluokkaa, yksi jokaisella luokka-asteella. 
Oppilailla on kussakin jaksossa 1-3 virtuaalipäivää, jolloin he työskentelevät 
useimmiten koulun ulkopuolella tieto- ja viestintäteknologian avulla. Opettajiin, 
toisiin oppilaisiin ja asiantuntijoihin voidaan olla yhteydessä erilaisten 
viestintävälineiden välityksellä.

L I SÄOPETUS
 
Kirkkonummen kunta järjestää lukuvuonna 2019-2020 lisäopetusta Nissnikun 
koulussa. Lisäopetus kestää vuoden ja sen tavoitteena on parantaa perusopetuksen 
päättötodistuksen arvosanoja sekä vahvistaa omaa jatko-opintosuunnitelmaa. 

Lisäopetuksessa opiskellaan peruskoulun pakollisia ja valinnaisia oppiaineita 
sekä tutustutaan työelämään (TET). Lisäopetuksen suorittaneet ovat samalla 
viivalla yhteishaussa peruskoulun päättävien kanssa. Hakeminen lisäopetukseen 
tapahtuu yhteishaun jälkeen erillisellä valintamenettelyllä, josta opinto-ohjaajat 
informoivat. 

VALMISTAVA  OPETUS  JA  S2-OPETUS

Valmistava opetus on tarkoitettu oppilaille, joiden suomen kielen taito ei vielä riitä 
opiskeluun yleisopetuksen ryhmässä. Opetuksessa keskitytään suomen kielen 
kehittämiseen kunkin oppilaan ikätaso huomioon ottaen. Taito- ja taideaineissa 
oppilaat pyritään integroimaan mahdollisimman nopeasti oman ikätasonsa 
mukaiseen yleisopetuksen ryhmään. 

Suomi toisena kielenä opetus eli S2-opetus on tarkoitettu niille oppilaille, joiden 
äidinkieli ei ole suomi ja joiden suomen kielen taito ei ole äidinkielisten tasolla 
kaikilla kielen eri osa-alueilla. Suomi toisena kielenä opetus on äidinkieli ja 
kirjallisuus –oppiaineen oppimäärä, jonka tunnit pyritään järjestämään samaan 
aikaan äidinkielen tuntien kanssa.

OPP I LAANOHJAUS

Luokilla 1-6 luokanopettaja vastaa oman luokkansa oppimisen ja opiskelun 
ohjaamisesta yhdessä erityisopettajan kanssa. Luokilla 7-9 oppilaanohjauksesta 
huolehtivat opinto-ohjaajat Markus Rehèll ja Reet Rusi. 
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Vuosiluokkien 7-9 oppilaanohjauksessa pohditaan opintoihin, jatkokoulutukseen 
ja muihin elämänvalintoihin liittyviä kysymyksiä luokkamuotoisessa, pienryhmä- 
ja henkilökohtaisessa ohjauksessa. Tavoitteena on tukea nuorta päätöksenteossa 
ja auttaa realistisen jatkosuunnitelman muodostamisessa. 

Oppilaat tutustuvat luokilla 7-9 työelämään (TET). 7. luokkalaiset tutustuvat 
päivän ajan koulun muun kuin opetushenkilökunnan työhön. 8.- ja 9.–luokkalaiset 
saavat itse päättää ja hankkia TET -paikat omien kiinnostustensa perusteella. 
8.-luokkalaiset ovat tetissä viikon keväällä 2020. 9.–luokkalaisilla on viikon 
mittainen TET -jakso syksyllä 2019 ja keväällä 2020.  

Yhdeksännen luokan oppilaat osallistuvat keväällä 2020 yhteishakuun, 
jolla pyritään jatko-opiskelupaikkaan. Todistusarvosanat, joiden mukaan 
valintaperusteet määräytyvät, otetaan peruskoulun päättötodistuksesta.  

Jatkokoulutussuunnitelmista on syytä keskustella aktiivisesti kotona sekä 
osallistua jatko-opiskeluista kertoviin tapahtumiin (mm. avoimet ovet ja 
koulutusmessut). Opinto-ohjaajat informoivat näistä tapahtumista oppitunneilla 
ja Wilmassa. Vanhemmille pidetään yhteishakuun liittyvä vanhempaintilaisuus.  

LÄKSYPARKK I

Koulumme vuosiluokilla 5-10 toimii läksyparkki, johon opettajat voivat ohjata 
oppilaita tekemään laiminlyötyjä tehtäviään. Läksyparkkiin voi tulla myös omasta 
aloitteestaan tai huoltajan ehdotuksesta. Läksyparkkia valvoo aikuinen, joka pyrkii 
auttamaan oppilaita tehtävien teossa.    

Läksyparkkitoiminnan perustana on perusopetuslaki, jonka mukaan oppilaan tulee 
tehdä tehtävänsä tunnollisesti ja kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan 
määrätä suorittamaan tehtävänsä valvonnan alaisena työpäivän päätyttyä. 
Läksyparkki on koulussamme osa oppilaille annettavaa opiskelun yleistä tukea.

KERHOTOIM INTA

Koulussamme järjestetään kuluvana lukuvuotena useita kerhoja. Kerhoja 
koordinoidaan keskitetysti kunnan sivistystoimen kautta. Kaikki Masalan alueen 
kerhot ovat koulujen yhteisiä. Tietoa koulujen kerhoista ja ilmoittautumisesta 
löytyy kunnan verkkosivuilta.

KOULUMUMMOT JA  -VAAR I

Koulumummot ja -vaari vierailevat koulussamme tiistaisin klo 9:00 - 10:30. 
He ovat mukana luokan arjessa esimerkiksi juttelemassa, kuuntelemassa ja 
avustamassa.
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KOULU-  JA  KOT IYHD I S TYS

Koulu- ja kotiyhdistys on monimuotoista lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia 
edistävää vapaaehtoistyötä. Nissnikun koulun koulu- ja kotiyhdistys tukee 
koulutyöhön liittyvien tapahtumien järjestämistä ja tekee yhteistyötä Masalan 
alueen muiden vanhempainyhdistysten kanssa.

Nissnikun koulun koulu- ja kotiyhdistys    
kotijakoulu.fi/nissnikun-koti-ja-kouluyhdistys-/                

Yhdistyksen sähköposti
nissnikunvanhemmat@gmail.com

VANHEMPA IN I L LAT

Koulussa järjestetään syyskuun aikana vanhempainilta, jonka ohjelmaan sisältyy 
koulun yhteinen osuus ja luokkakohtainen tapaaminen. Koulunkäyntinsä 
aloittavien koulutulokkaiden huoltajille järjestetään keväisin vanhempainilta, 
jossa esitellään koulua ja kerrotaan koulunkäynnin aloittamisesta. 

Seitsemännen luokan kevätlukukauden vanhempaintilaisuudessa esitellään 
kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla opiskeltavia valinnaisaineita. 
Yhdeksännen luokan oppilaille ja huoltajille järjestetään lukuvuoden aikana jatko-
opintoja käsittelevä tilaisuus. Luokka- ja luokka-astekohtaisia tapaamisia voidaan 
pitää tarpeen mukaan.  

KOULUKULJETUKSET

Maksuton koulukuljetus järjestetään Kirkkonummella 1.-3.-luokkien oppilaille, 
joiden koulumatka lähikouluun on yli viisi kilometriä ja 4.-10. -luokkien oppilaille, 
joiden koulumatka lähikouluun on yli viisi kilometriä. 

Koulukuljetukseen ovat oikeutettuja oman koulupiirin oppilaat. Jos huoltajat 
valitsevat vieraan koulupiirin koulun, huoltajat kustantavat itse oppilaan 
kuljetukset. Koulukuljetuksia käyttävien oppilaiden tulee noudattaa tarkasti linja-
autoissa ja takseissa käyttäytymisestä annettuja ohjeita.

Oppilaalla on oikeus tilapäiseen kuljetukseen lääkärintodistuksen perusteella. 
Äkillisessä tapauksessa on otettava yhteyttä koulun kansliaan. Lisätietoja 
kuljetukseen liittyvissä asioissa saat koulun koulusihteeriltä ja kunnan 
sivistyspalvelukeskuksesta. 
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YLE I S IÄ  OHJE I TA

SAIRAUSPOISSAOLO
Kun oppilas sairastuu ja jää kotiin, huoltajan tulee ilmoittaa siitä luokanopettajalle tai   -valvojalle 
samana päivänä. Poissaolon voi ilmoittaa puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman välityksellä.

LUPA POISSAOLOON
Opettajalla on oikeus antaa lupa tunnilta poissaoloon. Luokanopettaja tai –valvoja voi myöntää 
enintään kolmen päivän poissaololuvan huoltajan pyynnöstä. Rehtori myöntää luvat tätä pidempiin 
poissaoloihin. Lomaa haetaan kirjallisesti, sähköpostilla tai Wilman kautta. Pyydä lupa hyvissä ajoin 
ennen tulevaa poissaoloa. Poissaoloajan tehtävät sekä mahdolliset kokeet tulee sopia opettajan 
kanssa etukäteen.

WILMA
Wilma on reaaliaikainen verkkopohjainen ohjelmisto koulun ja kodin yhteydenpidon tehostamiseksi. 
Wilman välityksellä voi olla yhteydessä koulun opettajiin. Wilmaan merkitään oppilaiden poissaolot, 
vuosiluokkien 5-9 koeaikataulut ja kokeiden arvosanat. 

Oppilaat voivat kirjautua Wilmaan edison.fi sähköisen työpöydän kautta edu-tunnuksen avulla. 
Huoltajat voivat luoda tunnukset seuraavan ohjeen avulla: www.bit.ly/wilmaohje . Wilman verkko-
osoite on kirkkonummi.inschool.fi Wilma tunnuksiin liittyvissä ongelmissa voi ottaa yhteyttä 
koulusihteeriin.

KOULUKIUSAAMINEN
Koulussamme on käytössä kiusaamisen vastainen toimintamalli, jonka mukaisesti toimimme 
kiusaamistilanteissa. Mahdollisissa kiusaamistilanteissa ota yhteyttä opettajiin.

POLKUPYÖRÄT JA MOPOT
Oppilaat suorittavat koulussa polkupyöräajokortin. Koulu suosittelee polkupyörän käyttöä 
koulumatkoilla vasta tämän jälkeen. Kypärän käyttö pyöräiltäessä on lakisääteinen asia. 

Pyörien, mopojen ja muiden kulkuvälineiden käyttö ja käsittely kouluaikana koulun piha-alueilla 
on kielletty. Polkupyörät ja mopot säilytetään koulun pihalla omalla vastuulla. Pyörät on aina syytä 
lukita.

TAPATURMAT JA VAKUUTUS
Kirkkonummen kunnan vakuutusyhtiö on Fennia. Tapaturmavakuutus korvaa koululaisen 
kouluaikana ja koulumatkoilla sattuneiden tapaturmien kustannukset. Vakuutus ei korvaa 
esinevahinkoja. 

Tapaturmavakuutus on voimassa työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa. Välituntien aikana tai 
koulukuljetuksia odottaessa vakuutus on voimassa ainoastaan silloin kuin oppilas pysyy koulun 
alueella. Masalan alueen kaupat ja kioskit eivät ole koulun alueella. Koulualueelta poistuminen on 
koulupäivän aikana kielletty.

LÖYTÖTAVARAT
Koulun tiloista löydetyt ja koulun tiloihin jätetyt tavarat kerätään päivittäin iltasiivouksen 
yhteydessä ja kootaan löytötavaroihin, joista oppilaat voivat käydä lunastamassa tavaransa kahden 
kuukauden kuluessa. 
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JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN 
Järjestyssääntöjen tarkoitus on luoda kouluumme turvallinen ja viihtyisä ilmapiiri, jossa 
jokaisella on oikeus tehdä työtään rauhassa. Järjestyssääntöjä noudatetaan koulualueella 
kouluaikana. Koulupäivän lisäksi kouluaikaa ovat koulun järjestämät tapahtumat ja esimerkiksi 
retket ja leirikoulut.     
 
OPPILAAN OIKEUDET
• Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetusta jokaisena koulupäivänä turvallisessa 
työympäristössä.    
• Oppilaalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen 
koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan. 

OPPILAAN VELVOLLISUUDET
• Saavun oppitunneille lukujärjestyksen mukaisesti kouluvälineet mukana ja kotitehtävät 
tehtyinä. Otan selvää kotitehtävistä poissaoloni aikana.  
• Keskityn opiskeluun, annan työrauhan ja luon myös muille myönteistä opiskeluilmapiiriä.  
• Käyttäydyn kohteliaasti ja otan muut huomioon.  
• Huolehdin omista ja koulun välineistä vastuullisesti.  
• Kiusaaminen ja toisen vahingoittaminen on kielletty.    
 
HYVÄ KÄYTÖS
• Noudatan kaikissa koulun tilaisuuksissa hyviä käytöstapoja ja koulun henkilökunnan ohjeita.   
• Tervehdin, käyttäydyn kohteliaasti, käytän asiallista kieltä ja olen rehellinen.    
• Käsittelen koulun ja koulutovereitteni omaisuutta huolellisesti ja kunnioittaen. Olen 
velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon.  
• Pidän ympäristöni siistinä. 

RUOKAILU 
• Kouluruokailu on oikeuteni.   
• Tulen ruokalaan omalla ruokavuorollani ilman ulkovaatteita. 
• En käytä ruokalassa elektronisia laitteita. 
• Ruokailen hyvien pöytätapojen mukaisesti.   
• En juo energia- ja virvoitusjuomia koulussa.

Järjestyssäännöt
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OLESKELU JA LIIKKUMINEN 
• Välitunnit on tarkoitettu yhdessäoloon ja virkistymiseen.   
• Noudatan hyviä tapoja enkä vaaranna kenenkään turvallisuutta.   
• Liikun koulun tiloissa rauhallisesti enkä estä sujuvaa kulkemista. Käytän hissiä vain 
erikoisluvalla.  
• Pysyn koulupäivän aikana koulualueella (kartta liitteenä).    
• Säilytän kulkuneuvoja niille varatuilla paikoilla ja annan niiden olla rauhassa koulupäivän 
aikana.  
• Noudatan liikennesääntöjä ja turvallisuusohjeita.  
• En heitä lumipalloja, kiviä tai muuta sellaista.  
• Koulun alueella on tallentava kameravalvonta. 
   
TIETOKONEEN, MATKAPUHELINTEN JA MUIDEN MOBIILILAITTEIDEN KÄYTTÖ 
• Käytän mobiililaitteita ja tietokoneita tunneilla vastuullisesti oppimisen tukena ja opettajan 
rajaamin ehdoin.   
• Opettajalla on oikeus ottaa mobiililaitteet haltuunsa, mikäli tilanne niin edellyttää.   
• En käytä ruokalassa tai koulun yhteisissä tilaisuuksissa mobiililaitteita.  
• Kunnioitan jokaisen kouluyhteisön jäsenen yksityisyyden suojaa sekä tekijänoikeuksia, joten 
en kuvaa, äänitä tai julkaise mitään ilman lupaa. 
 
PÄIHTEET JA VAARALLISET ESINEET 
• Kaikkien päihteiden kuten tupakkatuotteiden, alkoholin ja huumaavien aineiden hallussapito, 
käyttö ja välittäminen koulussa on ehdottomasti kielletty.   
• Teräaseiden, tulentekovälineiden ja muiden vaarallisten esineiden sekä aineiden tuominen 
kouluun on kielletty. Aseiden, teräaseiden, kaasuaseiden tms. ja niiden jäljitelmien tuominen 
koulualueelle on kielletty. 
 
KURINPITO 
•Perusopetuslain mukaisia kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia ovat: 
kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, siivousvelvoite, oppilaan määrääminen poistumaan,  
oppilaan opetukseen osallistumisen evääminen, oppilaan määrääminen tekemään 
kotitehtäviään, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen.   
• Opettajalla ja rehtorilla on lainmukainen oikeus yleiseen turvallisuuteen vedoten oppilaan 
poistamiseen tilasta, esineiden tai aineiden haltuunottoon ja tavaroiden tarkastamiseen sekä 
tarvittaessa tilanteen vaatimien voimakeinojen käyttämiseen.   
• Koulun rehtorilla ja opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai 
koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja 
niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle. 
 
JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SEURANTA JA TARKISTAMINEN 
• Koulun järjestyssäännöt käydään läpi oppilaiden kanssa joka lukuvuoden alussa ja ne ovat 
nähtävillä koulun lukuvuosioppaassa ja verkkosivuilla. Järjestyssäännöt on laadittu  yhteistyössä 
oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa ja niitä päivitetään tarpeen mukaan. 
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VAARALL I SET  TYÖT  OPETUKSESSA

Valtioneuvoston asetuksen (475/2006) mukaan oppivelvollisen huoltajalle tulee 
ilmoittaa vaarallisen työn tekemisestä ja sen perusteista opetuksessa. 

Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 vaarallisten töiden tekeminen on kielletty. 
Perusopetuksessa oppilaat voivat 7. vuosiluokasta lähtien opettajan johdolla ja 
välittömässä valvonnassa tehdä asetuksessa määriteltyä vaarallista työtä, jos työ 
on opetuksen toteuttamiseksi välttämätöntä ja se voidaan tehdä turvallisesti. 
Erityistä huomiota tulee tällöin kiinnittää siihen, että työvälineet ja suojaimet 
ovat oppilaille sopivat ja turvalliset käyttää. 

Vaarallisella työllä tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
(303/2007) vahvistettua vaarallisten töiden esimerkkiluetteloa. 
Esimerkkiluettelossa vaaralliset työt on jaettu mekaanisiin, kemiallisiin, 
fysikaalisiin ja sähköisiin vaaratekijöihin, ruumiilliseen liikarasitukseen, biologisiin 
vaaratekijöihin ja eräisiin töihin.

Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 käytetään luonnontieteiden, käsityön, 
kuvataiteen ja kotitalouden opetukseen liittyvissä käytännön harjoitustöissä 
edellä mainituissa asetuksissa mainittuja koneita, laitteita ja työvälineitä sekä 
aineita ja valmisteita silloin, kun se on voimassaolevan opetussuunnitelman ja sen 
tavoitteiden toteuttamiseksi välttämätöntä. Käytännön harjoitustöitä tehdään 
opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa. Koulussa kiinnitetään erityistä 
huomiota turvallisuuteen sekä työvälineiden sopivuuteen ja suojavälineisiin. 

KOULURUOKA I LU

Kouluruokailu on osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Koulussa tarjottava 
ruoka muodostaa merkittävän osan päivän ravinnontarpeesta. Säännöllinen ja 
oikea ruokailun rytmittäminen sekä ravitseva ruoka auttavat jaksamaan ja on 
myös edellytys täysipainoiselle opiskelulle.

Kunnan oma ruokapalvelu valmistaa ja tarjoilee ruuan itseottolinjastoista. 
Kirkkonummen kunnan ruokapalveluilla on yhtenäiset 10-viikon kiertävät perus- 
ja kasvisruokalistat, jotka ovat nähtävänä ruokasaleissa ja internetissä. Vaihtelua 
arkeen tuovat erilaiset teema– ja juhlapäivät. Talon päivänä huomioidaan 
toiveet ja talokohtaiset suosikkiruuat. Erityisruokavaliot tulee ilmoittaa heti 
lukukauden alussa. Tänä vuonna Erityisruokavaliolomake täytetään sähköisesti. 
Nettisivustolla www.kirkkonummi.fi/erityisruokavaliosta-ilmoittaminen on infoa 
erityisruokavalioon liittyen sekä linkki erityisruokavaliolomakkeeseen.

Ruokalistaa koostettaessa ja elintarvikkeiden valinnassa kiinnitetään erityistä 
huomioita raaka-aineiden ravitsemukselliseen laatuun. Ruokapalveluissa 
käytetään kokojyvätuotteita, pehmeitä rasvoja ja vähärasvaisia tai rasvattomia 
tuotteita. Suolaa käytetään niukasti ja ruuan suolapitoisuutta valvotaan 
mittausten avulla.
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Ruokasalissa on nähtävänä päivän lounaasta malliannos, joka ohjaa ruokailijaa 
koostamaan ruokalautasellisen oikealla tavalla. Jokaiseen päivään kuuluu pääruuan 
lisäksi jokin tuoreannos, tuoresalaattia/raastetta tai erilaisia tuorepaloja sekä 
kokojyväleipää, ravintorasvaa ja ruokajuomana maitoa/piimää tai vettä. Astiat 
palautetaan niille varattuun paikkaan ja lajitellaan ohjeen mukaan. Muistathan 
biojätteen lajittelun ja otathan ruokaa tarpeesi mukaan!

Kouluruoka valmistetaan Kartanonrannan koulun keittiössä. Nissnikun koulussa 
kaikki luokat ruokailevat yläkoulun ruokalassa. Ruokailuaika on kello 10.35-12:15. 
Ruokailu on porrastettu vuoroihin ja yläluokilla luokkien ruokailuajat vaihtelevat 
jaksoittain. Yläkoulun ruokalassa on tarjolla maksullinen välipala kello 13.00-13.15 
välitunnilla. Ruokalassa voi nauttia tällöin myös omia eväitään. 

Välipalamyynnistä koululla lyödät lisätietoa seuraavan linkin takaa 
www.kirkkonummi.fi/valipalamyynti-ylakouluissa-ja-lukioissa

Kouluruokailusta voi antaa palautetta suoraan henkilökunnalle tai ruokasaleissa 
olevien palautelomakkeiden avulla. Hyvää ruokahalua!

Gun Westerholm
Keittiöpäällikkö  // 040 126 9284
Kartanonrannan tuotantokeittiö

Minna Kilkki, Pirjo Helin  
Nissnikun yläkoulun keittiö // 040 126 9291

www.esitteemme.fi/kirkkonummen_kunta_yhdyskuntatekniikan_toimiala/MailView/

 V IHREÄ  L I PPU

Vihreä lippu on kestävän kehityksen ohjelma päiväkodeille, kouluille, oppilaitoksille 
sekä lasten ja nuorten vapaa-ajantoimijoille. Se ohjaa pitkäjänteiseen, tulokselliseen 
ja innostavaan toimintaan. Vihreässä lipussa toteutuvat kestävän kehityksen eri 
näkökulmat. Vihreä lippu on myönnetty Nissnikun koululle vuonna 2015.
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ALLERG IAOHJEET

Kouluruokailun allergiaohjeet on päivitetty vastaamaan valtakunnallista 
allergiaohjelmaa, joka korostaa terveyden tukemista. Muutos koskee lieviä oireita 
aiheuttavia allergioita. Ohjelman mukaisesti näitä ei tule enää hoitaa välttämisellä 
vaan altistamalla ja vähitellen siedättämällä. 

Kouluilla tämä tarkoittaa lievien allergioiden tai esim. ristiallergioiden kohdalla, 
ettei koulussa enää tarjota esim. raa`an porkkanan tilalle vaihtoehtoja eikä kyseistä 
oireilua tarvitse ilmoittaa koululle. Kouluikäinen oppilas voi maistaa lieviä oireita 
aiheuttavaa ruoka-ainetta ja mikäli oireita tulee, hän pystyy itse lopettamaan 
syömisen ja ottamaan tarvittaessa oman antihistamiinitablettinsa. Maistaminen/
siedättäminen on tärkeää, koska näin siedättämällä paraneminen allergioista on 
todennäköistä. 

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. 
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Välituntialueet

YLÄKOULU

ALAKOULU

FRAMI

LUOKKIEN 1-4 VÄLITUNTIALUE

LUOKKIEN 5-10 VÄLITUNTIALUE+
EI OLE VÄLITUNTIALUE

KIOSKI
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Design-
kurssi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arjen sankarit PALJU, NUKIL, VÄHMA 

Gurut ja agentit KANKI, PUHMI 

Yritetään yhdessä KOKJA 

L2 Kulttuurikylpylä MERLA, TARTI 

L3 Arjen mestarit NUKIL, SAIOU, MYLOU 

L4 Minä ja media KUPJA, HAAEE 

L7 Ruoka-agentit VÄHMA 

A2-ruotsi TIIMI, TULLE, AALAN 

L2 Sarjakuvakurssi TARTI, SOTSI 

L3 Retkeilyä AUNMA, KIIPO 

L5 TVT-haltuun HAKMI, KAUAN 

L6 Ideoi ja menesty GUMAN, RUSJA 

A2-saksa TIIMI 

A2-ranska NIEAN 

B2-venäjä AALAN 

B2-espanja ACOJA 

L1 Design-kurssi GUMAN, PARHA 

L2 Kulttuurikylpylä TARTI, SOTSI 

L5 Digitaalinen media HAAEE, ORJTE 

L6 Perustetaan yritys MERLA 

L4 Virtuaaliluokan 
media ÄIJPE 

L1 Arkipäivän kemiaa SAIOU, HAKMI 

L3 Elämyksiä 
luontoliikunnasta KARAP, KIIPO 

L5 Robotiikka HAAEE, ORJTE 

L6 Taidekurssi PARHA, MERLA 

L7 Tukioppilaskurssi SIITI, NUKIL 

Kotitalous SAIOU, VÄHMA 

Kuvataide PARHA 

Käsityö, elektroniikka RUSJA 

Liikunta, pallopelit KIIPO, MYLOU 

Musiikki SATMI 
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Design-kurssi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L4 Virtuaaliluokan media ORJTE 

L1 Arkipäivän kemiaa SAIOU, HAKMI 

L3 Elämyksiä luontoliikunnasta KARAP, KIIPO 

L5 Robotiikka HAAEE, KAUAN 

L6 Taidekurssi PARHA 

L7 Tukioppilaskurssi SIITI, NUKIL 

A2-saksa TIIMI 

A2-ranska NIEAN 

B2-venäjä AALAN 

B2-espanja ACOJA 

L1 Design-kurssi GUMAN, PARHA 

L5 Digitaalinen media HAAEE, ORJTE 

Kotitalous SAIOU, VÄHMA 

Kuvataide PARHA 

Käsityö, arjen tekniikkaa RUSJA 

Liikunta, treenataan yhdessä KIIPO 

Liikunta, harrastuksena pelailu MYLOU 

Musiikki SATMI 

Käsityö, käsityötä luovasti GUMAN 


