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Rehtorin tervehdys  

Tähän lukuvuosioppaaseen on koottu tärkeimmät tiedot tiivistettynä. 
Opas sisältää yhteystiedot sekä oppaan lopussa olevan vuosikellon. Siel-
tä kannattaa jo merkitä päivämääriä kalenteriin.   

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta Nissnikun kouluun. Muutos 
edellisiin vuosiin on kymppiluokan opetuksen päättyminen Nissnikun 
koulussa oppivelvollisuuden laajenemisen myötä. Koulussa toimivat 
tästä lukuvuodesta alkaen siis luokat 1-9 ja valmistava opetus.  

Lukuvuosi saattaa olla myös viimeinen vuotemme yläkoulun rakennuk-
sessa.  

Tämän hetkisen tiedon mukaan lukuvuonna 2023-2024 alakoululaiset 
siirtyvät Masalan koulun tontille tulevaan väistötilaan. Yläkoululaiset siir-
tyvät Nissnikun koulun pihassa olevaan väistötilaan sekä Köpaksen tontil-
le tulevaan väistötilaan.  

Loppukevät saattaakin olla muuttoprojektin aikaa. Myös uuden koulura-
kennuksen suunnittelu varmasti alkaa.   

Lukuvuosi jatkuu edellisen lukuvuoden malliin hyvinvointiteemalla. Ko-
rona-rajoitusten poistuttua pääsemme varmasti toteuttamaan lukuvuo-
den tapahtumia suunnitelmamme mukaan. Aloitamme lukuvuoden Mi-
nä ja muut-oppimiskokonaisuudella ja toteutamme taas oppilaiden 
kanssa yhdessä hyvinvointiviikon.   

Mukavaa uutta lukuvuotta kaikille!  

Maarit Ritakallio  
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KOULUN POSTIOSOITE 
Nissnikun koulu, Masalantie 268, 02430 Masala 

KOULUN VERKKOSIVUT 
Www.kirkkonummi.fi/nissnikun –koulu-1 

SÄHKÖPOSTIOSOITTEET 
Etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi (ei å, ä, ö) 

WILMA VERKOSSA 
Kirkkonummi.insschool.fi 

Rehtori Maarit Ritakallio 040 723 6174   

Apulaisrehtori Heidi Ikonenl (luokat 1-6) 040 126 9557  

Apulaisrehtori Saana Luotonen (luokat 7-9 )040 126 9345   

Opettajienhuone 1-6 lk , valmistava opetus 040 126 9334   

Opettajienhuone 7-9 lk                      040 126 9347 / 040 126 9348  

Opettajienhuoneen numeroihin ei voi jättää puhe-tai tekstiviestejä.   

Opettajat tavoittaa parhaiten lähettämällä heille sähköpostia etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi tai 
käyttämällä Wilma-viestintää.  

Koulusihteeri Niina Paavilainen 040 126 9341  

Opinto-ohjaaja Markus Rehèll 040 126 9342 

Opinto-ohjaaja Reet Rusi 040 584 9743 

Opinto-ohjaja Lasse Nieminen 040 5782424  

Koulukuraattori Maria Harju 040 126 9666  

Koulupsykologi                         040 126 9749    

Kouluvalmentaja Katja Nerkiz 040 541 3476 

Koulunuorisotyöntekijä Jani Mykkänen 0407291243  

Kouluterveydenhoitaja Minna Ekfors (virkavapaa) 

Kouluterveydenhoitaja Pia-Maria Häyhä 050 414 1297 

Kouluterveydenhoitaja Hanna Tammelin 040 126 9636  

Vahtimestari Marita Hedberg (päivisin) 040 568 9926  

Vahtimestari Annette Ekblad (iltaisin) 040 750 9846  

Huoltomies Jarkko Siivonen 0400 442333  

Keittiö: Gun Westerholm, Kartanonrannan keittiö, 040-1269 284, 040-1269 285  

Siivous: Anne Laurila 040 540 4793  

Nissnikun koulun hammashoitola, keskitetty ajanvaraus klo 8-11 ja 12-14, puh. 09 296 832 69   

KANSLIA 

 
Niina Paavilainen, koulusihteeri 

Kanslia avoinna 8.00-15.00 
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LUOKANOPETTAJAT 
 

    

    

    

    

valmistava Reetta Lähdeniemi 3-4  
Huuhkajat 

Maiju Kajava 
Jukka-Pekka Paloniemi 

1-2  
Oravat 

Jaana Ahokas 
Nina Lindqvist 

3-4  
Mäyrät 

Heidi Ikonen 
Niko Ritakallio/ Heidi Leivo-Kankkunen 
Marianna Thil (pr) 

1-2  
Jänikset 

Laura Karell 
Elina Ronni 

5  
Laamat 

Kimmo Kantola 
Mikko Puhakka 

1-2  
Ketut 

Minna Vormisto 6 Laamat 
5-6 pr 

Karoliina Pispa 
Joel Perovuo 

LUOKANVALVOJAT 
 

7A Elina Halonen 8A Eeva Haapakangas 9A Teemu Orjatsalo 

7B Leena Tulomäki 8B Petri Äijö 9B Anne Aalto 

7C Laura Tarvainen 8C Alina Kiehelä 9C Mirjami Kaski 

7D Johanna Lindholm 8D Silja Sotamaa 9D Laura Merelli 

7E Mikko Hakonen 8E Anne Kaukinen 9E Marianne Auno 

7F Tiina Tarkiainen 8F Iina Miettinen 9F Laura Rasmussen 

OPETTAJAT JA OPPIAINEET 
Aalto Anne AALAN VE, RU, 9B 

Ahokas Jaana AHOJA luokanopettaja, 1-2ORAVAT 

Auno Marianne AUNMA BG,TT, 9E 

El Morabit Marianne ELMMA resurssiope 

Gummerus Annika GUMAN TS 

Haapakangas Eeva HAAEE MA, TVT, 8A 

Hakonen Mikko HAKMI MA, FY, KE, TVT, 7E 

Halonen Elina HALEL TT, LI ,7A 

Huttu-Hiltunen Maria* HUTMA  

Ikonen Heidi IKOHE luokanopettaja, 3-4  MÄYRÄT 

Johansson Jenni JOHJE erityisopetus, 9.lk 

Kaitera Pia* KAIPI  

Kajava Maiju KAJMA luokanopettaja, 5 LUMIKOT 

Kanerva Emilia  KANEM MA, FK 

Kantola Kimmo KANKI luokanopettaja, 6 LAAMAT 

Karell Laura KARLA luokanopettaja, 1-2 JÄNIKSET 

Kaski Mirjami KASMI EN, RU, 9C 

Kaukinen Anne KAUAN MA, FY, KE, 8E 
Kiehelä Alina KIEAL EN, 8C 
Kiihamäki Pontus KIIPO LI 
Kinkki Markku KINMA UO 
Kuittinen Ilona KUIIL MA,FY,KE,  
Laine Susanna LAISU S2, resurssiope 
Lehtikangas Anni LEHAN resurssiopettaja 
Leivo-Kankkunen Heidi* LEIHE  
Lindholm Johanna LINJO ÄI, 7D 
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Lindqvist Nina LINNI luokanopettaja, 1-2 ORAVAT 
Luhtasaari Anna-Kaisa LUHAN erityisopetus 7.lk 
Luong Pirita* LUOPI  
Luotonen Saana LUOSA MA,FY,KE 
Lähdeniemi Reetta LÄHRE valmistava opetus 
Merelli Laura MERLA HI, YH, UE, MU, 9D 
Miettinen Iina MIEII AI, 8F 
Myllyveräjä Outi MYLOU LI 
Mäkelä Maija MÄKMA BG 
Niemi Karoliina NIEKA KÄ 
Nieminen Lasse NIELA OPO 
Norman Vera NORVE erityisopetus 7.-9.lk 
Orjatsalo Teemu ORJTE MA, FY, KE, TVT, MED, 9A 
Paloniemi Jukka-Pekka PALJU luokanopettaja, 5 LUMIKOT 
Parviainen Hanna PARHA KU 
Perovuo Joel PERJO erityislopetus, 5-6. LUMIKOT 
Pispa Karoliina PISKA luokanopettaja, 3-4 HUUHKAJAT 
Puhakka Mikko PUHMI luokanopettaja, 6 LAAMAT 
Pusa Arja PUSAR EN ,RU 
Rasmussen Laura RASLA EN, RA, 9F 
Rehéll Markus REHMA OPO 
Repomäki Anu REPAN S2 
Ritakallio Maarit RITMA rehtori 
Ronni Elina RONEL 1.-2. JÄNIKSET 
Rusi Jarkko RUSJA TN 
Rusi Reet RUSRE OPO 
Sailo Outi SAIOU KO  
Sateila Mikko SATMI MU 
Siivonen Tiina* SIITI  
Sotamaa Silja SOTSI AI,S2, 8D 
Tahvanainen Heli TAHHE erityisopetus, 1.-6. lk. 
Tahvanainen Iida-Maria* TAHII  
Tarkiainen Tiina TARTI AI, 7F 
Tarvainen Laura TARLA UE,HI,YH, 7C 
Thil Marianna THIMA erityisopetus, 3-4 MÄYRÄT 
Tiirikainen Miia TIIMI RU, SA 
Tulomäki Leena TULLE EN,RU, 7B 
Vormisto Minna VORMI erityisopetus. 1-2 KETUT 
Vuorela Matti VUOMA erityisopetus. 8.lk. 
Vähäsoini Maria VÄHMA KO  
Äijö Petri ÄIJPE UE,HI,YH, MED, 8B 
*virkavapaa 
 

KOULUNKÄYNNINOHJAAJAT 
Hermansson Svetlana  
Kosonen Rami MYÖS ILTSI 
Larsen Lotta 
Laukkanen Sari 
Miettinen Satu  
Müller Ria 
Paavilainen Saara MYÖS ILTSI 
Valtonen Mikael 
Viljanen Heli  
Vuokko Vilma 
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LUOKAT 7. –9. 
1.tunti  8.10 - 8.55  

2. tunti  9.00 – 9.45  

3. tunti  9.50 - 10.35  

RUOKAILU + 
VÄLITUNTI  

10.35 – 11.25  

4. tunti  11.25 – 12.10  

5. tunti   12.15 – 13.00  

VÄLIPALA / 
VÄLITUNTI  

13.00 – 13.15  

6. tunti  13.15 – 14.00  

7. tunti   14.05 – 14.50  

8. tunti  14.55 – 15.40  

LUOKAT 1.-6. 
1. tunti  8.10 – 8.55  

 2. tunti  9.00 – 9.45  

3. tunti  9.50 – 10.35  

TAUKO  10.35 – 11.05  

4. tunti, sisältää 
ruokailun vuo-

roissa (25 min)  
11.05 – 12.15  

5. tunti  12.15 – 13.00  

VÄLIPALA /  

VÄLITUNTI   
13.00 - 13.15  

6. tunti  13.15 – 14.00  

7. tunti  14.05 – 14.50  

Syyslukukausi 10.8.2022 - 21.12.2022  
Kevätlukukausi 9.1.2023 - 3.6.2023  

Syysloma 17. - 21.10.2022  
Joululoma 22.12.2022- 8.1.2023  
Talviloma 20.2.2023 - 24.2.2023  

Vuosiluokilla 1-6 on sama lukujärjestys koko luku-

vuoden ajan. 

Vuosiluokilla 7-9 lukuvuosi on jaettu neljään jak-

soon ja lukujärjestys vaihtuu jaksoittain.  Kunkin 

jakson aikana opiskellaan vain osaa oppiaineista. 

1. jakso  10.8. - 14.10.2022 3. jakso  9.1. - 17.3.2023 

2. jakso  24.10. – 22.12.2022 4. jakso  20.3.  - 3.6.2023 
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LAPSENOIKEUSPERUSTAINEN KOULUMALLI KIRKKONUMMELLA  

Lapsenoikeusperustainen koulu on yhteisö, jossa lapsen oikeuksia 

opitaan, opetetaan, edistetään, kunnioitetaan ja suojellaan  

Lapsenoikeusperustaisuudella tarkoitetaan sitä, että lapsen oikeuksien sopimuksen 

yleisperiaatteet (osallisuus, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys, lapsen edun huomioi-

minen, lapsen oikeus kehitykseen) ja kouluun liittyvät artiklat toteutuvat koulun kai-

kessa toiminnassa: hallinnossa, opetuksessa ja oppimisessa, vuorovaikutussuhteissa 

ja yhdessä tekemisessä.   

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2016) edellyttävät lapsen oikeuksien 

huomioimista sekä oppisisällöissä että koulun kaikessa toiminnassa. Myös lasten 

osallisuuden edistäminen on opetussuunnitelman keskeinen periaate. Lasten osalli-

suudella tarkoitetaan koulussa esimerkiksi sitä, että lapset otetaan mukaan koulun 

toiminnan suunnitteluun ja heidän näkemyksensä huomioidaan koulun toimintaa kehi-

tettäessä.   

Nissnikun koulussa lukuvuonna 2022-2023 jokaiselle luokalle laaditaan hyvinvointi-

suunnitelma. 

Opetussuunnitelma,  

oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 
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OPPILAAN VELVOLLISUUDET 

Oppilaan tulee osallistua tässä laissa säädettyyn opetukseen johon hänet 

on otettu  

Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti  

ja  

käyttäytyä asiallisesti. 

(Perusopetuslaki 35§) 

Oppivelvollisuuteen kuuluvien opintojen tulee edistyä oppivelvol-

lisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

(Oppivelvollisuuslaki 6§) 
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Oppilaiden osallisuus 

Yhdessä! -tuntien tavoitteena on vahvistaa oppilaiden sosiaalisia 
taitoja ja suvaitsevaisuutta sekä ehkäistä kiusaamista. Yhdessä! -
tunteja järjestetään kaksi kertaa lukukaudessa.   

Nissnikun koulussa on oppilasraadit, joissa jokainen luokka on 
edustettuna. Oppilasraadit lukuvuonna 2022-2023:  

Oppilaskunta  

Tukioppilaat  

Vihreä lippu -raati  

Liikunta- ja hyvinvointiraati  

Verso-oppilaat  

OPPILASKUNTA  

Koulussamme toimii oppilaskunnan hallitus, johon valitaan jokaiselta luokalta lukuvuodek-
si kerrallaan omia edustajia. Oppilaskunnan yleiskokouksen jäseninä ovat luokkien 1-10 
puheenjohtaja/varapuheenjohtaja. Oppilaskunnan yleiskokous valitsee keskuudestaan 
hallituksen. Hallitus vastaa pääosin oppilaskunnan toiminnasta. Oppilaskunnan tehtävänä 
on tuoda esille oppilaiden mielipiteitä ja ajatuksia koulun yhteisistä asioista. Oppilaskunta 
järjestää yhteistoimintaa, juhlia ja tapahtumia sekä tekee ehdotuksia koulun toimintaa kos-
kevissa asioissa mahdollisuuksien mukaan. Oppilaskunta tekee lukuvuoden aikana opin-
toretkiä mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi oppilaskunta tekee yhteistyötä kunnan kans-
sa.   

Oppilaskunnan jäsen on mukana myös koulun virkahaastatteluissa.  

Oppilaskunnan hallituksessa on edustajia eri luokkatasolta. Hallituksen edustajista vali-
taan puheenjohtaja ja sihteeri.  

Oppilaskuntaa ohjaavat opettajat ovat: Anne Kaukinen ja Laura Merelli. 



13 

TUKIOPPILAAT 

Tukioppilastoiminta on peruskoulun yläluokkien toiminta, joka perustuu vertaistuen ajatuk-
seen. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, 
yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Jokaiselle seitsemännel-
le luokalle on nimetty muutama tukioppilas ylemmiltä luokilta. Tukioppilaat järjestävät kou-
lussa ryhmäytyksiä, tapahtumia ja teemapäiviä/-viikkoja, joiden tavoitteena on edistää yllä 
mainittuja tavoitteita. Tukioppilaat ovat saavat tukioppilaskoulutuksen sekä tietoja ja taitoja 
tukioppilaana kasvamiseen ja järjestävät toimintaa.  Kurssilla tehdään myös yhteistyötä lä-
hiympäristön muiden toimijoiden kanssa. Tukioppilaat tekevät yhteistyötä MLL:n Kirkko-
nummen yhdistyksen kanssa ja ovat mukana heidän järjestämissä tapahtumissa. Tukioppi-
laat ovat mukana keväällä 2022 tapahtuvissa yläkoulu-esittelyissä, jotka toteutetaan lähi-
alueemme alakoulujen 6. luokkalaisille.  

Tukioppilaiden ohjaajina toimivat Laura Tarvainen ja Anni Lehtikangas. 

LIIKUNTA- JA HYVINVOINTI -RAATI  

Nissnikun koulu on mukana liikkuva koulu -ohjelmassa. Toiminnasta ja sen kehittämisestä 
koulussa vastaavat liikunnan opettajat sekä oppilaista koostuva liikunta- ja hyvinvointiraati 
Yläkoulun oppilaat järjestävät mahdollisuuksien mukaan välituntiliikuntaa alakoululaisille.  

Liikunta-ja hyvinvointiraati vastaa koulun hyvinvointipäivän suunnittelusta ja toteutuksesta.   

VIHREÄ LIPPU-toiminta 

Vihreä lippu -raadin toimintaan osallistuu joka luokalta kaksi oppilasta. Raati kokoontuu ker-
ran kuukaudessa, jolloin suunnitellaan ja arvioidaan toimintaa sekä jaetaan oppilaille vastuu-
alueita. Oppilaat osallistuvat joka jaksossa pidettävien Vihreä lippu -tuntien suunnitteluun. 
Raadin ohella kaikkia oppilaita osallistetaan aloitelaatikon avulla toiminnan suunnitteluun ja 
kannustetaan toimimaan Vihreä lippu -tapojen mukaan arjessa.  

VERSO-TOIMINTA 

Koulussamme on vertaissovittelutoimintaa oppilaiden välisten konfliktitilanteiden ratkaise-
miseksi. Vertaissovittelijoina voivat toimia 4.-9. luokkalaiset oppilaat. Vertaissovittelu on me-
netelmänä suuresti oppilaan osallisuutta edistävä, koska keskiössä on nuoren tekemä sovit-
telutyö ja asioiden järjestely. Sovitteluun saa aikuisen apua, joten nuorten osallisuus koros-
tuu ja sovittelutaidot kehittyvät turvallisesti.  

Vertaissovittelun vastuuopettajina toimivat Outi Sailo, Laura Tarvainen, Laura Merelli, Minna 
Vormisto, Reetta Lähdeniemi, Heli Tahvanainen, Maria Vähäsoini, Maiju Kajava 
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LÄKSYPARKKI 
Koulumme vuosiluokilla 5-9 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 tunnolli-

sesti ja kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä suorittamaan tehtävänsä valvonnan alaisena työ-

päivän päätyttyä. Läksyparkki on koulussamme osa oppilaille annettavaa opiskelun yleistä tukea.  

TUKIOPETUS 

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytai-

kaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta  

Tukiopetusta voi ehdottaa opettaja, oppilas tai huoltaja. 

ERITYISOPETUS 
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. Vuosi-

luokilla 7-9 laaja-alaisen erityisopettajan luona opiskellaan niitä oppiaineita, joissa oppilaalla on oppimisongel-

mia. Myös oppilaan itsetuntoa ja opiskelumotivaatiota pyritään vahvistamaan.   

Osa-aikainen erityisopetus on erityisopettajan antamaa  oppimissuunnitelmaan pohjautuvaa opetusta. Moniam-

matillinen yhteistyö on tärkeä osa erityisopettajan toimenkuvaa. Koulumme erityisopettajana toimii luokilla 1-6 

Aino Mänkärlä. Vuosiluokilla 7-9 erityisopettajana on Tiina Siivonen.  

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.  

OPPITUNNIT 

Oppitunneilla oppilaat voivat saada tukea myös koulunkäynnin ohjaajalta  ja resurssiopettajalta. 

Tukea oppimiseen 
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Oppilaanohjaus 
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 jatkosuunni-

telman muodostamisessa. 

 

Oppilaat tutustuvat luokilla 7-9 työelämään Työelämän tutustumisjaksoilla (TET): 

7. -luokkalaiset tutustuvat 1 -2 päivän ajan oman koulun muun kuin opetushenkilökunnan 

työhön. 

8.-luokkalaiset ovat tetissä viikon keväällä 2023.  

9.-luokkalaisilla on 2(3) viikon mittaista TET –jakso, toinen syksyllä 2022 ja toinen keväällä 

2023 (ja mahdollisesti 3. TET-jakso loppukeväästä). 

8.- ja 9.–luokkalaiset saavat itse päättää ja hankkia TET -paikat omien kiinnostustensa perus-

teella. Opinto-ohjaajat auttavat tarvittaessa. 

 

Yhdeksännen luokan oppilaat osallistuvat jatko-opiskelupaikan hakuun kevätlukukaudella 

2023. Jatko-opintopaikkojen hakuun vaikuttavat todistusarvosanat 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. Lain mukainen oppivelvollisuus 

päättyy toisen asteen tutkinnon saamiseen tai kun nuori täyttää 18 vuotta. 
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Painotettu opetus 
Nissnikun koulun vuosiluokilla 7-9 on mahdollista opiskella virtuaaliluokalla tai/ja liikuntalinjalla. Painotettuun opetuk-

seen haetaan 6.-vuosiluokan keväällä.  Lukuvuodesta 2022-2023 on 9.-luokkalaisillea mahdollista myös työelämäpai-

notteinen opetus. 

VIRTUAALILUOKAT 
Nissnikun koulun luokilla 7-9 on vuodesta 1994 lähtien kehitetty virtuaalisen opetuksen ja oppimisen menetelmiä. Vir-

tuaaliluokkien oppilaat käyttävät opiskelussaan tehostetusti teknologian mukanaan tuomia tiedonhankintavälineitä. 

Virtuaaliluokat ovat olleet usein yhteistyössä ulkomaisten ystävyyskoulujen kanssa ja tehneet leirikoulumatkan ulko-

maille 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.  

 

LIIKUNTALINJA 

Liikuntalinjan  tavoitteena on oppilaan sujuvampi arki mahdollistamalla koulun ja tavoitteellisen 

urheilun yhdistäminen. Tavoitteena on myös pyhittää yksi arki-ilta harjoitusvapaaksi, jolloin oppilas 

voi keskittyä koulunkäyntiin, viettämään vapaa-aikaa perheen ja ystävien kanssa tai rentoutumi-

seen. Lisäksi toiminnan tavoitteena on sujuva ja saumaton yhteistyö paikallisten seurojen ja yläkou-

luverkoston kanssa.  

Liikuntalinjan oppilailla on yhtenäinen lukujärjestysrunko, jossa tiistaiaamuisin on mahdollisuus fy-

siikkavalmennukseen ja keskiviikkoiltapäivisin puolestaan yksilö-, fysiikka tai lajiharjoitukseen.  

Lukuvuonna 2021-2022 liikuntalinjalla on 7.-luokkalaisia. Toiminta kasvaa tulevina vuosina ja toi-

mintaa kehitetään kokemuksen, koulutuksen ja saadun palautteen avulla.  

Koordinoivana opettajana toimii Nissnikun koulun liikunnanopettaja Pontus Kiihamäki.  

 

TYÖELÄMÄPAINOTTEINEN OPETUS 

Lukuvuonna 2022-2023 Nissnikun koulussa aloitamme työelämäpainotteisen (TEPPO) opiskelun 

pilottikokeilun, joka on suunnattu Nissnikun koulun 9.-luokkalaisille. 

TEPPO-oppilaiden opinnoissa vuorottelevat työssäoppimisjaksot työpaikoilla sekä opetus koulul-

la.  Lukuvuoden aikana on 4-7 työssäoppimisviikkoa. TEPPO-oppilaat suorittavat työelämäjaksoja 

henkilökohtaisesti hankituissa paikoissa. Opiskelu tapahtuu muulloin kun työelämäjaksoilla oman 

nykyisen luokan kanssa, opetussuunnitelman mukaisesti. 

TEPPO-opiskelu on tarkoitettu oppilaille, jotka kaipaavat lisää motivaatiota, suunnitelmallisuutta ja 

tukea opintoihin TAI oppilaille, jotka kaipaavat lisää monipuolisuutta ja haastetta koulutyöhön 

TEPPO-opiskelun tavoitteena on saada oppilas ymmärtämään koulussa opiskeltavien oppiaineiden 

ja työelämän yhteyden merkityksen.  

TEPPO-oppilaiksi valitaan pilottivaiheessa maksimissaan 12 oppilasta, hausta ja valinnasta tiedote-

taan Wilman kautta. 
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Vanhempainillat 
Koulussa järjestetään syyskuun aikana vanhempainilta, jonka ohjelmaan sisältyy koulun yh-

teinen osuus ja luokkakohtainen tapaaminen. Koulunkäyntinsä aloittavien koulutulokkaiden 

huoltajille järjestetään keväisin vanhempainilta, jossa esitellään koulua ja kerrotaan koulun-

käynnin 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. 

Päivämäärät näkyvät lukuvuosioppaan lopussa olevassa vuosikellossa 

Koti– ja  

kouluyhdistys 
Koulu- ja kotiyhdistys on monimuotoista lasten kasvua, oppimista ja hy-

vinvointia edistävää vapaaehtoistyötä. Nissnikun koulun koulu- ja koti-

yhdistys 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  
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OPPILASHUOLTO 

Koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu keskiviikkoisin. Kokouksiin osallistuvat koulukuraattori, koulupsyko-
logi, 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.  Oppi-
lashuoltoryhmä toimii yhteistyössä huoltajien kanssa ja oppilaan asian käsittelystä keskustellaan huoltajan 
kanssa etukäteen.  

KOULUKURAATTORI 

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, palveluverkostosta 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!  

KOULUPSYKOLOGI 

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

Koulupsykologiin voivat ottaa yhteyttä oppilaan huoltajat, oppilas itse tai opettaja.  

KOULUNUORISOTYÖNTEKIJÄ 
Oppilaiden tukena heidän arjessaan. Tehdään yhdessä koulusta vielä mukavampi ja parempi paikka!  

Koulunuorisotyöntekijä Jani Mykkänen 

KOULUVALMENTAJA 
Kouluvalmentaja edistää oppilaiden hyvinvointia ja tukee koulunkäyntiä matalan kynnyksen periaatteella, lähellä op-

pilaan arkea. Työn ydin perustuu oppilaiden kohtaamiseen ja koulussa viihtymisen tukemiseen. Kouluvalmentaja toi-

mii helposti lähestyttävänä aikuisena tukien oppilaiden kouluun tuloa ja siellä oloa ja vahvistaa oppilaiden koulumoti-

vaatiota ja opiskelua. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat oppilaat, opettajat, huoltajat, oppilashuollon asiantunti-

jat, koulunuorisotyöntekijä, muu koulun henkilökunta.  
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KOULUTERVEYDENHUOLTO 
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 koulus-
sa äkillisesti sairastuneiden hoitoa. Mikäli oppilaalla on ollut kuumetta tai esim. vatsatautia, niin suosittelemme 
yhtä oireetonta päivää kotona ennen kouluun paluuta.  

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 neuvola-
toiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta) 
mukaan huoltajan tulee osallistua lapsensa kanssa lääkärintarkastukseen. Rokotukset annetaan rokotusohjelman 
mukaisesti   

TERVEYDENHOITAJA 

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain.  

Terveydenhoitaja Pia-Maria Häyhä (Minna Ekforsin sijainen) on koululla ma-pe. Yhteydenotot Wilma-viestillä tai 
puhelimitse 050-4141297.  

Terveydenhoitaja Hanna Tammelin on koululla maanantaisin. Luokat 3.-4. Mäyrät ja 5.-ja 6.luokat. Yhteydenotot 
Wilma-viestillä tai puhelimitse 040-1269636  

KOULULÄÄKÄRI 
Koululääkärinä toimii Masalan terveysaseman lääkäri. Koululääkärin ajanvaraukset hoidetaan terveydenhoitajan 
kautta. Koululääkäri on Vesa Pukkila. 

SUUN TERVEYDENHUOLTO 
KOppilaiden suun terveydenhoito tapahtuu Nissnikun koulun tai Masalan terveysaseman hammashoito-
lassa. Tarkastuskäynnille oppilas kutsutaan kotiin postitse tulevalla kutsukirjeellä. Vanhempien olisi hyvä 
olla alle 12-vuotiaiden tarkastuskäynnillä mukana. Tarkastuskäynnillä määritetään seuraavan tarkastus-
käynnin 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 van-
hemmille 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 ajanvaraus-
ten 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  

ERITYISRUOKAVALIOT 
Erityisruokavaliot tulee ilmoittaa heti lukuvuoden alussa ja lukuvuosittain. Erityisruokavaliolomake täyte-
tään sähköisesti. Nettisivustolla www.kirkkonummi.fi/erityisruokavaliosta-ilmoittaminen on infoa erityis-
ruokavalioon liittyen sekä linkki erityisruokavaliolomakkeeseen.  



22 

Kouluruokailu  
Kouluruokailu on osa koulun opetus- ja kasvatusteh-
tävää. 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 suosik-
kiruuat. 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 ravitse-
mukselliseen laatuun. Ruokapalveluissa käytetään kokojyvätuotteita, pehmeitä rasvoja ja vähärasvaisia tai ras-
vattomia tuotteita. Suolaa käytetään niukasti ja ruuan suolapitoisuutta valvotaan mittausten avulla.  

Ruokasalissa on nähtävänä päivän lounaasta malliannos, joka ohjaa ruokailijaa koostamaan ruokalautasellisen oi-
kealla tavalla. Jokaiseen päivään kuuluu pääruuan lisäksi jokin tuoreannos, tuoresalaattia/raastetta tai erilaisia tuo-
repaloja sekä kokojyväleipää, ravintorasvaa ja ruokajuomana maitoa/piimää tai vettä. Astiat palautetaan niille va-
rattuun paikkaan ja lajitellaan ohjeen mukaan. Muistathan biojätteen lajittelun ja otathan ruokaa tarpeesi mu-
kaan!  

Kouluruoka valmistetaan Kartanonrannan koulun keittiössä. Nissnikun koulussa kaikki luokat ruokailevat yläkoulun 
ruokalassa. Ruokailuaika on kello 10.35-12:15. Ruo-
kailu on porrastettu vuoroihin ja yläluokilla 
luokkien ruokailuajat vaihtelevat jak-
soittain. Yläkoulun ruokalassa on tarjolla 
maksullinen välipala kello 13.00-13.15 
välitunnilla. Ruokalassa voi nauttia täl-
löin myös omia eväitään.   
 
Välipalamyynnistä koululla lyödät lisä-
tietoa seuraavan linkin takaa   
www.kirkkonummi.fi/valipalamyynti-
ylakouluissa-ja-lukioissa  
 
Kouluruokailusta voi antaa palautetta 
suoraan henkilökunnalle tai ruoka-
saleissa olevien palautelomakkeiden 
avulla.  
 
Hyvää ruokahalua!  
 
Gun Westerholm Keittiöpäällikkö 
040 126 9284  
Kartanonrannan tuotantokeittiö  
 
Minna Kilkki, Pirjo Helin  
Nissnikun yläkoulun keittiö   
040 126 9291  
 

RUOKALISTAT: 
https://www.kirkkonummi.fi/library/files/62aacd06c91058d1a1000240/PERUSK._JA_LUKIOIDEN_PERUSRUOKALISTA_2022-
2023_Suomi.pdf 
 
https://www.kirkkonummi.fi/library/files/62aacd06c91058d1a1000256/PERUSK._JA_LUKIOIDEN_KASVISRUOKALISTA_2022-
2023_Suomi.pdf 

ALLERGIAOHJEET: 

Kouluruokailun allergiaohjeet on päivitetty vastaamaan valtakunnallis-

ta allergiaohjelmaa, joka korostaa terveyden tukemista. Muutos kos-

kee lieviä oireita aiheuttavia allergioita. Ohjelman mukaisesti näitä ei 

tule enää hoitaa välttämisellä vaan altistamalla ja vähitellen siedättä-

mällä.  

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. Kouluikäi-

nen oppilas voi maistaa lieviä oireita aiheuttavaa ruoka-ainetta ja mikä-

li oireita tulee, hän pystyy itse lopettamaan syömisen ja ottamaan tar-

vittaessa oman antihistamiinitablettinsa. Maistaminen/siedättäminen 

on tärkeää, koska näin siedättämällä paraneminen allergioista on to-

dennäköistä.  

Voimakkaita/erittäin voimakkaita oireita aiheuttavia ruoka-aineita tu-

lee 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 ta-

paan.  
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Yleisiä ohjeita 
WILMA  

Wilma on reaaliaikainen verkkopohjainen ohjelmisto koulun ja kodin yhteydenpidon tehosta-

miseksi. 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  

POISSAOLOT 

Sairaspoissaolot. Kun oppilas sairastuu ja jää kotiin, huoltajan tulee ilmoittaa siitä luokan-

opettajalle tai luokanvalvojalle samana päivänä. Poissaolot ilmoitetaan ensisijaisti Wilman välityk-

sellä.  

Muut luvalliset poissaolot. Luvan hakeminen poissaoloon: Lupaa haetaan Wilmassa hakemuk-

set-välilehden kautta. Lupa pyydetään hyvissä ajoin ennen tulevaa poissaoloa. Luokanopettaja tai 

–valvoja voi myöntää enintään kolmen päivän poissaololuvan huoltajan pyynnöstä. Rehtori myön-

tää luvat tätä pidempiin poissaoloihin.  

Poissaoloajan tehtävät sekä mahdolliset kokeet tulee sopia opettajan kanssa etukäteen. Poissa-

olojen aikana oppilaan oppimisesta huolehtii huoltajansa.. 

KERHOTOIMINTA 

Koulussamme järjestetään kuluvana lukuvuotena useita kerhoja. Kerhoja koordinoidaan keskite-

tysti kunnan sivistystoimen kautta. Kaikki Masalan alueen kerhot ovat koulujen yhteisiä. Tietoa 

koulujen kerhoista ja ilmoittautumisesta löytyy kunnan verkkosivuilta.  

KOULUKIUSAAMINEN 

Koulussamme on käytössä kiusaamisen vastainen toimintamalli, jonka mukaisesti toimimme kiu-

saamistilanteissa. Mahdollisissa kiusaamistilanteissa ota yhteyttä opettajiin.  

LÖYTÖTAVARAT 

Koulun tiloista löydetyt ja koulun tiloihin jätetyt tavarat kerätään päivittäin iltasiivouksen yhtey-

dessä ja kootaan löytötavaroihin, joista oppilaat voivat käydä lunastamassa tavaransa kahden 

kuukauden kuluessa. 

TAPATURMAT JA VAKUUTUS 

Kirkkonummen kunnan vakuutusyhtiö on Fennia. Tapaturmavakuutus korvaa koululaisen kouluai-

kana 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.  
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POLKUPYÖRÄT JA  

MOPOT 

Oppilaat suorittavat koulussa 

polkupyöräajokortin. Koulu 

suosittelee polkupyörän 

käyttöä koulumatkoilla vasta 

tämän jälkeen.  

Kypärän käyttö pyöräiltäessä 

on lakisääteinen asia.  

Polkupyörät ja mopot säilyte-

tään koulun pihalla omalla vas-

tuulla. Pyörät on aina syytä lu-

kita. 

Pyörien, mopojen ja muiden 

kulkuvälineiden käyttö ja kä-

sittely kouluaikana koulun 

piha-alueilla on kielletty.   

SAATTOLIIKENNE 

Koulun piha-alue on ahdas, jo-

ten toivotaan, että kaikki 

saattoliikenne (oppilaiden 

tuonti aamulla ja haku iltapäi-

vällä) tapahtuu Framin parkki-

paikalle. Liikkuvat ajoneuvot pihassa aiheuttavat turhia vaaratilanteita.  

KOULUKULJETUKSET 

Maksuton koulukuljetus järjestetään Kirkkonummella 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 ohjei-

ta.  

Oppilaalla on oikeus tilapäiseen kuljetukseen lääkärintodistuksen perusteella. Äkillisessä tapauk-

sessa on otettava yhteyttä koulun kansliaan. Lisätietoja kuljetukseen liittyvissä asioissa saat kou-

lun koulusihteeriltä ja kunnan sivistyspalvelukeskuksesta.  
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Jokaiselle yläkoululaiselle henkilökohtainen 
laite 

Kirkkonummen kunnan perusopetus luovuttaa oppilaan käyttöön kunnan omista-

man Chromebook-laitteen oppilaan oppimista varten. Kyseinen laite voidaan luo-

vuttaa oppilaan käyttöön sen jälkeen, kun oppilaan huoltaja on käynyt laitteen käy-

tön periaatteet läpi yhdessä oppilaan kanssa ja oppilas sitoutuu periaatteiden nou-

dattamiseen.  

HENKILÖKOHTAISEN LAITTEEN KÄYTÖN PERIAATTEET: 

 Laite on tarkoitettu oppilaan henkilökohtaista opiskelukäyttöä varten. Oppilas sitoutuu 
käyttämään kyseistä laitetta vain kouluun, opetukseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa.  

 Laitetta ei saa luovuttaa tai lainata muiden henkilöiden käyttöön ilman Kirkkonummen kun-
nan antamaa lupaa.  

 Oppilas on vastuussa kyseisestä, käyttösopimuksen mukaisesti hänen käyttöönsä annetusta 
laitteesta. Oppilas sitoutuu sen mukaisesti käsittelemään, säilyttämään ja kuljettamaan lai-
tetta huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen, huolehtien myös laitteen puhtaudesta.  

 Laitteen rikkoutumisesta, toimintahäiriöstä tai erilaisista vikatilanteista on ilmoitettava viipy-
mättä koululle.  

 Oppilaan vastuulla on pitää huolta, ettei kenenkään huolimaton tai ilkivaltainen käytös va-
hingoita kyseistä laitetta. Jos laite katoaa tai varastetaan, tulee siitä ilmoittaa välittömästi 
koululle.  

 Jos oppilas vaihtaa koulua tai kuntaa, on kyseinen laite palautettava mahdollisine lisälaittei-
neen koululle.  

 Kirkkonummen kunta voi tarvittaessa vaihtaa käyttösopimuksen mukaisesti käyttöön anne-
tun laitteen, ottaa laitteen takaisin tai muuttaa laitteen asetuksia ja ohjelmistoja etähallinta-
järjestelmän kautta ilman erillistä ilmoitusta.  

 Kirkkonummen kunta voi tarvittaessa kirjautua kyseiselle laitteelle, tarkistaa sen sisällön se-
kä lukita ja tyhjentää laitteen.  

 Jos oppilas ei noudata tässä sopimuksessa käsiteltäviä laitteen käytön periaatteita ja toimin-
tatapoja, voimassa oleva laitteen käyttösopimus voidaan purkaa välittömästi ilman erillistä 
ilmoitusta ja laite palautetaan koululle.  

 Kirkkonummen kunta ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut käytettäessä laitetta johonkin 
muuhun tarkoitukseen kuin mitä tässä sopimuksessa laitteen käytön periaatteissa on määri-
telty.  

 Kyseisen laitteen huolimaton käsittely, tahallinen rikkominen tai käyttäminen tässä sopimuk-
sessa käsiteltyjen laitteen käytön periaatteiden vastaisesti voi aiheuttaa vahingonkorvausvel-
vollisuuden. 

Sopimuslomake jaetaan oppilaille lukuvuoden alkaessa, ja se löytyy koulun nettisivuilta. 
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Vaaralliset työt  

opetuksessa 
Valtioneuvoston asetuksen (475/2006) mukaan oppivelvollisen huoltajalle tu-

lee 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 turvalli-

sesti. Erityistä huomiota tulee tällöin kiinnittää siihen, että työvälineet ja suojai-

met ovat oppilaille sopivat ja turvalliset käyttää.  

Vaarallisella työllä tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 

(303/2007) vahvistettua vaarallisten töiden esimerkkiluetteloa. Esimerkki-

luettelossa vaaralliset työt on jaettu mekaanisiin, kemiallisiin, fysikaalisiin ja 

sähköisiin vaaratekijöihin, ruumiilliseen liikarasitukseen, biologisiin vaarateki-

jöihin ja eräisiin töihin.  

Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 käytetään luonnontieteiden, käsityön, kuva-

taiteen 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 ta-

voitteiden toteuttamiseksi välttämätöntä. Käytännön harjoitustöitä tehdään 

opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa. Koulussa kiinnitetään erityistä 

huomiota turvallisuuteen sekä työvälineiden sopivuuteen ja suojavälineisiin. 
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Jaksojärjestys 

2022-2023 

 

 

7.LUOKKA h/v I II III IV 

UE/ET 1 0 2 2 0 

AI 3 3 3 3 3 

EN (A-kieli) 2 2 2 2 2 

RU (B-kieli) 1 1 1 1 1 

HY 2 2 2 2 2 

MA 3 3 3 3 3 

FK 2 2 3 0 3 

BG 2 2 2 2 2 

LI 2 2 2 2 2 

MU 2 2 2 2 2 

KU 2 2 2 2 2 

TT 0,5 2 0 0 0 

OP 0,5 1 0 1 0 

TN/TS 3 3 3 3 3 

KO 3 3 3 3 3 

pakolliset yht. 29 30 30 28 28 

RUA 2 2 2 2 2 

val 1 0 0 2 2 

YHT. 30 30 30 30 30 

8. LUOKKA h/v I II III IV 

UE/ET 1 0 2 0 2 

AI 4 4 4 4 4 

EN (A-kieli) 2 2 2 2 2 

RU (A- ja B-kieli) 1 2 0 2 0 

HY 2 2 2 2 2 

MA 4 4 4 4 4 

FK 3 4 3 3 2 

BG 2 2 2 2 2 

LI 3 3 3 3 3 

MU 0 0 0 0 0 

KU 0 0 0 0 0 

TT 1,5 0 2 2 2 

OP 0,5 1 0 0 1 

TN/TS 0 0 0 0 0 

KO 0 0 0 0 0 

pakolliset yht. 24 24 24 24 24 

val 1 (RUA) 1 0 2 0 2 

val 2 (8.lk+9.lk) 1 2 0 2 0 

val 3 (8.lk+9.lk) 2 2 2 2 2 

val 4 (tai tai) 2 2 2 2 2 

YHT. 30 30 30 30 30 

9.LUOKKA h/v I II III IV 

UE/ET 1 2 0 0 2 

AI 3 3 3 3 3 

EN (A-kieli) 3 3 2 4 3 

RU (A- ja B-kieli) 2 2 2 2 2 

HY 3 3 3 3 3 

MA 4 4 4 4 4 

FK 2 2 2 2 2 

BG 3 2 4 3 3 

LI 2 2 2 2 2 

MU 0 0 0 0 0 

KU 0 0 0 0 0 

TT 1 0 0 2 2 

OP 1 1 2 1 0 

TN/TS 0 0 0 0 0 

KO 0 0 0 0 0 

pakolliset yht. 25 24 24 26 26 

val 2 (8.lk+9.lk) 1 2 2 0 0 

val 3 (8.lk+9.lk) 2 2 2 2 2 

val 5 (tai tai) 2 2 2 2 2 

      

YHT. 30 30 30 30 30 
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Valinnaisaineet 
VALINNAISAINEET 5.-6.-LUOKKA  

 

VALINNAISAINEET 7.-LUOKKA 

 

VALINNAISAINEET 8.-LUOKKA 

VALINNAINEN 7.LK 1vvt 

L1 Tiede ja tutkimus KAUAN  

L2 Kulttuurikylpylä LINJO  

L3 Arjen mestarit SAIOU RUSJA, MYLOU 

L3 Kasva urheilijaksi KIIPO HALEL 

L7 Ruoka-agentit VÄHMA 

VALINNAINEN 1, 8LK 1vvt 

A2-ruotsi 
AALAN, TIIMI, TUL-

L3 - Retkeilyä  
KIIPO, MYLOU, 

L3 - Virkistävät välipalat SAIOU 

VALINNAINEN 2 8.-9.LK 1vvt (jatkuu 9.-luokalla) 

L2 - Makumatka maailmalle SAIOU, VÄHMA 

L3 - Elämyksiä luontoliikunnasta HALEL 

L5 - Teknologia RUSJA 

L5 - Robotiikka ja ohjelmointi HAKMI 

L6 - Taidekurssi PARHA, SATMI 

VIRTUAALIMEDIA ÄIJPE 

L7—Tukioppilaskurssi TARLA; LEHAN 

VALINNAINEN 3 8.-9.LK 2vvt  
(jatkuu 9.-luokalla) 

B2-espanja KIEAL, SALL 

L1 - Design-kurssi GUMAN, PARHA 

L5 - Digitaalinen media HAAEE 

L6 - Työelämätaidot ja 
yrittäjyys MERLA, SAIOU 

A2 saksa TIIMI 

A2 ranska RASLA 

VALINNAINEN 4.8LK 2vvt  

KO - Arjen makuja meiltä ja muualta  SAIOU, VÄHMA 

KU - Kuvatarinoita ja kohtaamisia  PARHA 

MU - Bändikurssi + musikaali SATMI 

KS - Sisustuskurssi  GUMAN 

LI - Kasva urheilijaksi KIIPO, HALEL 

LI - Opi lisää pallopeleistä  MYLOU 

 3,jakso 0,5vvt 4.jakso 0,5vvt 

Arjen sankarit VÄHMA, NIEKA  

Mediataiturit KANKI, PUHMI  

Matka Kulttuuriin  LEHAN, LEHAN 

Tietotekniikkataiturit  KANKI, PUHMI 

Pikkuyrittäjät PALJU, KAJMA PALJU, KAJMA 
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VALINNAISAINEET 9. LUOKKA 
 

VALINNAINEN 2, 9. lk, 1vvt (alkanut 8.-luokalla) 

L4 Virtuaaliluokn media 0RJTE 

L2 - Makumatka maailmalle SAIOU, VÄHMA 

L3 - Elämyksiä luontoliikunnasta HALEL 

L4 - Minä ja media LINJO 

L5 - Robotiikka ja ohjelmointi HAAEE 

L6 - Taidekurssi PARHA, SATMI 

VALINNAINEN 3, 9.lk 2vvt (alkanut 8.-luokalla) 

B2-espanja KIEAL 

L1 - Design-kurssi GUMAN, PARHA 

L2 - Kulttuurikylpylä 2 TARTI, SOTSI  

L5 - Digitaalinen media HAAEE, KAUAN 

L6 - Työelämätaidot ja yrittäjyys MERLA, SAIOU 

A2 saksa TIIMI 

VALINNAINEN 5, 9.LK 2 vvt 

KO - herkutellaan yhdessä SAIOU, VÄHMA 

LI - treenataan KIIPO 

LI - harrastuksena liikunta MYLOU 

KU - virtaa luovuudesta PARHA 

KS Käsityötä luovasti GUMAN, NIEKA 

KS  Arjen tekniikkaa RUSJA 
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Vuosikello 2022-2023  
1.JAKSO 10.8. - 14.10.2022 

E
L
O
K
U
U 

Koko koulu 
1.viikko (ke-pe) MINÄ ja MUUT aiheena kaikilla oppitunneilla: ensimmäisellä viikolla jokaisessa oppiainees-
sa kiinnitetään erityistä huomiota yhteishenkeen ja hyvinvointiin. 
Kummiluokkatoiminta alkaa (1.-9.lk) 
Pe 12.8. Luokan kokous: klo 9.00 -10.35.  
Ma 15.8. klo 10.35 Oppilaskunta, tukioppilaat, hyvinvointiedustajat ja Vihreä lippu järjestäytyvät. 
Koulurauhan julistus salissa ke 17.8. klo 9.00. (Koulurauha julistetaan Joensuussa 17.8.2022 klo 10.00). 
Seuraesittelyt tapahtuvat pitkin lukuvuotta. 
Move –mittaukset 5. ja 8.-luokkalaisille viimeistään syyskuussa. 
Koulukuvaus 22.8.-24.8.2022. Kaverikuvat aamulla 8.00-9.00  
Välkkärikoulutus 30.8 ja 31.8 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n järjestämänä. 

alakoulu 
Ke 10.8.- To 11.8. luokanopettajan kanssa koulua 9-13. 
Pe 12.8. alkaen lukujärjestyksen mukaan. (9.00-10.35 
oman opettajan kanssa) 
1.lk alkuvalmiustestit  
Kirjastovierailu 1.-2. 
Koulumummot ja kouluvaarit aloittavat yhteistyön. 

yläkoulu 
10.8. luokanvalvojan sekä kummiopettajan kans-
sa klo 9-13 
11.8. alkaen lukujärjestyksen mukaan. 
7. ja 10.lk ryhmäytykset: To 11.8. , pe 12.8. ,ma 
15.8. 
Käytäväjärjestäjätoiminta alkaa luokittain. 

S
Y
Y
S
K
U
U 

Koko koulu 
Hyvinvointipäivä: Meiko-päivät pe 2.9. kummiluokittain.  8 ja alakoulu Meiko, 7-ja 9.-luokat Hvitträsk. Por-
rastetusti TEEMAPÄIVÄ  
Liikenneturvallisuusviikko 37, 12.-16.9.  Yhteinen aamunavaus maanantaina klo 9.50.   
Kerhot alkavat viikolla 38   
Tapakasvatus viikko viikolla 38. Ti 20.9 klo 9-10.35 Yhdessä! -tunnit oman luokanvalvojan /-opettajan joh-
dolla. Yhdessä kummiluokan kanssa.  
Nälkäpäiväkeräys  22.-23.9. (oppilaskunta). Aamunavaus luokassa 21.9. 
To 22.9 1.-2.+ 8AB siivoustunti   
Eurooppalaisten kielten päivä 26.9.  
29.9. Vanhempainilta: Yhteinen osuus salissa 18.00-19.00, luokkakohtaiset vanhempainillat klo 19-20 
Kodin ja koulun päivä 30.9. Avoimet ovet 9-10.35.  
Rehtorin aamukahvit ruokalassa klo 8.  

alakoulu 
Pyöräkortti 1.lk   
(toinen mahdollisuus 
keväällä huhti-
toukokuussa)  

yläkoulu 
7.lk:n TET alkaa (laitoshuolto, keittiö, vahtimestari)  
NouHätä!-ilmoittautuminen 8-lk. alkaa syyskuussa.  
Laillisuuskasvatusluennot 7.lk viikolla 38 ti 20.9. ja ke 21.9. 
Päihdevalistusta 7.-luokkalaisille. 

Päihdevalistusta 7.-9.-luokkalaisille 

L
O
K
A
K
U
U 

KOKO koulu 
Kouluympäristön siivous lukuvuoden aikana (lokakuussa ja toukokuussa) kummiluokan kanssa. 
Vihreä lippu –tunti 5.10. klo 9.50 -10.35. 
To 13.10. klo 9-9.45 luokan kokous.  

alakoulu 

Kinkerit/kulttuurikarkelot luokille 1.-6. lokakuussa. 

yläkoulu 

Taksvärkki ma 25.10. 

9b:n jättikirppis. 

Syysloma 17.-23.10.2022. 
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2.JAKSO 24.10. - 21.12.2022 

Oppimiskeskustelut luokille 1-5 lokakuusta alkaen helmikuun loppuun mennessä. 
Oppimiskeskustelut luokille 6-9 ja oppimissuunnitelmien ja HOJKS:ien päivitys lokakuusta alkaen marraskuun 
loppuun mennessä. Tehdään yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. 

L
O
K
A
K
U 

koko koulu 
To 27.10. 3.-4.+8CD siivoustunti  

Halloween-tapahtuma, oppilaiden ideoima ja järjestämä 4.11.  
Koti- ja kouluyhdistyksen järjestämä disco 1-4.lk  

alakoulu 

Syysloman jälkeen 2. lk junnauskoe 

yläkoulu 
Taksvärkki ke 26.10.  

  
7.-luokkien toiset ryhmäytykset loka-marraskuussa tukarien 
pitäminä.   

M
A
R
R
A
S
K
U
U 

koko koulu 
Lapsen oikeuksien viikko – vko 46 Teemana oikeus turvallisuuteen  

Yhdessä! -tunnit ma 14.11. Klo  9 – 10.35. Aiheena lapsen oikeudet.   
Oppitunnit alkavat pe 25.11. aikaisintaan klo 9.  

alakoulu 
3.11. klo 9-9.40 sirkusesitys Amalgam 
luokille 1-6 

yläkoulu 
9.luokat vierailee Omniassa tai lukiossa.  

Raide-päihdeparkki 8.-9.lk ?  
Koulutusmessut 2021 Nissnikussa 17.11.  
9.lk  TET viikko 47(½) ja 48 (½)   

J
O
U
L
U
K
U
U 

koko koulu 
Itsenäisyyspäivän juhla ma 5.12. Aamulla lipunnosto klo 9 ja lippujuhla klo 12.15-13. Koulupäivä päättyy 
kaikilla klo 13. 

Ti 6.12. Itsenäisyyspäivä (vapaa päivä) 
Lucian päivä ti 13.12. klo 9, kulkueessa 9. ja 6. luokkalaisia. 

Ma 19.12. Klo 9-9.45 Vihreä lippu –tunti. 

Ti 20.12 joulukirkko/ tunnustukseton rinnakkaisohjelma luokille 1-7 

Luokkakohtaiset pikkujoulut kaikille luokille klo 11.25-13. Tukarien järjestämää pientä ohjelmaa ja joulu-
radio. TEEMAPÄIVÄ klo 9-13  
Ke 21.12. klo 9-10 ja 10.30 – 11.30 (kaksi samanlaista juhlaa) joulujuhla, puuro,  todistusten jako. Koulu-
päivä päättyy juhlan jälkeen klo 12. 

alakoulu alakoulu 
9.lk. Yrityskylä-vierailut 

Joululoma 23.12.2022 - 9.1.2023 
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3.JAKSO 9.1. - 17.3.2023 

T
A
M
M
I
K
U
U 

koko koulu 
Luokan kokous 9.1. klo 9   

alakoulu 

1.-2. luokkien lukemisen arviointi, junnauskokeet. 

yläkoulu 

H
E
L
M
I
K
U
U 

koko koulu 
Vihreä lippu-tunnit (valtakunnallinen vihreälippu-päivä) to 2.2.  

Mediataitoviikko viikolla 6.  

Hyvinvointiviikko viikko 7.  

Ystävänpäivä ti 14.2. Yläkoululla Yhdessä-tunti klo 13.15-14  ja tukarien järjestämä Ihquboksi 14.05-14.50. 
Alakoululla disco Yhdessä!-tuntien sijaan. 

Koti- ja kouluyhdistyksen järjestämä disco 1-4lk. viikko 7 illalla.  
 
Talviliikuntapäivä pe 17.2. klo 9-13. TEEMAPÄIVÄ  

Talviloma ma 20.2. - pe 26.2.2023 (vko 8)  

alakoulu 

6.lk yläkouluinfo oppilaille (opot). 

yläkoulu 
9.lk TET viikko 5 ( ½) ja 6 (½) 

Hakeutuminen jatko-opintoihin   

M
A
A
L
I
A
S
K
U
U 

koko koulu 
Valinnaisainevanhempainilta (messut) to 9.3.klo 18.00 salissa. Aiheina: A2-kielivalinta, 7.lk valinnaisaineet , 
8-9-valinnaiset, luokkakohtainen osuus 7.-luokkalaisilla 

Kenguru-kilpailut koko koulu (huom. 1.lk muu ohjelma) 

Luokan kokous torstai 16.3. klo 9-9.45. (lukujärjestykset, 4. jakson tiedote, Qridi-tavoitteet, oman luokan 

alakoulu 
Nivelpalaverit 6.lk  

yläkoulu 

Hakeutuminen jatko-opintoihin jatkuu 

8.lk TET viikot 16 (½)  ja 17 (½)  
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4.JAKSO 20.3. – 3.6.2023 

H
U
H
T
I
K
U
U 

koko koulu 
Vko 14 pääsiäisnäytelmä ja tunnustukseton rinnakkaisohjelma 1-6. ja 8.  

Ti 25.4 5.-6.-lk+8EF siivoustunti  
Pe 28.4. vapputapahtuma (oppilaskunta ja tukioppilaat) Yhdessä! -tunti, koulupäivä päättyy klo 13.00.  

alakoulu 
Erityisopettaja vierailee päiväkodissa.   

Luokkaretket 1.-2.lk   

Luokkaretket 3.-4.lk  
Fazerin retki 5.lk  
Päihdevalistus 6.lk  

yläkoulu 
8.lk TET viikot 16 (½)  ja 17 (½)  

9B leirikoulu  
Raide-päihdeparkki 7.-8.lk   
8B luokan jättikirppis.  

T
O
U
K
O
K
U
U 

koko koulu 
Tutustumispäivä to 25.5. klo 9-10.35 1.-5.lk   

6.lk tutustuu yläkouluun 25.5. (Nissniku 9.15-10.35, Kartanonranta 11.30-13.00, Masala 13.15-14.45)  
Vihreä lippu –tunti pe 26.5 7lk siivouspäivä.  

alakoulu 
Vanhempaininfo (1.lk) to 25.5 . klo 9-10  

Luokkaretki 6.lk   
Jalkapalloturnaus 23-24.5. luokille 1.-6.   
Unicef-kävely luokille 1.-6.  
2. luokkalaisten kalaretki   

yläkoulu 
Chromebookien palautus 9.lk  

Omnia-päivä 8.lk   

9.lk:n päivä ti 30.5.  

Kevätkirkko/tunnustukseton rinnakkaisohjelma 
9.luokille ti 30.5. klo 9. Ysien gaala klo 9.50-10.35.   

K
E
S
Ä
K
U
U 

koko koulu 

Pe 2.6. kaikilla koulupäivä päättyy klo 13.  

alakoulu 
Kevätkirkko/ tunnustukseton rinnakkaisoh-
jelma luokille 1.-6.  

   
Kevätjuhla la 3.6. klo 8.30 - 9.30.  

  

yläkoulu 
Opintoretkipäivä 7.-9.lk to 1.6.: 7. lk. Korkeasaari, 8. lk. Heu-
reka, 9. lk. Suomenlinna   

pe 2.6. kaikilla koulupäivä päättyy klo 13. 9.lk oppilaat vas-
taan opet (jalkapallo) peli klo 12-13.   
Kevätjuhla la 3.6. klo 10.00-11.30  
Yhteishaun tulokset  
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Oppivelvollisuuden laajentuminen 
ASTUU VOIMAAN 1.8.2021  

Oppivelvollisuus jatkuu kunnes oppivelvollinen on suorittanut toisen asteen 

(ammatillinen koulutus tai lukio) tutkinnon tai täytettyään 18 vuotta. 

Peruskoulunsa päättävällä nuorella on hakeutumisvelvollisuus. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu 

kunnes nuori saa opiskelupaikan. 

Hakeutumisvelvollisuus 

Jos nuori ei ole saanut opiskelupaikkaa tai ei ole aloittanut opintoja peruskoulun jälkeen, 

perusopetuksen järjestäjä valvoo ja ohjaa nuoren hakeutumista vapaaksi jääneille paikoille 

vielä peruskoulun jälkeen, elokuussa.  

Kun opiskelija aloittaa toisen asteen koulutuksessa, uusi oppilaitos ohjaa ja tukee 

opiskelijaa oppivelvollisuuden suorittamisessa.  

Kaikki nuoret, joilla ei ole elokuun tarkistuspäivänä opiskelupaikkaa ilmoitetaan 

asuinkunnalle, jolloin ohjaus- ja valvontavastuu siirtyy perusopetukselta nuoren 

asuinkunnalle, ja asuinkunta osoittaa oppilaalle opiskelupaikan.  

Ohjaus perusopetuksen ja lkeen 

 ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto,  
 lukiokoulutus, suorittamalla ylioppilastutkintoa,  
 tutkintoon valmentavassa koulutuksessa (TUVA),  
 työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA),  
 kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetuissa koulutuksissa 
 aikuisten perusopetuksessa. 
 muussa oppivelvollisille tarkoitetussa koulutuksessa 

Oppivelvollisen opiskelu perusopetuksen ja lkeen 

Huoltajan on huolehdittava, että nuorensa suorittaa oppivelvollisuutensa. 

Huoltajan vastuu 

Oppivelvolliselle koulutus on maksutonta. Oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy, kun 

opiskelija on suorittanut ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon, kuitenkin viimeistään 

sen kalenterivuoden lopussa, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. 

Maksuttomuus 
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