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Hyvät huoltajat ja oppilaat, 

 

Aloitimme kuluvan lukuvuoden koulutyön keskiviikkona 10.8.2022 yhdessä 127 oppilaan ja koulun 

henkilöstön kanssa. Lukuvuositiedotteen välittämän infon myötä toivotamme kodit lämpimästi ter-

vetulleiksi mukaan kouluyhteistyöhön. 

Tähän tiedotteeseen on koottu kouluarkeen liittyviä aiheita aakkosjärjestykseen. 

Lukuvuoden aikana tiedotamme ajankohtaisista asioista Wilma-viestein ja toivomme teidän olevan 

yhteydessä aina kun tulee kysyttävää. 

Kevään 2022 Perusopetuslain muutokset ja Opetushallituksen määräykset ovat aiheuttaneet muu-

toksia opetussuunnitelmaan. Täsmennyksiä on tullut mm.  lukuun 5.3 kasvatuskeskustelua ja kurinpi-

dollisten keinojen käyttöä koskeviin asioihin. Luvussa 5.1 käsitellään yhteistä vastuuta koulupäivästä, 

josta lainaus alla: 

 
 ”Oppilailla on kouluyhteisön jäsenenä oma vastuunsa. Se ilmenee säännöllisenä osallistumisena 

koulutyöhön, reiluna ja arvostavana suhtautumisena koulutovereihin ja koulun aikuisiin sekä yhteis-

ten sääntöjen noudattamisena. Toisten ihmisten loukkaamattomuuden sekä työn ja työrauhan kun-

nioittaminen ja sovituista tehtävistä huolehtiminen on koulutyössä välttämätöntä. Laki velvoittaa 

oppilaan osallistumaan perusopetukseen ja suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytymään 

asiallisesti. Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei 

hän vaaranna muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. 

Koti ja koulu yhdessä ohjaavat oppilaita toimimaan lain edellyttämällä tavalla ja tukevat oppilaita 

näissä ponnisteluissa. Koulun tehtävänä on puuttua poissaoloihin ja auttaa oppilaita onnistumaan 

koulutyössään. Poissaolojen seurantaan on Kirkkonummella olemassa toimintamalli, joka löytyy lu-

kuvuosisuunnitelman liitteestä. Lisätietoa toimintamallista löytyy opetussuunnitelman luvusta 8.5.” 

ja Laajakallion koulun kotisivuilta. 

 Kokonaisuudessaan opetussuunnitelma on luettavissa kunnan internetsivuilla. 

https://www.kirkkonummi.fi/library/files/62b1a8d4c91058975500156a/Kirkkonummen_suomenkie-

lisen_perusopetuksen_opetussuunnitelma_2022.pdf 

Tervetuloa mukaan yhteistyöhön ja tekemään yhdessä kanssamme koulustamme turvallinen, viih-

tyisä ja hyvinvointia tukeva oppimisympäristö. 

Ystävällisin terveisin, 

Laajakallion koulun henkilökunta 

  

https://www.kirkkonummi.fi/library/files/62b1a8d4c91058975500156a/Kirkkonummen_suomenkielisen_perusopetuksen_opetussuunnitelma_2022.pdf
https://www.kirkkonummi.fi/library/files/62b1a8d4c91058975500156a/Kirkkonummen_suomenkielisen_perusopetuksen_opetussuunnitelma_2022.pdf


Sisällysluettelo 

Aikuiset ..................................................................................................................... 5 

Iltapäivätoiminta ....................................................................................................... 5 

Juhlat ja muut tilaisuudet ........................................................................................ 5 

Järjestyssäännöt ...................................................................................................... 5 

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen ..................................................................................... 6 

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet ................................................................................................... 6 

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen ................................................................. 7 

Kurinpidolliset keinot sekä turvaamistoimenpiteet opetuksessa ....................................................... 8 

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen .................................................................................... 9 

Kasvatuskeskustelu ............................................................................................... 10 

Kerhotoiminta ......................................................................................................... 10 

Kielivalinnat ............................................................................................................ 10 

Kirjastoauto ............................................................................................................ 11 

Kiusaamisen vastainen toiminta ........................................................................... 11 

Koulukuljetus ......................................................................................................... 11 

Koulumatkat ........................................................................................................... 11 

Kouluruokailu ......................................................................................................... 12 

Kouluterveydenhuolto ........................................................................................... 12 

Liikuntavarusteet.................................................................................................... 13 

Liikkuva koulu ........................................................................................................ 13 

Lukujärjestys ja viikoittaiset tuntimäärät ............................................................. 13 

Lukuvuoden työ- ja loma-ajat ................................................................................ 13 

Löytötavarat ............................................................................................................ 14 

Opetussuunnitelma ................................................................................................ 14 

Opintoretket ja koulun ulkopuolella annettava opetus ....................................... 14 

Oppilaan omat tavarat ............................................................................................ 14 

Oppilaita koskevat tiedot ....................................................................................... 14 

Oppilasarviointi ...................................................................................................... 15 



Oppilashuolto ......................................................................................................... 15 

Koulukuraattori ................................................................................................................................. 16 

Koulupsykologi .................................................................................................................................. 16 

Muut palvelut .................................................................................................................................... 17 

Oppilaskunta .......................................................................................................... 17 

Oppimateriaalit ....................................................................................................... 17 

Oppimisen tuki ....................................................................................................... 17 

Osa-aikainen erityisopetus................................................................................................................ 17 

Oppisoppi .......................................................................................................................................... 19 

Tukiopetus......................................................................................................................................... 19 

Piha-alue ................................................................................................................. 19 

Poissaolot ............................................................................................................... 19 

Suun terveydenhoito .............................................................................................. 20 

Tapaturmat ja vakuutus ......................................................................................... 20 

Tupakointi ............................................................................................................... 21 

Turvallisuus ............................................................................................................ 21 

Välitunnit ................................................................................................................. 21 

Vanhempainyhdistys ............................................................................................. 21 

Vertaissovittelu eli Verso-toiminta ........................................................................ 22 

Wilma ....................................................................................................................... 22 

Yhteystiedot ............................................................................................................ 23 

 

 

 



5 

 

Aikuiset 
Koulussa työskentelee monia aikuisia eri tehtävissä. Kaikki koulussa työskentelevät osallistuvat teh-

tävästään riippumatta kasvatustyöhön ja turvallisen koulupäivän luomiseen, huolehtien lasten hyvin-

voinnista ja oppimisen edellytyksistä. Aikuisten yhteystiedot on jaettu koteihin ensimmäisenä koulu-

päivänä ja ne ovat myös liitteenä. 

Oppilas on velvollinen noudattamaan jokaisen aikuisen antamia ohjeita ja koulun järjestyssääntöjä. 

Iltapäivätoiminta 
Koulu järjestää Iltapäivätoimintaa koulupäivän jälkeen 1.–2. luokan oppilaille sekä niille 3.-luokkalai-

sille, joilla on erityisen tuen päätös. Osallistuminen on oppilaille vapaaehtoista ja maksullista. Iltapäi-

vätoimintaan osallistumisen perusteella ei järjestetä maksutonta koulukuljetusta. Iltapäivätoiminta 

tiedottaa säännöllisesti omilla tiedotteillaan iltapäiväkerholaisten huoltajia. 

Iltapäiväkerho toimii koulupäivinä kello 12.15/13– 17.00. Kerho toimii ulkona, luokkatiloissa sekä lii-

kuntasalissa. Kerhossa mm. ulkoillaan, pelaillaan lautapelejä, askarrellaan, piirretään, kuunnellaan 

satuja ja syödään välipala. Huoltajilta tiedustellaan lapsen pääsääntöiset kotiinlähtöajat erillisellä lo-

makkeella. Poissaoloista huoltaja ilmoittaa tekstiviestillä suoraan iltapäiväkerhon puhelimeen. Ker-

hossa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja sinne voidaan yhdessä lasten kanssa laatia myös omia 

sääntöjä. Kerho sulkeutuu kello 17.00, jolloin lapset viimeistään lähetetään kerhosta kotiin.  

Juhlat ja muut tilaisuudet  
Koulussa järjestetään osana opetusta erilaisia juhlia ja tapahtumia. Niissä on usein oppilaiden esittä-

mää ohjelmaa. 

Lukuvuoden perinteisiin juhliin, kuten joulu- tai kevätjuhlaan, voi sisältyä myös joitakin uskontoon 

viittaavia elementtejä, esim. Suvivirsi. Tällaisten juhlatraditioiden katsotaan olevan osa suomalaista 

kulttuuria. 

Kirkkonummen suomalainen seurakunta järjestää koululaisille suunnattuja päivänavauksia muuta-

mia kertoja lukukaudessa, koulukinkerit sekä joulu- ja kevätkirkon. Huoltaja valitsee lukuvuosittain 

osallistuuko oppilas seurakunnan tilaisuuksiin vai rinnakkaisiin tilaisuuksiin, joissa ei ole uskonnollista 

sisältöä. Koulu tiedottaa valintalomakkeiden lähettämisestä. 

 

Järjestyssäännöt 
Järjestyssäännöistä tiedotetaan koulun kotisivulla ja ne ovat nähtävillä luokissa. Järjestys-
sääntöihin tehdään lukuvuoden 2022–2023 alussa lakimuutosten edellyttämät täsmennyk-
set. Oppilailla sekä huoltajilla on mahdollisuus vaikuttaa täsmennyksiin. Näistä tiedotetaan 
erikseen ja päivitetyt järjestyssäännöt tiedotetaan koulun kotisivulla sekä Wilma-viestinä 
syksyn aikana. Tällä hetkellä voimassa olevat järjestyssäännöt löytyvät koulun kotisivulta. 
Laajakallion koulun järjestyssäännöt on hyväksytty 21.6.2016 ja voimassa 1.8.2016 alkaen 
toistaiseksi.  
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Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 
Järjestyssääntöjen tarkoitus on turvata oppilaille sekä kaikille koulussa työskenteleville turvallinen 

koulupäivä. 

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

teinen ilmapiiri, hyvä työrauha ja kaikilla on mahdollisuus esteettömään opiskeluun. Tämä edesaut-

taa koko kouluyhteisön viihtyvyyttä. 

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

lun järjestämissä tapahtumissa. Lisäksi järjestyssääntöjä noudatetaan koulun ulkopuolella tapahtu-

vassa lukuvuosisuunnitelman mukaisessa opetuksessa (retket, leirikoulut, yökoulu, vierailut, urheilu-

kilpailut yms.). Lisäksi näissä tapahtumissa voi tarvittaessa olla myös tapauskohtaisia ohjeita ja sään-

töjä. 

Järjestyssäännöt eivät koske koulumatkoja, mutta koulu voi turvallisuussyistä antaa koulumatkoja 

koskevia suosituksia.  

 

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 
Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitel-
man tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimin-
taan. Myös järjestyssäännöt ovat voimassa vastaavan ajan.  
 Oppilaat osallistuvat koulun järjestyssääntöjen laadintaan. Järjestyssäännöt päivitetään tarpeen mu-
kaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Koulussa valvotaan, että sovituista säännöistä pi-
detään kiinni.  
 
 

Oppilaan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet 

Suomen perustuslain mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhden-

vertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen 

sekä yksityiselämän suojaan. Koulussa toimittaessa on myös huomioitava, että kaikki ihmiset ovat 

tasa-arvoisia ja käyttäydyttävä tämän periaatteen mukaan jokaisessa tilanteessa. 

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

häirintä on koulussamme kielletty. Opettajalla ja koulunjohtajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa 

tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väki-

vallasta niistä epäillyn ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajille. 

 

  

Oppilaan velvollisuudet 

Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaa-

ranna muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. Koti ja 

koulu yhdessä ohjaavat oppilaita toimimaan lain edellyttämällä tavalla ja tukevat oppilaita näissä 

ponnisteluissa. 

Oppilaan tulee suhtautua reilusti ja arvostavasti koulutovereihin ja koulun aikuisiin, käyttäytyä asial-

lisesti sekä noudattaa yhteisiä sääntöjä.  



7 

 

Toisten ihmisten loukkaamattomuuden sekä työn ja työrauhan kunnioittaminen ja sovituista tehtä-

vistä huolehtiminen on koulutyössä välttämätöntä. 

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

vapautusta. Koulusta poissaoloon tulee pyytää etukäteen lupa kirjallisesti. 

Sairaus- tai muissa erityistapauksissa huoltajien tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta luokanopetta-

jalle mahdollisimman pian koulun ohjeistamalla tavalla. Huoltajan tulee ilmoittaa luokanopettajalle 

syy oppilaan poissaoloon viimeistään silloin, kun oppilas palaa kouluun. Jos oppilas sairastuu kesken 

koulupäivän, otetaan koulusta yhteyttä huoltajaan. 

Oppilaan tulee saapua oppitunneille ajoissa ja noudattaa annettuja aikatauluja.  

Oppilaan on suoritettava koulutehtävänsä tunnollisesti koulussa sekä kotona.  

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

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerral-

laan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Toimenpiteestä on ilmoitettava huoltajalle. 

Oppilas on velvollinen korvaamaan kouluympäristölle tai tavaroille aiheuttamansa tahattoman tai 

tahallisen vahingon. 

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

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

matkapuhelinta. 

 

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

Hyvä käytös 

• Noudatan kaikkien koulun aikuisten antamia ohjeita. 

• Olen rehellinen. 

• Annan työrauhan itselleni ja muille. 

• Puhun ystävällisesti muille ja tervehdin kohteliaasti kaikkia koulussa. 

• Puhetapani on asiallinen ja toiset huomioonottava. 

• Katselen esillä olevia töitä niihin koskematta. 

• Noudatan hyviä ruokailutapoja ja syön monipuolisesti ottamani kouluruoan. 

• Noudatan tietotekniikan ja internetin käyttöön annettua ohjeistusta ja sääntöjä. 

Oleskelu ja liikkuminen 

• Laitan ulkovaatteeni ja kenkäni siististi niille varatulle paikalle. 

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

• Liikun kävellen ja metelöimättä sisätiloissa. 

• Portaikossa kulkiessani noudatan oikeanpuoleista liikennettä. 

• Noudatan välituntiohjeita. 

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

kukaan jää yksin. 

• Noudatan turvallisia liikennesääntöjä koulumatkalla ja koulukuljetuksessa. 

• Koulumatkoilla käytän pyöräillessä pyöräilykypärää ja pimeällä heijastinta. 
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Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen  

• Pidän hyvää huolta kaikista yhteisistä ja käyttööni annetuista koulutarvikkeista.  

• Huolehdin oppimisympäristöstäni. En roskaa ja siivoan jälkeni. 

• En koske toisten tavaroihin ilman lupaa. 

Turvallisuus 

• Noudatan kaikessa koulun toiminnassa annettuja ohjeita. Välituntisin olen välituntialueella 

ja muulloin erikseen sovitulla alueella. Koulun alueelta poistumiseen tarvitsen opettajan lu-

van. 

• Koulun alueella on tallentava kameravalvonta. 

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

polkupyörillä tai muilla kulkuvälineillä.  

• En heitä lumipalloja, kiviä tms. 

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

Tietokoneen, matkapuhelimen ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

• Käytän tietokonetta ja mobiililaitteita tunneilla oppimisen tukena tarkasti opettajan antamia 

ohjeita noudattaen. 

• Koulupäivän aikana säilytän matkapuhelintani repussa. 

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

julkaise mitään ilman lupaa. 

• Tiedostan tekijänoikeusasiat käyttäessäni tietokonetta tai mobiililaitetta koulussa. 

• Toimin vastuullisesti sosiaalisessa mediassa. 

Päihteet ja vaaralliset aiheet 

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

netta, jonka hallussapito on laissa kielletty tai jolla häiritsen opetusta tai oppimista (mm. te-

räaseet, tulentekovälineet ja muut vaaralliset esineet sekä aineet). Koulualueella ja kouluai-

kana en myöskään saa käyttää tai pitää hallussani päihdyttäviä aineita tai tupakoida. 

 

 

Kurinpidolliset keinot sekä turvaamistoimenpiteet opetuksessa  
 

Kurinpitotoimia harkittaessa otetaan huomioon teon laatu sekä oppilaan ikä ja kehitystaso. Ennen 

kurinpitotoimista päättämistä oppilaan huoltajalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi. 

Huoltajaa tiedotetaan kurinpidollisista keinoista sekä muista kurinpito- ja turvaamistoimenpiteistä 
ensisijaisesti oppilashallintojärjestelmän kautta tai tilanteesta riippuen puhelimitse. Jälki-istunto, op-
pilaan määrääminen poistumaan, oppilaan opetukseen osallistumisen epääminen, esineen tai ai-
neen haltuunotto sekä oppilaan tavaroiden tarkistaminen kirjataan oppilashallintojärjestelmään. Ku-
rinpidollisiin keinoihin liittyviä kirjauksia säilytetään kulloinkin voimassa olevien kunnallisia asiakirjoja 

koskevien määräysten ja suositusten mukaisesti. 
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Kurinpidolliseen keinoon johtanut teko yksilöidään, oppilaan näkökunta kuullaan sekä tarvittaessa 
hankitaan muuta selvitystä. Muuta tarvittavaa selvitystä voidaan hankkia muilta oppilailta, koulun 
henkilökunnalta tai muista asiaa selventävistä lähteistä. 
 
Jälki-istunnon määrää koulun opettaja tai koulunjohtaja sen jälkeen, kun teko on yksilöity, oppilasta 
on kuultu ja muu tarvittava selvitys on saatu. Jälki-istunnon osalta kirjataan teko, oppilaan kuulemi-
nen, määrätyn jälki-istunnon pituus sekä muut tarvittavat tiedot jälki-istunnosta sekä sen suorittami-
sesta.  
 
Opettajalla ja koulunjohtajalla on oikeus ottaa haltuun esine tai aine, jota oppilaalla ei ole oikeutta 
pitää hallussaan koulussa tai koulun muussa toiminnassa, taikka jolla häiritään oppimista tai ope-
tusta. Jos on ilmeistä, että oppilaalla on hallussaan turvallisuutta vaarantava esine tai aine, eikä oppi-
las luovuta esinettä tai ainetta tai luotettavasti osoita, ettei oppilaalla ole sitä hallussa, on opettajalla 
ja rehtorilla oikeus tarkastaa oppilaan tavarat esineen tai aineen haltuun ottamiseksi.  
 
 
Oppilaalle, jonka oikeus opetukseen on evätty jäljellä olevan työpäivän ajaksi ja enintään seuraavaksi 
työpäiväksi, järjestetään mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti oppilashuollon psykologin tai 
kuraattorin kanssa sekä muu tarvittava oppilashuolto. Kun päätös epäämisestä  
tehdään, otetaan yhteyttä oppilashuoltoon tarvittavan oppilashuollon järjestämiseksi. Mahdollisuu-

det tarjota oppilashuollon palveluita otetaan huomioon päätettäessä epäämisestä myös seuraavaksi 

työpäiväksi. Oppilaalle tarjotaan tilanteen mukaan mahdollisuus käydä läpi tapahtunutta epäämisti-

lanteessa sekä oppilaan palatessa opetukseen. Oppilaalle järjestetään lisäksi hänen tarvitsemaansa 

muuta tukea, kuten esimerkiksi perusopetuslain ja oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaista tukea ja 

palveluja. Tuki voi myös olla sosiaalihuollon tarjoamaa tukea. 

Määräaikaisesti erotetulle oppilaalle järjestetään opetus, joka estää oppilaan jäämisen jälkeen vuosi-
luokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä. Erotetulle oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan 
perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan oppilaan opetus toteutetaan ja oppimista 
seurataan. Suunnitelma laaditaan, kirjataan, sitä toteutetaan sekä sitä seurataan siinä oppilaitok-
sessa, jonka toimesta määräaikaisesti erotetun oppilaan opetus järjestetään. Suunnitelman laatimi-
seen osallistuvat tarvittavasti oppilaan opettajat tai muut opetuksen järjestämiseen osallistuneet 
henkilöt.   
Oppilaalle ja oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle varataan tilaisuus osallistua suunni-

telman laatimiseen. Oppilas ja huoltaja kutsutaan suunnitelman laatimista koskevaan tilaisuuteen 

taikka heille annetaan mahdollisuus tutustua ja vaikuttaa suunnitelman sisältöön muuten. 

 

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 
 

Laajakallion koulun järjestyssäännöt on laadittu oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilökunnan yh-

teistyönä. Sääntöjen päivitystarve arvioidaan lukuvuosisuunnitelman laatimisen yhteydessä. Järjes-

tyssäännöistä tiedotetaan lukuvuositiedotteessa ja ne ovat nähtävillä koulun verkkosivuilla. Järjes-

tyssäännöt käydään läpi lukuvuosittain oppilaiden ja henkilökunnan kanssa. 
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Kasvatuskeskustelu 
Oppilaita ohjataan asialliseen käyttäytymiseen. Kun opettajan antama ohjaus ja palaute sekä 

muut pedagogiset ratkaisut työrauhan ja järjestyksen saavuttamiseksi eivät ole riittäneet tai 

rike on riittävän suuri, on kasvatuskeskustelu ensisijainen keino puuttua oppilaan opetuksen 

häiritsemiseen, järjestyssääntöjen tai muun järjestyksen rikkomiseen, vilpilliseen menettelyyn 

tai muiden oppilaiden tai koulun henkilökunnan epäkunnioittavaan tai heidän ihmisarvoaan 

loukkaavaan kohteluun. 

 Oppilaan moitittavaan käyttäytymiseen voidaan myös puuttua puhuttelemalla ja ohjaamalla oi-

keaan käytökseen, kun käytös ei edellytä kasvatuksellista tai kurinpidollista seuraamusta. 

Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan 

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

käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opet-

taja tai koulunjohtaja. Kasvatuskeskustelu kirjataan Wilmaan ja siitä ilmoitetaan oppilaan huoltajille. 

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

mioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi. 

 

Kerhotoiminta 
Erilaiset kerhot tarjoavat ohjattua toimintaa kouluikäisille. Koulun kerhoista tiedotetaan Wilma-vies-

tein. Koululla voi toimia myös yksityisten kerhojärjestäjien kerhoja, joista tiedotetaan esimerkiksi 

koulun ilmoitustauluilla. Kerhotoimintaa organisoi kunnassa Kaisa Ojanen (kaisa.ojanen@kirkko-

nummi.fi) 

Kielivalinnat   
Kieltenopiskelu alkaa ensimmäisen vuosiluokan kevätlukukaudella eli lukujärjestykseen tulee yksi 

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

syyslukukauden aikana. Ruotsin kielen ryhmä muodostetaan, mikäli vähintään 12 oppilasta koulusta 

sen valitsee. Tämä valinta tehdään koko perusopetuksen ajaksi eli valittua kieltä opiskellaan yhdek-

sännen luokan loppuun saakka.  Toisella vuosiluokalla valitun kielen opiskelu jatkuu siten, että syys-

lukukaudella kieltä opiskellaan 1 tunti viikossa ja kevätlukukaudella 2 tuntia viikossa.  

Neljännellä vuosiluokalla oppilaiden on mahdollista aloittaa toisen pitkän kielen eli A2-kielen opis-

kelu. Myös A2-kieli valitaan koko perusopetuksen ajaksi. Valittavana ovat ruotsi, ranska tai saksa. 

Ryhmä muodostetaan, mikäli kielen valinneita oppilaita on koulussa vähintään 12. Valittua kieltä 

opiskellaan kaksi tuntia viikossa. Valintapäätös on sitova eli valinnan jälkeen osallistuminen opetuk-

seen on pakollista. A1-ruotsia opiskelevien tulee aloittaa neljänneltä luokalta alkaen toisen vieraan 

kielen opiskelu. 

Kuudennella vuosiluokalla alkaa ruotsi B1-kielenä niille oppilaille, jotka eivät jo opiskele ruotsia A1- 

tai A2-kielenä. 

Lisätietoa Kirkkonummen suomenkielisissä peruskouluissa tarjottavasta kielenopiskelusta: 

https://www.kirkkonummi.fi/kielipolku-kirkkonummella 

 

https://www.kirkkonummi.fi/kielipolku-kirkkonummella
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Kirjastoauto 
Kirkkonummen kirjastoauto Ella pysähtyy koululla perjantaisin. Jokaiselle luokalle on varattu kirjasto-

autovuoro joka toinen viikko. Oppilaat saavat lainata kirjoja omalla kirjastokortillaan myös kotiin kir-

jaston sääntöjä noudatten. 

 

Kiusaamisen vastainen toiminta 
Koulussa oppilaat harjoittelevat sosiaalisia taitoja erilaisissa tilanteissa. Oppilaita ohjataan ryhmässä 

toimimisen taitoihin ja haastavien tilanteiden ratkaisemiseen. 

Koulussa on yleiset järjestyssäännöt sekä luokissa omat ikäkauden mukaiset toimintaohjeet. Koulun 

aikuiset seuraavat oppilaiden ja opetusryhmien toimintaa. Mikäli kiusaamista havaitaan, siihen puu-

tutaan heti. Kiusaamisen selvittely ohjataan kiusaamisen vastaiselle tiimille, joka hoitaa tapauksen 

selvittelyn. Selvittelyssä kuullaan osapuolia tasavertaisesti.  Tiimi ilmoittaa huoltajille kiusaamista-

pauksesta. Selvittelyn jälkeen tilannetta seurataan, kunnes varmistutaan, että kiusaaminen ei 

jatku. Tarvittaessa tiimi vie asian oppilashuoltoon. 

 

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

metriä tai reitti on katsottu lapselle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Mikäli huoltajat valit-

sevat vieraan koulupiirin koulun, huoltajien on kustannettava oppilaan koulukuljetukset itse. 

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

kakortin. Ajoneuvot ovat matalalattiabusseja, joissa on myös seisomapaikkoja. Kaupunkiliikenteen 

busseissa ei käytetä turvavöitä. HSL edellyttää, että joukkoliikenteessä matkustavalla henkilöllä on 

mukanaan joko voimassa oleva matkakortti tai matka on maksettava rahalla. 

Oppilaalla on oikeus tilapäiseen kuljetukseen lääkärintodistuksen perusteella. Lisätietoja kuljetuk-

seen liittyvissä asioissa saa koulusihteeriltä ja kunnan sivistystoimesta. 

 

Koulumatkat 
Koulumatkat eivät kuulu kouluaikaan ja vaikka oppilailla onkin koulumatkoilla kunnan ottama vakuu-

tusturva, he eivät ole opettajien valvontavelvollisuuden tai kurinpitovallan piirissä. Vakuutusturva 

kattaa ainoastaan koulun ja kodin välisen matkan, ei esim. kaverille kylään menoa koulun jälkeen.  

Koulumatkoilla ja koulupäivän aikana noudatetaan liikennesääntöjä. 

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

tuttaa maltista liikenteessä. Myös koulussa oppilaita ohjataan turvallisiin koulumatkoihin. 

Liikkuvan koulun periaatteita noudattaen suosittelemme koulumatkan kulkemista kävellen tai pyö-

räillen. Tieliikennelaki suosittelee pyöräilijöille pyöräilykypärän käyttöä. Koulun järjestämillä pyörä-

retkillä käytetään pyöräilykypärää. 
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Koulu suosittelee, etteivät 1. ja 2. luokan oppilaat tulisi polkupyörällä kouluun. Piha-alueella pyörällä 

ajaminen ei ole luvallista koulun tai iltapäiväkerhojen toiminta-aikoina. Pyörille on osoitettu telineet 

Laajakallion väestösuojan puoleisen pihan reunaan. Polkupyörät ovat koulussa huoltajien vastuulla.  

Mikäli on välttämätöntä tuoda lapsi autolla kouluun, oppilas pyydetään jättämään turvallisuussyistä 

pois autosta koulun pysäköintipaikalla heti ensimmäisen istutusalueen luona. Oppilaat leikkivät kou-

lun päädyssä olevalla asfalttialueella. 

Kouluruokailu  
Koulussa tarjotaan opetukseen osallistuville jokaisena työpäivänä täysipainoinen maksuton ateria. 

Kouluruokailun tavoitteena on kasvattaa terveellisiin ruokatottumuksiin ja samalla avartaa makutot-

tumuksia. 

Kouluaterian vaihtoehtoina ovat perusruoka tai lakto-ovovegetaarinen kasvisruoka. Ateria sisältää 

lämpimän ruuan lisäkkeineen, leipää, ravintorasvaa ja ruokajuoman. Erilaiset teemaviikot ja juhlapy-

hiin liittyvät perinneruoat tuovat vaihtelua kymmenen viikon ruokalistaan. Ruokalistat ovat nähtä-

villä kunnan verkkosivulla. 

Oppilaalle tarjotaan tarvittaessa sairauden hoidon tai uskonnon vaatima erityisruokavalio. Sairauden 

vaatimaa erityisruokavaliota varten tarvitaan lääkärintodistus. Pitkäaikaissairauksissa (esim. diabe-

tes, keliakia) lääkärintodistus toimitetaan kerran ja ilmoituslomake vuosittain. Ruoka-allergioiden 

osalta lääkärintodistus on voimassa yhden lukuvuoden kerrallaan. Poikkeuksena ovat selleri-, päh-

kinä- ja kala-allergia, joiden todistus on voimassa toistaiseksi. Erityisruokavaliot ilmoitetaan sähköi-

sellä lomakkeella: https://lomake.kirkkonummi.fi/Laajakallion_koulu 

 

Kouluterveydenhuolto 
Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolassa aloitettua lapsen terveydentilan seurantaa. Tavoitteena on 

edistää oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä sekä hyvinvointia. Kouluterveydenhuolto on osa oppi-

lashuoltoa, ja tekee yhteistyötä huoltajien, terveydenhuollon, muun oppilas- ja opiskelijahuollon 

sekä opetushenkilöstön ja muiden tarvittavien tahojen kanssa. 

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaan vuosittain. Laaja terveystarkastus tehdään 1., 5. ja 8. luokalla, 

mihin sisältyy aina sekä terveydenhoitajan että koululääkärin tekemä tarkastus. Rokotukset anne-

taan rokotusohjelman mukaisesti. 

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

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

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

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

Kouluterveydenhoitaja työskentelee Laajakallion oppimiskeskuksessa arkipäivisin.  

Oppilaiden turvallisen lääkehoidon toteuttamiseksi henkilökuntaa varten on koottu lääkehoitokansio 

niistä lapsista, joilla on sellainen sairaus (esim. diabetes, epilepsia, astma, allergia), joka oirehties-

saan saattaa vaatia henkilökunnalta toimenpiteitä. Tarkoituksena on, että koulun henkilökunta op-

pisi tunnistamaan ja tarvittaessa auttamaan heitä. Lapsen tietojen antaminen tähän kansioon on va-

paaehtoista. Voitte olla yhteydessä terveydenhoitajaan, jos tarvetta tietojen antamiseen mieles-

tänne on. Infokansioon annettujen tietojen päivittäminen lukuvuoden alkaessa on huoltajien vas-

tuulla.  

https://lomake.kirkkonummi.fi/Laajakallion_koulu
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Kunnan lääkehoitosuunnitelman mukaisesti: 

 • Koulussa toteutettava oppilaitten lääkitseminen perustuu yhteiseen sopimukseen huoltajien 

kanssa. (esim. diabetes, EPIPEN) 

 • Koulun lääkekaapin ainoa lääke on LAASTARI!  

• Oppilaiden muut lääkkeet: ennen liikuntatuntia annosteltava astmalääke, erilaiset särkylääkkeet, 

antibioottikuuri, silmätipat; nämä lääkkeet ovat oppilailla itsellään ja he huolehtivat itsenäisesti 

niistä ja niiden annostelusta. 

 

Liikuntavarusteet 
Oppilaalla tulee olla ulkoliikuntatunteja varten säänmukaiset ja reippaaseen liikuntaan sopivat vaat-

teet ja lenkkikengät. Sisäliikunnassa oppilas tarvitsee vaihtopaidan, shortsit tai verryttelyhousut sekä 

pienen pyyhkeen. Salissa voi käyttää pehmeitä jumppatossuja. Sisäpelikengät eivät ole käytössä. Lii-

kuntavarusteet viedään liikuntatuntien jälkeen kotiin. 

 

Liikkuva koulu 
Laajakallion koulu on mukana Liikkuva koulu -ohjelmassa, jonka tavoitteena on aktiivinen ja viihtyisä 

koulupäivä. Liikkuvissa kouluissa tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitun-

neilla ja kuljetaan koulumatkat kävellen tai pyörällä. Oppilaat toimivat vertaisohjaajina välitunneilla 

ja järjestävät muille oppilaille liikuntatuokioita. 

 

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

päättymisajat. Työjärjestykset näkyvät myös Wilmassa, kun kaikkien luokkien valinnat ja ryhmäjaot 

on päivitetty oppilasjärjestelmään. 

Ensimmäisellä vuosiluokalla opetusta on viikossa 20 tuntia syyslukukaudella ja 21 tuntia kevätluku-

kaudella. Toisella vuosiluokalla opetusta on syyslukukaudella 21 ja kevätlukukaudella 22 viikkotuntia. 

Kolmannella vuosiluokalla opetusta on 23, neljännellä 24, viidennellä 25 ja kuudennella 26 tuntia vii-

kossa. Lisäksi vuosiluokilla 4.–6 A2-kieltä kielen valinneilla oppilailla on  kaksi A2-kielen oppituntia 

viikossa. 

Poikkeustapauksista, jolloin oppilaan viikoittainen tuntimäärä saattaa esimerkiksi tukiopetuksen 

vuoksi muuttua, sovitaan erikseen huoltajan kanssa. Lisäksi juhla- tai teemapäivinä ja joidenkin opet-

tajien yhteisten koulutustilaisuuksien vuoksi oppilaiden kouluajat saattavat poiketa lukujärjestyk-

sessä ilmoitetuista aikatauluista. Muutoksista ilmoitetaan huoltajille. 

 

Lukuvuoden työ- ja loma-ajat 
Syyslukukausi ke 10.8.2022 - ke 21.12.2022 

Syysloma ma 17.10.2022 - pe 21.10.2022 
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Joululoma to 22.12.2022 - 6.1.2023  

Kevätlukukausi ma 9.1.2023 - la 3.6.2023 

Talviloma ma 20.2.2023 - pe 24.2.2023 

 

Löytötavarat  
Löytötavaroita voi tiedustella koulun vahtimestarilta. Löytötavaroita säilytetään kunkin lukukauden 

loppuun. 

 

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

opetuksen keskeiset sisällöt, opiskelun tuki ja arviointi. Opetussuunnitelma perustuu perusopetusla-

kiin ja asetukseen sekä Opetushallituksen hyväksymiin valtakunnallisiin opetussuunnitelman perus-

teisiin, joita on täsmennetty kuntakohtaisesti. Kirkkonummen kunnan opetussuunnitelma on luetta-

vissa kunnan verkkosivuilla.  

 

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

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

kevat opetussuunnitelmaa ja suuntautuvat lähiseudulle. 

 

Oppilaan omat tavarat 
Oppilaan vaatteet, jalkineet ja koulutarvikkeet kannattaa nimikoida. Kouluun ei tuoda koulunkäynnin 

kannalta tarpeettomia tavaroita, esimerkiksi leluja tai keräilykortteja, ellei siitä ole erikseen opetta-

jan kanssa sovittu. Opettajalla on oikeus ottaa haltuun tavarat, jotka ovat vaarallisia tai häiritsevät 

opetusta. 

Koulu ei vastaa oppilaan vaatteiden ja tavaroiden katoamisesta, likaantumisesta tai rikkoutumisesta. 

Arvoesineet, myös puhelimet, ovat huoltajien vastuulla. Jos oppilaalla on puhelin koulussa mukana, 

se tulee olla äänettömänä repussa koulupäivän ajan. Puhelinta saa käyttää oppimistehtäviin oppi-

tunneilla aikuisten antamien ohjeiden mukaan. 

Teknisen työn tunneilla käytetään ulkojalkineita. Ulkojalkineet riisutaan koulun sisätiloihin tultaessa 

tuulikaapissa ja kannetaan oman naulakon kenkätelineeseen. 

 

Oppilaita koskevat tiedot  
Oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä tietoja ylläpidetään Primus-järjestelmässä. Oppilaan huoltajilla on 

oikeus tarkistaa, mitä tietoja järjestelmään on hänen lapsensa osalta tallennettu. Tietosuojaseloste 
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on nähtävillä Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla https://www.kirkkonummi.fi/tietosuoja > Ope-

tuksen asiarekisteri. 

Koulukuraattoreilla ja -psykologeilla on oma asiakastietojärjestelmänsä asiakasasiakirjojen laatimista 

ja asiakassuhteiden hoitoa varten. Oppilas- ja opiskelijahuoltorekisterin tietosuojaseloste on Kirkko-

nummen kunnan verkkosivuilla https://www.kirkkonummi.fi/tietosuoja > Oppilas- ja opiskelijahuol-

torekisteri. 

 

Oppilasarviointi  
Perusopetuksessa oppilasarviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymi-

seen. Arviointi pohjautuu opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. 

Oppimiskeskustelut ovat osa arvioinnista tiedottamista sekä yhteistyötä huoltajien kanssa. Oppimis-

keskustelu käydään lukuvuosittain. Keskusteluun osallistuvat opettaja, oppilas ja huoltaja. Oppimis-

keskustelun ajankohta vaihtelee vuosiluokittain. Opettaja lähettää kutsun keskusteluun. 

Oppilas saa lukuvuositodistuksen lukuvuoden päättyessä. Vuosiluokilla 1.–3. käytetään sanallista ar-

vioita. Oppiaineet arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, ja lisäksi osasta oppiaineista annetaan 

liite, jossa arvioidaan keskeisten osa-alueiden osaamista viisiportaisella asteikolla. Vuosiluokilla 4.–9. 

lukuvuositodistuksessa käytetään numeroarvosanoja. Välitodistus annetaan vuosiluokilla 5.–9. syys-

lukukauden päätteeksi. 

Lisätietoja arvioinnista löytyy verkko-osoitteesta www.kirkkonummi.fi/arviointi-huoltajan-kasikirja 

sekä Laajakallion koulun omilta verkkosivuilta. 

 

Oppilashuolto 
Oppilashuollon toiminnan lähtökohtana on oppilas ja hänen hyvinvointinsa. Oppilashuoltotyön ta-

voitteena on luoda terve ja turvallinen kasvuympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäyty-

mistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä 

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

Oppilashuollon työmuotoja ovat yhteisöllinen oppilashuolto, konsultointi, yksilöllinen oppilashuolto 

sekä pedagoginen tukitiimi. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa 

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

asian käsittelyyn. 

 

Oppilashuoltoryhmä 

Laajakallion koulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat koulunjohtaja, varajohtaja, erityisopettaja, kou-

lupsykologi, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja sekä tilanteen mukaan kukin luokanopettaja. 

Oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja 

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

 

Yhteisöllinen oppilashuolto 

Yhteisöllinen oppilashuolto on ensisijaisesti kouluyhteisön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin 

https://www.kirkkonummi.fi/tietosuoja
https://www.kirkkonummi.fi/tietosuoja
http://www.kirkkonummi.fi/arviointi-huoltajan-kasikirja
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pyrkivää ennalta ehkäisevää yhteistoimintaa kaikkien toimijoiden (oppilaat, vanhemmat, 
henkilökunta, alueen yhteistyötahot jne.) kanssa. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvi-

oidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Yhteisölliseen oppilashuoltoon 

voidaan kutsua lukuvuosittain myös oppilaskunnan hallituksen, vanhempainyhdistyksen hallituksen, 

esiopetuksen ja vapaa-aikatoimen edustajia mukaan suunnittelemaan toimintaa. 

 

Yksilökohtainen oppilashuolto 

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palve-

luja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista 

oppilashuoltoa.   

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehi-

tystä, terveyttä ja oppimista. Tärkeää on varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäiseminen. 

Asian käsittely tapahtuu yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän ko-

koonpano perustuu huoltajan (sekä ikätasosta riippuen oppilaan) suostumukseen. Huoltajan (ja op-

pilaan) yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuol-

lon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantunti-

jaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. Tiedot ovat luottamuksellisia ja salassa pidettäviä. 

 

Pedagoginen tukitiimi 

Pedagogisen tukitiimin kuuluvat koulunjohtaja, varajohtaja, erityisopettaja ja koulupsykologi. Koulu-

kuraattori sekä kouluterveydenhoitaja voivat osallistua kokouksiin tarvittaessa. Luokanopettaja on 

mukana, kun oppimiseen liittyvät asiat koskevat hänen luokkaansa. Pedagogisessa tukitiimissä käsi-

tellään lukuvuoden aikana jokaisen luokan kokonaistilanne ja tuen tarpeen arviointi oppimista kos-

kevien asioiden osalta. Pedagogisessa tukitiimissä käsitellään kolmiportaiseen tukeen liittyvät asiat, 

esimerkiksi päätetään tehostettuun tukeen siirtymisestä. 

 

Koulukuraattori 
Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehi-

tyksen ja koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä sosiaalityön kei-

noin. Tavoitteellinen työskentely edellyttää yhteistyötä ja vuorovaikutusta huoltajien ja opettajien 

kanssa. Koulukuraattori työskentelee ryhmien ja yksittäisten oppilaiden kanssa ja antaa konsultaa-

tiota oppilaan huoltajille, opettajille ja yhteistyötahoille. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimer-

kiksi, jos oppilaalla on käyttäytymisen haasteita tai tunne-elämän vaikeuksia. Myös kotona tapahtu-

vissa elämäntilanteen muutoksissa voi kääntyä kuraattorin puoleen. 

 

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

mään tai elämäntilanteeseen. Työn tavoitteena on poistaa oppimisen esteitä lapsen elämässä. Yh-

teyttä koulupsykologiin kannattaa ottaa jo silloin, kun huolet ovat pieniä tai tarvitaan uutta näkökul-

maa lapsen asioihin. Koulupsykologin työmuotoja ovat lapsen tutkimuksen ja avun tarpeen kartoi-

tukset, yksilö- ja perhekeskustelut sekä oppimisvaikeustutkimukset. Yhteyttä voivat ottaa sekä opet-

tajat että huoltajat joko suoraan tai oppilashuoltotyöryhmän kautta. 
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Muut palvelut 
Kirkkonummella kouluikäisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät koulun ja koulun oppilashuol-

lon lisäksi myös sosiaali- ja perhepalvelut: perheneuvola, perhetyö ja lastensuojelu. Lisätietoja palve-

luista saa kunnan verkkosivuilta tai sosiaalitoimesta. 

Oppilaskunta 
Oppilaskuntatoiminnan tarkoituksena on edistää yhteistyötä ja viihtyvyyttä koulussa sekä lisätä oppi-

laiden tietoa ja taitoa vaikuttamisen mahdollisuuksista. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppi-

laat. Oppilaskunta valitsee keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen, jonka kokoonpano muuttuu 

vuosittain. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti koulupäivien aikana. Oppilaskunnan toi-

mintaa ohjaa vastuuopettaja. 

 

Oppimateriaalit 
Oppilas saa koulusta käyttöönsä opetuksen edellyttämät oppikirjat, muut koulutarvikkeet sekä vält-

tämättömät työaineet. Oppilas on velvollinen käsittelemään ja käyttämään kaikkia näitä tarvikkeita 

huolellisesti. Suurin osa oppikirjoista ja työvälineistä on tarkoitettu kierrätettäväksi ja monivuotiseen 

käyttöön kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja ne tulee palauttaa kouluun kevätlukukau-

den lopussa. Toivomme, että kodit tukisivat kestävän kehityksen periaatteita päällystämällä uudet 

oppikirjat, jotta ne säilyvät kierrätyskelpoisina. 

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

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

korvaamaan. 

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

huoltajan vastuulla. 

 

Oppimisen tuki 

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

tysten kehittämiseksi, voidaan antaa osa-aikaista erityisopetusta. Lievät oppimisvaikeudet ilmenevät 

esimerkiksi lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksina, tarkkaavaisuuden pulmina, hahmottamisen vaikeuk-

sina tai sosiaalisten taitojen alueella. Vaikeudet tulevat esiin usein myös oppiainekohtaisesti mahdol-

lisina matematiikan, englannin kielen tai reaaliaineiden hallinnan vaikeuksina. Erityisopetuksen 

avulla pyritään oppilaan vaikeuksien ennaltaehkäisyyn, kartoittamiseen ja vähentämiseen. Keskeisiä 

tavoitteita ovat oppilaan itsetunnon tukeminen, opiskelustrategioiden vahvistaminen sekä opiskelu-

motivaation turvaaminen. 

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan tarpeen mukaan jokaisella luokka-asteella. Erityisopetus on 

määräaikaista ja perustuu yleisopetuksen oppimääriin (poikkeuksena oppiaineen yksilöllistäminen). 

Opetusta järjestetään yksilöllisesti, pienryhmässä tai samanaikaisopetuksena. Erityisopetus nivelle-
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tään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Laaja-alainen erityisopettaja ja luokanopettaja kartoit-

tavat oppilaskohtaisesti erityisopetuksen tarpeen. Opetus järjestetään koulupäivän aikana. Yhteistyö 

kotien kanssa on tässä yhteydessä merkityksellisessä roolissa. 

 

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki 

Kolmiportainen tuki on koulussa ja oppimisessa käytössä oleva tuen malli, jolla on kolme tasoa; ylei-
nen, tehostettu ja erityinen tuki. Kaikilla perusopetuksen oppilailla on oikeus saada kolmipor-
taisen tuen muotoja riittävän varhain, joustavasti ja omien tarpeidensa mukaan. Tukimuodot 
määräytyvät oppilaan tarvitseman tuen määrän ja laadun mukaisesti. Mm. vanhempien 
kanssa tehtävä yhteistyö, opetuksen eriyttäminen, samanaikaisopetus ja opetusryhmien 
joustava muuntelu ovat tukimuotoja, jotka ovat kaikkien opettajien käytössä. Kaikissa perus-
opetuksen kouluissa on mahdollista käyttää tukimuotoina myös tukiopetusta, osa -aikaista 
erityisopetusta, oppilashuollollisia tukitoimia ja koulunkäyntiavustajapalveluja.  

Yleinen tuki 

Yleisen tuen tavoitteena on vahvistaa oppimiseen tarvittavia perustaitoja ja arvioida oppimisen vai-

keuksiin vaikuttavia asioita. Kaikki oppilaat ovat oikeutettuja yleiseen tukeen. Yleisen tuen muotoja 

voivat olla mm. tukiopetus, opetuksen eriyttäminen, opetuksen strukturointi, joustavat opetusjärjes-

telyt tai pedagoginen keskustelu. Opetussuunnitelma painottaa oikea-aikaista tukea ja varhaista 

puuttumista. Opetushenkilöstö tukee ja kannustaa oppilaita omatoimisuuteen oppitunneilla ja eri-

tyisopettaja tukee monimuotoisesti oppimista niin luokassa, pienryhmässä kuin yksilöllisestikin. 

 

 

Tehostettu tuki 

Kun oppilas oppimisen ja koulunkäynnin tueksi tarvitsee jotakin tukimuotoa säännöllisesti ja pitkäkes-
toisesti tai useampia tukimuotoja samanaikaisesti, tulee oppilaasta tehdä pedagoginen arvio ja laatia 
hänelle oppimissuunnitelma, jossa määritellään mm. opetuksen tueksi suunnitellut tukimuodot, 
kuten esim. ohjaajapalvelut tai laaja-alainen erityisopetus. Pedagogisen arvion ja oppimissuun-
nitelman laatimisessa opettajan työparina on koulun laaja-alainen erityisopettaja. 

Erityinen tuki 

Kaikkein vahvin tuen muodoista on erityinen tuki. Erityisen tuen järjestäminen on tarpeen , 

jos edelliset tukimuodot eivät riitä. Ennen erityisen tukeen siirtymistä tehdään pedagoginen selvi-

tys, josta ilmenee tehostetun tuen toimenpiteiden vaikutus ja sen arvio tuen tarpeesta ja muodoista 

jatkossa. Erityisen tuen muodot ja tavoitteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen jär-

jestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). Tällöin kyseeseen voi tulla esim. oppiainek-

sen yksilöllistäminen tai pienryhmäopetus. Erityisen tuen tasolla tehdään uusi pedagoginen selvi-

tys tuen tarpeen tasosta toisen ja kuudennen vuosiluokan lopussa. 
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Oppisoppi 
Laajakallion koulussa oppilaiden oppimiseen liittyviin tuen tarpeisiin vastataan myös Oppisoppi-tun-

neilla. Tuntien avulla pyritään antamaan tukea mahdollisimman varhain ja ennakoivasti tarpeen mu-

kaan. Tunneilla voidaan tukea yksittäistä oppilasta tai muutaman oppilaan ryhmää esimerkiksi seu-

raavilla tavoilla: 

• ohjattu kotitehtävien tekeminen 

• opetetun oppiaineksen lisäharjoittelu 

• tulevan opetettavan oppisisällön ennakkoharjoittelu 

Luokanopettaja ja/tai erityisopettaja vastaavat Oppisoppi-tunnin suunnittelusta ja tavoitteista. Tun-

tien ohjaajana toimivat koulunkäynninohjaajat. Kullekin luokalle on varattu pääsääntöisesti yksi Op-

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

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

sopien luokanopettaja voi minä tahansa iltapäivänä lähettää oppilaan tekemään läksyrästejä jo sa-

mana päivänä, kun unohdus ilmaantuu. Tästä ilmoitetaan huoltajalle. 

 

Tukiopetus 
Tukiopetusta annetaan tilapäisesti opinnoissaan jälkeen jääneelle tai muuten tukea tarvitsevalle op-

pilaalle. Aloitteen tukiopetuksesta tekee joko opettaja tai huoltaja. Huoltajille annetaan aina tietoa 

tukiopetuksen järjestämisestä. Tukiopetusta annetaan yleensä oppituntien ulkopuolella. 

 

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

leikkitelineitä ja kenttää voi käyttää vapaasti.  

Ohjaajat ovat olleet huolissaan siitä, että jo kotiin päässeet lapset palaavat koululle leikkimään ilta-

päiväkerhossa olevien kanssa. Vastuu iltapäiväkerholaisista on koululla, koulusta kotiin päässeiden 

vastuu tapaturmista ym. on huoltajilla. Esimerkiksi lasten välisten erimielisyyksien tai riitojen selvit-

tely on hankalaa, koska toiset ovat jo vapaa-ajalla, toiset vielä iltapäiväkerhossa.  

Vastuuasioiden selkiyttämiseksi koulupäivän päätyttyä lähdetään kotiin ja kuten yllä on mainittu, 

koululle saa tulla leikkimään kello 17 jälkeen. 

Poissaolot 
Oppilaan sairastuessa huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta opettajalle ennen koulupäivän 

alkua, viimeistään kello 10 mennessä Wilman välityksellä tai tekstiviestinä. Poissaoloajan tehtävät 

tulee tiedustella ensisijaisesti luokkatovereilta. 

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

poissaololupa hyvissä ajoin ennen suunniteltua poissaoloa. Hakemus tehdään Wilmassa ”Hakemuk-

set ja päätökset” -sivun kohdasta ”Tee uusi hakemus”. Luokanopettaja voi myöntää enintään kolmen 

päivän poissaololuvan. Koulunjohtaja myöntää luvat tätä pidempiin poissaoloihin. 
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Muiden kuin sairauspoissaolojen ajaksi oppilaan pitää sopia koulutehtävistä opettajan kanssa. Huol-

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

aikaisen oppiaineksen opettamisesta, tehtävien ohjauksesta ja tarkastamisesta. 

Oppilashuolto seuraa oppilaan koulupoissaolojen määrää ja syytä. Koulusta ollaan yhteydessä huol-

tajaan, mikäli poissaoloja on paljon tai ne herättävät muuten huolta. Laajakallion koulun kotisivuilla 

on linkki kunnan yhteiseen poissaoloihin puuttumisen malliin. 

https://www.kirkkonummi.fi/library/files/62f3a93ac910586acd0067ab/Huolta_aiheuttaviin_poissa-

oloihin_puuttumisen_malli.pdf 

 

Suun terveydenhoito 
Oppilaiden suun terveydenhoito tapahtuu Kirkkonummen terveyskeskuksen hammashoitolassa.  Op-

pilas kutsutaan tarkastuskäynnille kotiin postitse tulevalla kutsukirjeellä. Käyntiajat ovat koulupäivän 

aikana. Käynneistä ja kuljetuksista ovat vastuussa oppilaiden huoltajat. 

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

ottakaa yhteyttä hammashoitolan ajanvaraukseen. 

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

Ajanvarausten peruutukset puhelinvastaajaan: (09) 2968 3338 

 

Tapaturmat ja vakuutus 
Perusopetuslain 50 § mukaan oppilaalle sattuneen tapaturman hoito on maksutonta silloin, kun ta-

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

tapahtuu koulupäivän aikana tai koulun järjestämässä tilaisuudessa, esim. oppilaskerhossa. Koulu-

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

lusta suoraan kotiin. 

Jos oppilaalle sattuu koulumatkalla tai koulupäivän aikana tapaturma, hänen tulee viipymättä ilmoit-

taa siitä opettajalle. Terveydenhoitaja tai opettaja arvioi tilanteen ja ottaa yhteyttä huoltajaan. Ter-

veydenhoitaja auttaa tarvittaessa hoitoonohjauksessa.  

Jos tapaturman hoito ei vaadi ambulanssikuljetusta, oppilaan huoltaja huolehtii hoitoon kuljetuk-

sesta. Mikäli koulutapaturma edellyttää kiireellistä hoitoa, hoitoon saattaminen järjestetään terveys-

keskuksesta (tai koulusta) ja huoltaja kutsutaan suoraan terveyskeskukseen.  

Jokaisesta hoitoa vaativasta koulutapaturmasta tehdään koulussa tapaturmailmoitus, joka lähete-

tään vakuutusyhtiöön. Vakuutusyhtiö ilmoittaa huoltajalle asiaan liittyvän käsittelytunnuksen teksti-

viestillä. Käsittelytunnuksen avulla huoltaja voi hakea vakuutusyhtiöstä korvausta mahdollisista ku-

luista kuittien perusteella. Korvauskäsittelyä varten vakuutusyhtiö pyytää tarvittavat lääketieteelliset 

selvitykset joko hoitolaitokselta tai huoltajalta. 

Vakuutus ei ole voimassa, jos oppilas poistuu luvatta koulun alueelta. Vakuutus ei korvaa esinevahin-

koja. 

 

https://www.kirkkonummi.fi/library/files/62f3a93ac910586acd0067ab/Huolta_aiheuttaviin_poissaoloihin_puuttumisen_malli.pdf
https://www.kirkkonummi.fi/library/files/62f3a93ac910586acd0067ab/Huolta_aiheuttaviin_poissaoloihin_puuttumisen_malli.pdf
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Tupakointi 
Tupakointi on kielletty koko oppimiskeskuksen alueella – myös pallokentällä ja pysäköintialueella. 

Kielto on voimassa myös koulutyön loma-aikoina. 

 

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

tunneilla. Ovikellot ovat kaksoisovien välissä ja iltapäivätoiminnan osalta liikuntasalin ulko-oven vie-

ressä. 

Laajakallion oppimiskeskuksen alueella on tallentava kameravalvonta.   

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

harjoitellaan sekä koulusta poistumista että muita turvataitoja. Koulussa on kriisiryhmä, johon kuulu-

vat koulunjohtaja, varajohtaja, erityisopettaja, turvallisuusvastaava, terveydenhoitaja, koulupsyko-

logi ja koulukuraattori. 

Äkillisen kriisin sattuessa otamme aina yhteyttä asianosaisten oppilaiden huoltajiin ja lähetämme 

tarvittaessa Wilma-viestillä yleistiedotteen tapahtuneesta huoltajille. Kriisitilanteessa pyydetään 

välttämään kouluun soittamista ja tarkistamaan Wilma-viestit.   

 

Välitunnit 
Oppilaat viettävät välitunnit pääsääntöisesti ulkona koulun välituntialueella. Oppilaat eivät voi tulla 

koulun tiloihin ennen koulupäivän alkua. Välituntitoimintaa valvovat opettajat ja koulunkäynninoh-

jaajat. Säänmukainen pukeutuminen on osa kouluviihtyvyyttä. 

Oppilaat siirtyvät välitunnille reippaasti ja viivyttelemättä. Välitunneille pukeudutaan sään mukai-

sesti. Sisälle tultaessa odotetaan jonossa rauhallisesti. Ulkokengät riisutaan eteistilassa ja kannetaan 

omalle paikalleen vaatetelineeseen. Suosittelemme sisäkenkien tai sisätossujen käyttämistä. 

 

Vanhempainyhdistys 
Vanhempainyhdistystoiminta on tärkeää lasten kasvua ja hyvinvointia edistävää vapaaehtoistyötä. 

Laajakallion koulun vanhempainyhdistys tukee koulutyöhön liittyvien tapahtumien järjestämistä, te-

kee yhteistyötä oppilaskunnan hallituksen kanssa, on mukana koulun laajennetuissa yhteisöllisen op-

pilashuollon kokouksissa ja ottaa kantaa sellaisiin Kirkkonummen kunnan suunnitelmiin, jotka vaikut-

tavat Laajakallion koulun toimintaan. Vanhempainyhdistyksellä on ollut merkittävä rooli myös oppi-

misympäristömme kehittämisessä esim. Arboretum- alueen kautta. 

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

Yhdistyksen sähköposti: laajakallionvpy@gmail.com 

 

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

erimielisyyksiä, joiden selvittämiseen tarvitaan apua. Koronan aiheuttaman tauon jälkeen pyrimme 

yhteistyössä keskusta-alueen koulujen kanssa aloittamaan yhteisen vertaissovitteluoppilaiden koulu-

tuksen. Koulutetut vertaissovittelijat sovittelevat pieniä riitoja osapuolten suostumuksella Verso-

mallin mukaisesti. Oppilaiden kanssa sovitaan, miten tilannetta seurataan.  Mikäli sovittelun jälkeen-

kin tilanne jatkuu, se siirtyy aikuisen selvitettäväksi. 

lisätietoa Versosta: https://sovittelu.com/vertaissovittelu/ 

Wilma 
Kirkkonummella on käytössä Wilma-järjestelmä, jonka avulla seurataan oppilaiden poissaoloja ja lä-

hetetään viestejä koulun henkilökunnan, huoltajien ja oppilaiden välillä. Koulu tiedottaa Wilman 

kautta oppilasta koskevista ja koulun yhteisistä asioista. 

Huoltajat voivat luoda itselleen Wilma tunnukset https://kirkkonummi.inschool.fi/connect -sivulta. 

Wilma-tunnusten luominen vaatii vahvan tunnistautumisen. Huoltajan henkilöllisyys varmennetaan 

mobiilivarmenteen tai pankkitunnusten avulla. Tunnusten luomisen yhteydessä huoltajat valtuute-

taan hoitamaan huollettaviensa asioita Wilmassa (suomi.fi-valtuutus). 

Kun huoltaja on luonut  itselleen tunnukset, Kirkkonummen Wilmaan voi kirjautua verkkoselaimella 

osoitteessa https://kirkkonummi.inschool.fi/. Selaimen kautta pääsee käsiksi Wilman hakemuksiin, 

asiakirjoihin ja lomakkeisiin. Mobiililaitteille voi ladata Wilma-sovelluksen, jossa on selainta rajoite-

tummin toimintoja käytettävissä. 

Huoltaja voi yhdistää perheen kaikki lapset samaan Wilma-tunnukseen, jos lapset käyvät saman kun-

nan koulua. Toisen kunnan koulussa opiskelevien tunnuksia ei voi yhdistää Wilman selainversiossa, 

mutta mobiililaitteiden Wilma-sovelluksilla se onnistuu. 

Kehotamme huoltajia rastittamaan Wilma-järjestelmän asetuksista kohdan, jossa koulusta lähte-

neestä Wilma-viestistä tulee ilmoitus sähköpostiin. 

Muistattehan pitää oppilaan ja huoltajan yhteystiedot ajan tasalla. Ottakaa yhteyttä koulusihtee-

riin, mikäli aiemmin ilmoittamiinne tietoihin tulee muutoksia. 

Wilmaan liittyviä ohjeita löytyy Kirkkonummen kunnan verkkosivuilta www.kirkkonummi.fi/kodin-ja-

koulun-valinen-viestinta-wilma.   

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

Laajakallion koulun yhteystiedot lv 2022-2023  

  
lähiosoite: Laajakallion koulu, Laajakalliontie 4, 02400 Kirkkonummi  
verkkosivut: https://www.kirkkonummi.fi/laajakallion-koulu-1  
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi (ei å, ä, ö)  
Wilma verkossa: https://kirkkonummi.inschool.fi/  
  
koulunjohtaja: Pia Jokinen p. 040 562 0570  
varajohtaja: Kiira Karvonen p. 050 126 9834  
koulusihteeri: Satu Leinonen p. 050 327 3228 (paikalla tiistaisin ja torstaisin)  
vahtimestari: Giuseppe Tortorelli p. 040 568 9925 (paikalla yleensä klo 8–10.30)  
  
Opettajat  
Maarit Savola p. 040 126 9540   1A 

Mari Sotejeff p. 040 126 9835 2A 

Anna Björn p. 040 126 9924 3A   Tuulia Väkeväinen 22.12.2022 alkaen 

Veera Panula p. 050 327 3255 4A 

Isa Lemmetty p. 050 327 3265 5A 

Kiira Karvonen p. 040 126 9834 6A  
Aapeli Savola p. 050 414 0893 laaja-alainen erityisopetus, käsityö (ti-pe) 
Anne-Mari Panula laaja-alainen erityisopetus (maanantaisin, yhteys Wilman kautta) 
Pia Jokinen S2-opetus, tuntiopetus 
 
Koulunkäynninohjaajat  
Ritva-Liisa Björn p. 050 414 3498 1A  
Marika Valkeinen p. 050 577 4795 2A  
Minna Lomma p. 050 577 4794 3A  
Iitu-Olivia Laakkonen p. 050 577 4792 4A  
Onni Ojasti p. 040 574 6505 5A ja 6A ajalla 8.8.-21.12.2022 

 
Oppilashuolto  
koulukuraattori Nora Peltola p. 040 548 3912  
koulupsykologi Anna Reinikainen p. 050 588 0658  
kouluterveydenhoitaja Nancy Carpelan p. 050 414 3684  
hammashoitolan ajanvaraus p. (09) 2968 3269  
 
Iltapäiväkerho  
vastuuohjaaja Iitu-Olivia Laakkonen p. 050 577 4792  
ohjaaja Olivia Taskinen p. 040 574 4181  
  
Muu henkilökunta  
keittiö p. 040 126 9282  keittio.laajakallio@kirkkonummi.fi  
ruokapalvelujohtaja Maiju Aaltonen ruokapalvelut@kirkkonummi.fi  
huoltomies Kalle Ahlstrand  p. 040 126 9578  
päivystävä huoltomies  p. 040 514 0091  
  
Sivistystoimen yhteyshenkilöt  
iltapäivä- ja kerhotoiminta Kaisa Ojanen, suunnittelija p. 040 586 7291  
koulukuljetukset Eija Nylund, toimistosihteeri p. 040 126 9192  

https://kirkkonummi.inschool.fi/

