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HYVÄT OPPILAAT JA HUOLTAJAT 

Tähän tiedotteeseen on koottu eräitä tärkeitä koulunkäyntiin liittyviä asioita. 

Kaikissa koulun aloitusta ja käyntiä koskevissa kysymyksissä auttavat koulun 

rehtori Jaana Hartus (puh: 040- 5618210) sekä ensimmäisen luokan opettaja 

(puh: 040- 3594545). Koulusihteeri Tiina Hämäläinen on tavoitettavissa 

numerosta 040- 5341661. Sähköpostiosoite on yhtenaiskoulu@kuhmoinen.fi  

 

KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 

Lapsenne on aloittamassa uuden ja jännittävän vaiheen elämässään. Kodin ja 

koulun välinen yhteistyö onkin tärkeää, jotta lapsi tuntisi olonsa hyväksi ja 

turvalliseksi. Yhteistyömuodoista tärkeimmät ovat luokanopettajien, 

erityisopettajien ja muiden lasta opettavien opettajien kanssa tehtävä 

yhteistyö sekä kotiväenillat ja muut yhteiset tilaisuudet. Kotiväenilta on koulun 

koolle kutsuma tilaisuus, jossa kerrotaan ajankohtaisista koulunkäyntiin 

liittyvistä asioista. Kotiväenillat voivat olla luokkakohtaisia tai yhteisiä 

useamman luokan tai koko koulun kesken. Yhteiset keskustelut voivat tapahtua 

opettajan kutsusta, mutta myös vanhemmat voivat pyytää tapaamista opettajan 

kanssa. Koulussa toimii myös kasvatustyötä tukeva johtokunta. Hyvällä 

yhteistyöllä vaikutetaan luokan ja koulun ilmapiiriin sekä koulutyön tuloksiin. 
 

OPETUS KOULUSSA 

Lukuvuoden alussa koteihin jaetaan työjärjestykset, jotka ovat näkyvillä myös 

Wilmassa. Siinä näkyvät koulupäivien alkamis- ja päättymisajat. Välitunnit 

vietetään koulun pihalla. Välituntia valvoo valvontavuorossa oleva opettaja. 

Koulussa työskennellään koulun oman opetussuunnitelman mukaan. 

Opetussuunnitelmassa määritellään opetuksen painoalueet, sisällöt ja tavoitteet 

opetushallituksen hyväksymän perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

pohjalta. Ensimmäisellä luokalla opetetaan äidinkieltä ja kirjallisuutta, 

matematiikkaa, ympäristö- ja luonnontietoa, uskontoa tai valinnaisesti 

elämänkatsomustietoa, käsityötä, kuvataidetta, musiikkia ja liikuntaa. 
 

Elämänkatsomustiedosta löytyy paljon tietoa nettiosoitteesta  

http://et-opetus.fi  Koululla tehdään erikseen et-opetuksen järjestämistä 

koskevat päätökset ryhmäkokojen ollessa selvillä. Opetusta on järjestetty jo 

vuonna 2009 ja se jatkuu tulevanakin vuonna. Opetus toteutetaan 

yhdysluokkaopetuksena. 

 

Opettaja valitsee opetusmenetelmät ja työskentelytavat koulun 

opetussuunnitelmaan tukeutuen. Koulu- ja luokkatilat sekä luokan oppilasmäärä 

vaikuttavat opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Mitä suurempi on ryhmä, 

sitä enemmän työskentely vaatii sekä oppilailta että opettajalta. 

mailto:yhtenaiskoulu@kuhmoinen.fi
http://et-opetus.fi/


Ensimmäisinä kouluvuosina luodaan pohjaa myöhemmälle koulutielle ja 

keskitytään perustietojen ja -taitojen hankintaan. Sosiaalisten taitojen 

kehittäminen ja ryhmän jäseneksi kasvaminen ja siinä toimiminen painottuvat 

ensimmäisten vuosien työskentelyssä.  

1.-2. luokkien opettaja opettaa usein itse suurimman osan luokkansa tunneista. 

Tämä mahdollistaa opetuksen rytmityksen työskentely- ja virkistysrupeamiin 

siten, että opetettava asiakokonaisuus ei kärsi. Oppitunti ei aina ole 45 

minuutin pituinen eikä oppiaine vaihdu välitunnin jälkeen. Opettaja huolehtii 

siitä, että kutakin oppiainetta opetetaan riittävä tuntimäärä lukuvuoden aikana. 
 

TUKIOPETUS 

Tukiopetusta annetaan oppilaille tarpeen vaatiessa, joko ennen tai jälkeen 

koulupäivän. Tukiopetuksessa voi olla yksi oppilas kerrallaan tai muutaman 

oppilaan ryhmä. Tarvetta tukiopetukseen voi tulla silloin, kun oppilas on ollut 

pitkään poissa koulusta tai jos muuten ilmenee oppimisvaikeuksia.  
 

ERITYISOPETUS 

Erityisopetus auttaa lasta, jolla on tilapäisiä tai pysyvämpiä oppimisvaikeuksia. 

Lukemisen ja kirjoittamisen taitoja harjoitellaan pienessä ryhmässä 

erityisopettajan kanssa. Erityisopettaja antaa myös puheopetusta. 

Erityisopettaja voi työskennellä myös yhdessä luokanopettajan kanssa 

samanaikaisesti luokassa opettaen. 

Tavallisimmin luokanopettaja huomaa vaikeudet koulutyössä, mutta myös 

vanhempien olisi hyvä kertoa opettajalle, jos arvelevat lapsellansa olevan 

oppimisvaikeuksia. Erityisopettaja tarkkailee ekaluokkalaisten luki-osaamista 

luki-testeillä. Erityisopettajan puhelinnumero on 040- 7122658. 
 

ARVIOINTI 

Opettaja seuraa päivittäin oppilaiden edistymistä ja arvioi heidän taitojensa 

kehittymistä. Oppilaita ohjataan myös itse arvioimaan työskentelyään ja 

oppimistaan. Kokeiden merkitys arvioinnissa on vähentynyt. Arvioinnin tarkoitus 

on kannustaa oppilasta työssään. Arvioinnissa ei lapsen suorituksia ja 

edistymistä verrata toisiin lapsiin vaan asetettuihin tavoitteisiin. Arviointiin 

harjaantuminen on iso osa oppimista. 

Oppilaat saavat lukuvuoden aikana väliarvioinnin jouluna ja lukuvuositodistuksen 

keväällä. Todistusarvioinnin lisäksi käydään arviointikeskusteluja niin opettajan 

kuin huoltajien aloitteesta. Oppilaan, huoltajan ja opettajan välinen 

arviointikeskustelu korvaa väliarvioinnin 1.-,3.- ja 7.-luokilla.  
 

 

 

 



KOULURUOKAILU 

Kouluruoka tarjoillaan aamupäivän aikana. Ruokailu on opetustilanne ja sitä 

valvoo opettaja. Ruokailussa opeteltaviin asioihin kuuluvat outojenkin ruokien 

maistaminen, omista astioista huolehtiminen ja rauhallinen käytös. Jos oppilas 

tarvitsee erityisruokavaliota, tulee se ilmoittaa ruokapalveluesimies Jaana 

Saloselle puh: 0400- 128166 mahdollisesti jo ennen lukuvuoden alkua. 

Erityisruokavalioissa koulu edellyttää lääkärinlausunnon.  
 

KOULULAINEN LIIKENTEESSÄ 

Turvallisin koulureitti on hyvä opetella yhdessä lapsen kanssa. Reitin 

varmistaminen ja kertaaminen useaan otteeseen ovat turvallisuustekijöitä 

pienen koululaisen koulumatkalla. Heijastimen käyttö on hyvä opettaa lapselle jo 

heti syyshämärän tultua. 

Mikäli koulumatkalla sattuu oppilaalle tapaturma, siitä aiheutuneet 

kustannukset korvataan kunnan toimesta tai esim. onnettomuuteen osallisena 

olleen ajoneuvon liikennevakuutuksesta. Koulumatkan kulkeminen 

ekaluokkalaisten osalta tulisi tapahtua syksyllä jalkaisin, keväällä jokainen koti 

voi itse harkita, miten koulumatka kuljetaan. Koulumatkan ja 

hammaslääkärikäyntien valvonta kuuluu kodin vastuualueeseen.  
 

 

KOULUKULJETUKSET 

Koulukuljetus on maksuton perusopetuksen oppilaille, jos matka kouluun on yli 5 

km. Koulukuljetus voi olla maksuton, jos oppilaan terveydentilan takia lyhytkin 

koulumatka muodostuu hänelle liian rasittavaksi tai vaikeaksi. Koulukuljetukseen 

on mahdollisuus myös, mikäli koulumatka esim. sääolosuhteiden takia on 

erityisen vaarallinen. Päätökset mainituista alle 5 kilometrin koulumatka-

kuljetuksista tekee sivistystoimenjohtaja Pertti Terho puh: 040- 1822402. 

Kunnan koulukuljetussääntö löytyy kunnan nettisivulta  

http://www.kuhmoinen.fi/palvelut/opetus/lomakkeet-ja-ohjeet  
Koulukuljetuksia järjestelee koulusihteeri puh: 040- 5341661. 
 

 

TAPATURMAT 

Kuhmoisten kunta korvaa oppilaalle koulupäivän tai -matkan aikana sattuneesta 

tapaturmasta aiheutuneet kustannukset tietyin edellytyksin. Mikäli koulussa 

sattunut tapaturma vaatii terveyskeskuskäynnin, siitä ilmoitetaan vanhemmille. 

Samoin menetellään, jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana. Luokanopettajalla 

pitää olla puhelinnumero, josta vanhemmat tavoittaa koulupäivän aikana.  
 

 

 

http://www.kuhmoinen.fi/palvelut/opetus/lomakkeet-ja-ohjeet


POISSAOLOT 

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden takia, on siitä mahdollisimman pian 

ilmoitettava opettajalle. Kirjallisen pyynnön perusteella tilapäisen vapautuksen 

opetuksesta enintään viideksi päiväksi myöntää luokanopettaja, pidemmissä 

ajoissa rehtori. Lomamatkat tulisi tehdä koulun loma-aikoina.  Mikäli oppilas 

lähtee lomalle koulun työaikana, hän saa opettajaltaan vain summittaiset ohjeet. 

Opettajat eivät tarkasta tehtäviä jälkikäteen. Myöskään tukiopetusta ei loman 

johdosta syntyneiden aukkojen paikkaamiseen anneta. Näin ollen huoltaja on 

velvollinen huolehtimaan oppilaan tehtävien tarkastuksesta ja tarvittavasta 

opetuksesta.  
 

 

SÄÄNNÖT 

Koululaista koskevat yhteiskunnan yleisten sääntöjen lisäksi koulun säännöt ja 

luokassa sovitut omat säännöt. Oppilaan tulee huolehtia saamistaan 

oppikirjoista ja muista välineistä. Oppikirjojen kierrätys on tavallista. Jos 

oppilas kadottaa oppikirjan tai muun koulutarvikkeen, on kodin velvoite hankkia 

tilalle uusi kirja/tarvikkeet. Myös koulun yhteiseen omaisuuteen tulee 

suhtautua vastuuntuntoisesti.  

 

 
TERVEYDENHOITO 

Koulun terveydenhoitaja pitää vastaanottoa koululla, ajat ilmoitetaan syksyllä 

ilmestyvässä koulutiedotteessa. Muina aikoina terveydenhuollosta vastaa 

kunnan terveyskeskus. Terveydenhoitajan tarkastukset pidetään vuosittain. 

Koululääkärintarkastus on 5.- ja 8.-luokilla. Terveydenhoitajan tavoittaa 

numerosta 040- 7122597 koulupäivän aikana. Lääkitystä vaativien lasten 

kohdalla tulee huoltajien sopia menettelytavoista vuosittain terveydenhoitajan 

kanssa. 
 

 

HAMMASHOITO 

Koululaisten hammashoito painottuu nykyisin ennaltaehkäisevään hoitoon. 

Koululaisten suunterveys tarkastetaan säännöllisesti. Jokaiselle oppilaalle 

suunnitellaan oma tarkastusajankohta. Kutsut tarkastuksista lähetetään kotiin.  

Alakoulussa tarkastuksen yhteydessä oppilaat saavat henkilökohtaista 

terveyskasvatusta ja pesuohjausta. Syyslukukauden alussa oppilaille jaetaan 

omat hammasharjat, joita heillä on mahdollisuus koulussa käyttää. 

Hammashoitajan johdolla tapahtuu fluoriharjaus ja harjausopetus kouluvuoden 

aikana.  
 

 

 



MUITA HUOMIONARVOISIA ASIOITA   

Jotta liikunnanopetusta voidaan menestyksekkäästi toteuttaa, on oleellista, 

että oppilailla on tarvittava, kunnossa oleva välineistö (sukset, luistimet). 

Koululla on pieni varasto lainatavaraa hätätilanteisiin. Sisätossut suojaavat 

sukkien likaantumista käytävillä. Keleistä riippuen on hyvä varata varavaatteita 

reppuihin, jos esimerkiksi on olemassa kastumisvaara.  

On tärkeää, että kaikki oppilaan henkilökohtaiset tavarat nimetään 

(kengät, sukset, ym. muu irtaimisto) Vuosittain jää koululle melkoinen määrä ”ei 

kenenkään” tavaraa.  

Syksyllä jaetaan koteihin koulutiedote, jossa on lisää yhteystietoja, tärkeitä 

kalenteripäivämääriä ja paljon muuta tärkeää tietoa koulumatkan varrelle.  

Paljon lisätietoa löytyy https://peda.net/kuhmoinen/yhtenaiskoulu  
 

 

 

TERVETULOA KOULUUN!   
 

T: Jaana Hartus,  

Kuhmoisten yhtenäiskoulun rehtori    
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Yhtenäiskoulun työ- ja lomapäivät  

lukuvuonna 2017–2018 

 

syyslukukausi ti 8.8.2017 - to 21.12.2017 

kevätlukukausi ma 8.1.2018 – la 2.6.2018 

syysloma 16. - 22.10.2017 (vk 42) 

joululoma 22.12.2017 - 7.1.2018 

talviloma 26.2. – 4.3.2018 (vk 9) 

pääsiäisloma 30.3. - 2.4.2018 

muita vapaapäiviä  

6.12.2017 itsenäisyyspäivä, 

1.5.2018 vappu, 

 helatorstai 10.5.2018 ja perjantai 11.5.2018 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tervetuloa 

kouluun! 


