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Koulusta kuuluu.... tammikuussa 2015 

 
Oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille! 

 
Säät heilahtelevat arvaamattomasti pakkasista vesikeliin, mutta toivotaan, että pääsemme 
harrastamaan talviliikuntaa vähän paremmin kuin viime talvena. Koulun luistelu- ja hiihtokausi 
on alkanut, ovathan välineet kunnossa ja sopivan kokoiset? 
 
Pakkasraja on meillä -15°C. Opettaja arvioi tilannetta aina säätilan mukaan. Huomioittehan sen, 
että jos aamulla pakkasta on vähän enemmän ja liikuntatunti on vasta iltapäivällä, pakkaslukemat 
saattavat lauhtua joskus rajustikin päivän aikana. Kannattaa siis aamulla varata tarvikkeet 
mukaan. 
 
Jos suksia on tarvista säilyttää koululla, käytämme varastona entistä roskakatosta (lukittava) 
koulun takapihan puolella. Suksia ei voi jättää koulun seiniä vasten pihamaalle, ne saattavat 
pirstotutua lumitöiden alle. Varastoon pääsee opettajan johdolla. 
 
1-2 luokkien uinnit alkavat heti kevätlukukauden alussa, luokanopettajat ilmoittavat tarkemmat 
ajankohdat ja antavat ohjeistusta uimahallikäynteihin. 
 
Koulun piha on äärettömän liukas ja lauhoilla keleillä märkä. Kehotamme pihalla ja 
parkkipaikalla liikkujia erityiseen varovaisuuteen. Lasten pukeutumisessa pyydämme 
huomioimaan kelin – varustus pitäisi olla sään mukainen, märissä kengissä on kurja olla koko 
päivä. Vaihtosukat ja lapaset voi olla repussa mukana. Samalla kuitenkin pyydämme teitä huoltajia 
silloin tällöin keräämään ylimääräiset löytötavarat pois repuista ja koulun naulakoista. Ennen 
joulua käytäviltä löytyi paljon tarpeellista tavaraa, jolle ei löytynyt omistajaa kyselyistämme 
huolimatta. Nämä löytötavarat ovat vielä tämän viikon ajan tarjolla koulun ala-aulassa – 
maanantaina pakkaamme ne lähtemään kierrätykseen. 
 
Uuden oppilashuoltolain mukaan koulun oppilashuolto jaetaan koulukohtaiseen ja 
yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Koulukohtaisen oppilashuollon painopiste on 
yhteisöllisyydessä ja ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Tämä ryhmä käsittelee koko koulua ja 
koulun toimintakulttuuria koskevia asioita, kouluyhteisön hyvinvointia edistäviä asioita. Lain 
mukaan tässä ryhmässä on tarvittaessa mukana koulun oppilaiden ja huoltajien edustus. 
Koulun henkilökunnan kanssa olemme keskustelleet asiasta ja ehdotamme seuraavaa: 
 
Oppilaiden edustus tulee oppilaskunnan hallituksen kautta. Oppilaskuntaa ohjaavat opettajat 
valmistelevat asiat oppilaskunnan kanssa ja koulukohtaiseen oppilashuoltoryhmään osallistuu 
oppilaskunnan hallituksen valtuuttama oppilas. 
Kaikki koulun huoltajat kuuluvat koulun vanhempainyhdistykseen. Johtokunnaksi on pyydetty 
edustajat luokilta, mutta kokoukset ovat avoimia kaikille huoltajille. Hyvissä ajoin ennen 
vanhempainyhdistyksen kokousta koulu tiedottaa huoltajia koulukohtaisessa 
oppilashuoltoryhmässä käsiteltävästä asiasta, joka vaatii huoltajan osallistumista kokoukseen.  
Huoltaja-edustaja valitaan ja nimetään vanhempainyhdistyksen 
kautta. Edustajana voi olla eri huoltaja eri kokouksissa. 
Vanhempainyhdistys voi myös tarvittaessa järjestää esim. 
keskusteluillan aiheesta tai kerätä kootusti huoltajien mielipiteitä 
edustajalle tiedoksi. 
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