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Hyvä Kotiväki 

 
  

Tämän syksyn koulutyö on alkanut mukavasti.  
Koulun kunnostustyö jatkuu näillä näkymin marraskuulle saakka. Töiden valmistuttua saamme 
esikoululaiset taas seiniemme sisäpuolelle. 
Pihlajaniemen koulu toimii nykyisin 1-6 luokkien kouluna ja oppilaita on tänä lukuvuonna 152. 
Teija Piironen ja Teemu Pulkkinen ovat opettajakuntamme uudet luokanopettajat sekä Katja 
Räisänen toimii erityisopettajanamme. 
Pihlajaniemen koulussa tämän kouluvuoden tärkeimpänä painotuksena on edelleen 
oppilaiden ohjaaminen hyviin tapoihin. Tärkeänä hyvien tapojen aiheena on tietenkin 
kiusaamisen ehkäiseminen. Hyvien tapojen teemaan voidaan liittää myös 
ympäristökasvatuksen aiheita esim. energian säästäminen ja jätteiden vähentäminen.  
Näillä erilaisilla teemoilla monipuolistetaan osaltaan koulupäivien sisältöjä. Tärkeimpänä 
asiana on kuitenkin hyvien perustietojen ja taitojen oppiminen myöhempiä kouluvuosia ja 
elämää varten. Haluamme tarjota hyvää perusopetusta Pihlajaniemen alueen lapsille. 
 

 
   Mukavaa kouluvuotta! 
 
   Pekka Poutanen, rehtori 
 
 

  

  

                  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 



Koulun työajat lukuvuonna 2018-2019 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Koulun henkilökunta   
 
Kanslia 
 
 - rehtori Pekka Poutanen 044-417 4515 pekka.poutanen@savonlinna.fi 
 
 - koulusihteeri Tuula Lintunen 044-417 4581 tuula.lintunen@savonlinna.fi, 30.12.18 saakka, 
  Tiina Hiltunen 2.1.19 alkaen (ma, to, muina aikoina Kellarpellon koululla) 
 
 
 
Opettajat / opettajienhuone  044-417 4516 

- opettajat tavoittaa parhaiten välituntien aikana opettajienhuoneen puhelimesta, johon voi 
jättää myös tekstiviestin 

- sähköpostitse; osoite muotoa etunimi.sukunimi@savonlinna.fi 
- välitunnit ovat aamupäivisin vähän ennen täyttä tuntia ja iltapäivisin heti täysien tuntien 

jälkeen 
 

 
1 Sari Wuorinen 
2 Teija Piironen 
3a Teemu Pulkkinen 
3b Maria Kivitie 
4a Tytti Taskinen 
4-5 Markku Korhonen 
5a Leila Silvola 
6 Pekka Poutanen 
  
Oppilaita yhteensä 152 
 
erit.opett. Katja Räisänen fi 044-417 4517 
   (ma,ti,to Pihlajaniemen koululla) 

 
 
Koulunkäynninohjaajat  Satu Hyytiäinen    
   Kaija Kristiansson     
   Piia Nousiainen    
   Taina Rissanen   
       
     
   
Terveydenhoitaja Johanna Lemettinen (ti)   044-417 2075 
Koululääkäri  Jenni Käyhkö    044-417 2075 
Koulupsykologi Niina Finell    044-417 4202 
Kuraattori  Pauli Kokkonen   044-417 4533 
 
Keittiö  Merja Makkonen   044-417 4731 
   
Siistijä  Ulla Nikulainen    044-417 4516 
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PIHLAJANIEMEN KOULUN TOIMINTAA 2018-2019  

 
Koulun toiminta-ajatus:  

 
Pihlajaniemen koulun tehtävänä on antaa jokaiselle oppilaalle mahdollisimman hyvät 
perustiedot ja – taidot turvallisessa oppimisympäristössä huomioimalla oppilaan yksilöllisyys.  
Opetuksessa ja kasvatuksessa kehitetään oppilaan sosiaalisia taitoja, vastuullisuutta ja 
tervettä itsetuntoa. Koulu painottaa opetuksessaan ympäristökasvatusta. 

 
 
Pihlajaniemen koulun kasvatuksen ja opetuksen painotukset lukuvuonna 2018- 2019: 
  

1. Hyviin tapoihin ohjaamista 
2.    Ympäristö – ja luontokasvatusta, kestävä kehitys, energian säästäminen 
3.    Tieto- ja viestintätekniikan käytön kehittämistä opetuksessa 
 

 
Painotukset sisältyvät lukuvuoden koulutyöhön ohjaten osaltaan työskentelyä. 
 

  
 

Toimintaohjeita oppilaille: 
 

1. koulumatkoilla 

 kuljen kouluun jalan tai pyörällä liikennesääntöjä noudattaen 

 1- 2 –luokkalaiset kulkevat koulumatkansa kävellen  

 3. luokasta alkaen on mahdollisuus käyttää polkupyörää, jolloin on pidettävä 
pyöräilykypärää  

 koulu kieltää turvallisuussyistä rullalautojen, rullaluistimien ja potkulautojen yms. käytön 
koulumatkoilla ja välitunneilla   

 en pyöräile kentällä kouluaikaan 
 
 

2.  Välitunnit 

 vietän pääsääntöisesti ulkona, koulun piha-alueella 

 menen ulos viivyttelemättä 

 en kiusaa ja tahallani loukkaa ketään toista 

 pukeudun asiallisesti sään mukaan   

 kellon soidessa palaan viivyttelemättä luokkaan 

 pelaan palloa kentällä, en etupihalla 

 talvella en laske etupihalla mäkeä ajotielle 

 talvella lumipallojen heitto on sallittu vain palloseinään ja metsään päin 
 

 
3. Työskentely koulussa    

 tulen kouluun ajoissa myöhästelemättä 

 en tahallani häiritse toisia 

 teen läksyt ajallaan huolellisesti ja yritän parhaani 

 huolehdin hyvin kirjoistani, koulutarvikkeistani ja käyttämistäni työvälineistä 

 liikun sisätiloissa rauhallisesti kävellen 
 



4. Ruokailussa 

 muistan noudattaa hyviä pöytätapoja 

 maisten kaikkea ja yritän syödä lautaseni tyhjäksi 

 käyttäydyn ruokailutilanteessa rauhallisesti 

 voin käyttää ksylitolipurukumia ruokailun jälkeisellä välitunnilla, en muulloin 
 
 

5. Siisteys ja järjestys 

 vastuu koulun kiinteistön ja ympäristön kunnosta on kaikilla 
koulussa työskentelevillä 

 päällysvaatteet ja kengät jätän oppituntien ajaksi käytävään hyvään järjestykseen 

 koulun sisällä liikkumiseen suositellaan sisätossuja 

 en käytä "kännykkää" kouluaikana kuin luvalla  
(koulu ei korvaa rikkoutumisia tai katoamisia) 

 ilmoitan havaitsemastani vahingosta 

 korvaan tahallaan aiheuttamani vahingon 
 
 

6. Koulun ulkopuolella                                                                 

 olen ystävällinen ja rehellinen toisille ihmisille 

 huomaan tervehtiä tuntemiani henkilöitä                           
 
 
 
Poissaoloista ilmoittaminen 
 

Oppilaan ollessa poissa koulusta äkillisesti sairauden tai muun syyn vuoksi, pyydämme 
huoltajaa ilmoittamaan poissaolosta saman päivän aikana Wilma-merkinnällä, soittamalla, 
tekstiviestillä, sähköpostilla tai muulla tavalla. Myös opettajien huoneen numeroon voi jättää 
tekstiviestin. Henkilökohtaisista opettajien numeroista ei tekstiviesteihin yleensä vastata. 

 
Perheen lomamatkat olisi hyvä sijoittaa koulun loma-aikoihin. Kouluaikana tapahtuviin 
matkoihin tai muihin poissaoloihin sovitaan lupa erikseen täyttämällä hakemuksen Wilmassa. 
Enintään kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää luokanopettaja ja pitempiin haetaan lupa 
rehtorilta. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
            SAVONLINNAN KAUPUNKI 
            Sivistysvirasto 
            Koulutoimi 1.8.2011  
POISSAOLOIHIN JA MYÖHÄSTELYIHIN PUUTTUMINEN SAVONLINNAN KAUPUNGIN 
PERUSOPETUKSESSA 

 
Perusopetuslaki 35§ 
Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty 
vapautusta. 
 
Perusopetuslaki 26 § 
Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa 
luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle.  
Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. 
 
Yleistä  
Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan lapsensa poissaolosta ensimmäisenä poissaolopäivänä klo 12 
mennessä. Ellei ilmoitusta ole tullut luokanopettaja/ luokanvalvoja ottaa yhteyttä huoltajiin.  
Luvattomat poissaolot korvataan. 
 
Poissaoloihin ja myöhästelyihin puuttuminen 
1. Luokanopettaja /luokanvalvoja seuraa poissaoloja säännöllisesti.  
 
2. Opettaja puuttuu oppilaan epämääräisiin ja toistuviin poissaoloihin ja myöhästelyihin ja on yhteydessä 
oppilaan huoltajiin.  
 
3. Jos tilanne ei korjaannu, opettaja vie asian oppilashuoltoryhmään, jossa sovitaan jatkotoimenpiteistä: 
kouluterveydenhoitajan, kuraattorin, koulupsykologin vastaanotto tms.   
 
4. Jos koulun ja huoltajien keinoin ei tilanne korjaannu vaan luvattomat tai selvittämättömät poissaolot 
jatkuvat, on koulu velvollinen tekemään lastensuojelulain mukaisen lastensuojeluilmoituksen. 
Ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa myös siten, että koulu tekee yhdessä oppilaan ja / tai hänen 
vanhempansa kanssa lastensuojeluun pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi.  
 
Jos huoltaja ei huolehdi lapsensa koulunkäynnistä, koulu tekee ilmoituksen koulutuslautakunnalle.  
Ilmoituksesta menee myös tieto lastensuojeluun. 
 
Poissaolot lomamatkojen takia 
Perheiden lomamatkat tulee järjestää koulujen loma-aikoina. 

Luokanopettaja / luokanvalvoja voi myöntää luvan korkeintaan kolmeen päivään. Rehtori päättää 
vapautuksen myöntämisestä oppilaalle koulunkäynnistä kolmea päivää pidemmäksi ajaksi, kuitenkin 
enintään kolmeksi kuukaudeksi.   

Loma-anomus tehdään Wilmassa ”Hakemukset ja päätökset”-välilehdellä.  Huoltajalla on velvollisuus 
huolehtia oppilaan koulutehtävistä ja uusien asioiden opettamisesta loman aikana. Oppilaalla on velvollisuus   
selvittää hyvissä ajoin ennen lomaa loma-ajalle tulevat tehtävät opettajilta. Tukiopetusta ei anneta oppilaiden 
kouluaikaisten lomien vuoksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KOULUN TAPAHTUMIA Lukuvuosi 2018-2019 
(syyskuussa tiedossa olleet) 
 
 
syyslukukausi 
 
1.luokan vanhempainilta  16.8 1.lk 
Yleisurheilukilpailut (koulun)  6.9 3-6 luokat 
Yleisurheilutapahtuma  7.9 1-2 luokat 
Jalkapalloturnaus Talvisalossa 11.-14.9          koko koulu 
Liikenneturvallisuusviikko  vko 37 koko koulu 
Kodin ja koulun päivä  28.9 koko koulu  
Vanhempainilta  3.10 koko koulu 
Valokuvaus   9.10 koko koulu  
Unicef-kävely   28.9 koko koulu   
SYYSLOMA   vko 43 
Koripalloturnaus  8.11 3-6 luokat 
Adventtipäivänavaus  vko 48 koko koulu   
Itsenäisyyspäivän tapahtuma  x.12. koko koulu   
Joulujuhla   20.12 koko koulu  

 
 
 
 
 
 
kevätlukukausi 
 
Sanomalehtiviikko  helmikuu koko koulu                
Hiihtokilpailut (koulun)   3-6 luokat 
Koulujen hiihtokilpailut  12.2 3-6 luokat             
Talviliikuntaa    1-2 luokat 
Hiihtoretkipäivä   koko koulu  
TALVILOMA   vko 9   
Kuvataidekilpailu   koko koulu  
Laskettelukäynti   4-6 luokat 
Hiljaisen viikon päivänavaus  vko 13 koko koulu 
Sählyturnaus OKL-halli  2.-5.4. koko koulu 
Kirjadiplomit    koko koulu   
Katuviesti    koko koulu  
Kevätretket    koko koulu  
Ympäristön siivouspäivä   koko koulu                      
Kevätjuhla    koko koulu    
Lukuvuoden päätöstilaisuus  la 1.6 koko koulu  
 
Lisäksi muita tapahtumia tilanteen ja tarjonnan mukaan 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Kuutista Nestoriksi 
Savonlinnan peruskoulujen kirjallisuusdiplomi 

https://www.savonlinna.fi/kirjasto/lapset_ja_nuoret/kirjallisuusdiplomit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ympäristö- ja luontokasvatus koulun painotuksena  
 
Pihlajaniemen koulu painottaa toiminnassaan ympäristöasioita. Jatkuvina aineina pidetään esillä jätteiden 
lajittelun ja terveellisen ruokailun huomioimista. Ympäristötietoutta toteutetaan myös luokkakohtaisesti eri 
aiheiden parissa ja hyödynnetään lähiympäristön monia mahdollisuuksia eri tavoin. Ympäristöasioita ja 
liikuntaa yhdistetään koko koulun syksyn retkipäivänä ja kevättalven hiihtopäivänä. 
 
 
 
Tietokoneopetus 
 
Tietotekniikkaa opetetaan pääasiassa eri oppiaineiden yhteydessä osana työskentelyä.   
Koululla on käytössä noin luokallinen Chromebook-koneita. 
 
Laitteiden käyttö ja tavallisimmat työvälineohjelmat tulevat oppilaille tutuksi alaluokkien aikana. 
Kukin luokka ja oppilas kokeilee tietokoneiden käyttöä erilaisten tuotosten teossa, 
kuvankäsittelyssä, kirjoitustehtävissä tms. töissä. Lisäksi käytetään opetusohjelmia ja opetellaan 
tiedonhakuja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.savonlinna.fi/kirjasto/lapset_ja_nuoret/kirjallisuusdiplomit


 
 
 
OPPILASHUOLTO 
Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja 
oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu 
kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla. Oppilashuollon palveluja 
ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Näiden 
asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin yksilöön, yhteisöön kuin yhteistyöhön. 
Palveluja tarjotaan oppilaille ja huoltajille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain 
edellyttämässä määräajassa. 

 
Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä koordinoi ja suunnittelee oppilashuoltotyötä 
 
Yksilökohtainen oppilashuoltoryhmä (oppilaan asioihin liittyvät palaverit); kokoonkutsujana asianomainen 
opettaja, kokoonpano tapauskohtaisesti. Huoltajan taholta yhteydenotot aina ensisijaisesti asianomaiseen 
opettajaan. 

 *luottamuksellista ja salassa pidettävää 
 *opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot opettajalle 
 *vaatii oppilaan ja/tai huoltajan kirjallisen luvan 
 *oppilaan oikeus (huoltaja ei voi kieltää) 
 *toteuduttava lakiin kirjatussa määräajassa (7vrk) 

 
 

 
Koulupsykologi Niina Finell (puh. 044-417 4214). Koulupsykologi auttaa oppilasta huoltajineen 
kouluelämään ja -työskentelyyn liittyvissä kysymyksissä kuten oppimisen vaikeuksissa ja oppilaan 
psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Oppilaan opetuksen järjestämiseen liittyvänä tukitoimena 
voidaan tehdä oppimisvalmiuksien arvio. Koulupsykologi tekee yhteistyötä muiden koululaisten hyvinvointia 
edistävien tahojen kuten perhepalvelukeskuksen, lasten ja nuorten psykiatrisen poliklinikan sekä 
lastensuojelun kanssa. 
Sähköposti: karoliina.wilska@savonlinna.fi 
 
Vastaavaksi kuraattoriksi 1.8.2018 alkaen on valittu Batricia Furrer 
 
Vastaava kuraattori toimii ammatillisena asiantuntijana erilaisissa työryhmissä, verkostoissa, hallinnollisissa 
kokoontumisissa ja alueellisessa yhteistyössä. Hänen tehtäviinsä kuuluu kehittää oppilas- ja opiskeluhuoltoa 
yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Vastaavalla kuraattorilla on 
myös vastuukouluja. 
 
 
 



Koulukuraattori Pauli Kokkonen (puh. 044-417 4533) toimii kaupungin länsipuolella. Kuraattoriin voi olla 
yhteydessä kaikenlaisissa koulunkäyntiin ja elämään liittyvissä vaikeuksissa. Kuraattori voi auttaa esim. 
opiskelu-, ihmissuhde- ja perheongelmissa. 
Sähköposti: pauli.kokkonen@savonlinna.fi 
 
 
 
Pihlajaniemen koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu usean kerran lukuvuodessa ja lisäksi tarpeen 
mukaan. Työryhmän tehtävänä on mm: 
- oppilaiden ja opettajien koulutyön tukeminen 
- ongelmien ennakointi mahdollisuuksien mukaan 
- neuvottelujen järjestäminen ja yhteistyö kodin kanssa 
- yhteydet muihin viranomaisiin 
 
Kasvatus – ja perheneuvola tarjoaa sosiaalityöntekijän, psykologin ja puheterapeutin palveluja lapsen 
kasvatuksen, oppimisen sekä perhe-elämän ongelmatilanteissa. 
Ajan voi varata Perhepalvelukeskukseen p. 044-4172841 
 
 
Kouluterveydenhuolto 
Kouluterveydenhuolto on osa Itä-Savon sairaanhoitopiirin toimintaa. Terveydenhoitajan ja 
lääkärin lisäksi käytettävissä ovat hammashuolto, kuntoneuvola, perhepalvelukeskuksen 
toiminnot sekä lähetteellä erikoissairaanhoidon palvelut. Tavoitteena on kouluyhteisön 
hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen, terveen kasvun ja kehityksen sekä 
opiskelun tukeminen luottamuksellisessa yhteistyössä vanhempien, opettajien sekä muun 
oppilashuoltohenkilöstön kanssa. 
 
Terveydenhoitajan vastaanotto Pihlajaniemen koulussa tiistaisin klo 8.30- 14.30. 
Terveydenhoitajana Johanna Lemettinen. Puh. 044 - 417 2075. 
Sähköposti: johanna.lemettinen@sosteri.fi 
 
Lääkärin vastaanotto sopimuksen mukaan.  
Koululääkärinä on Jenni Käyhkö. 
 
Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, opettaja tai terveydenhoitaja toteaa sairauden ja opettaja antaa 
tarvittaessa luvan lähteä koulusta kesken päivän kotiin. 
Koulutapaturman sattuessa henkilökunta ja terveydenhoitaja antavat ensiapua. Huoltajaan otetaan yhteyttä, 
jos on tarpeen toimittaa oppilas yhteispäivystykseen. 
Koulu on vakuuttanut oppilaat. Vakuutusasiat hoitaa koulusihteeri. 
Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää toimintaa, joten päävastuu oppilaan sairastuessa on huoltajilla, 
joiden tulee järjestää lapselle asianmukainen hoito. 
 
 
Erityisopetus 
 
Erityisopetus on koulun tarjoama tukitoimi, jonka tavoitteena on: 
 * parantaa oppimisvalmiuksia ja – taitoja 
 * edesauttaa perustaitojen ja tietojen omaksumista 
 * turvata oppimisedellytykset, jos ilmenee oppimisvaikeuksia tai tuen tarpeita 
 * pyrkiä ennaltaehkäisemään oppimisvaikeuksien syntyä 
 * tunnistaa vaikeudet mahdollisimman varhain 
 
Osa-aikaisen erityisopetuksen avulla pyritään poistamaan ja lieventämään oppimisvaikeuksia sekä 
turvaamaan yksilölliset oppimisedellytykset. 
Oppilaat ohjautuvat erityisopetukseen erilaisten kartoitusten, opettajien, vanhempien tai oppilaiden itsensä 
tekemien aloitteiden pohjalta. Erityisopetus voi olla tilapäinen tai pysyvä opetusjärjestely, joka tapahtuu 
muun koulutyön yhteydessä. Opetus voi olla yksilö- tai pienryhmäopetusta. Erityisopettaja voi työskennellä 
myös samanaikaisopettajana.  
Opetus suunnitellaan yhteistyössä opettajien kanssa. 
 



 
Osa-aikainen erityisopetus sisältää mm. 
 * lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen harjaannuttamista 
 * matematiikan perustaitojen harjaannuttamista 
 * englannin kielen perustaitojen harjaannuttamista 
 * erilaisia hahmottamiseen liittyviä harjoituksia 
 * kuuntelu- ja keskittymisharjoitteita 
 * puheopetusta 
 
Oppimisen tukena käytetään erilaisia havainnollistamismateriaaleja, erityisopetuksen  
välineitä, oppimispelejä ja harjoituksia. 
 
Erityisopettaja Katja Räisänen toimii Pihlajaniemen koululla ma, ti, to 
puh: 044-4174517, sähköposti: katja.raisanen@savonlinna.fi 
 
 
 
 
 
Koulun tehtävänä on: 

- opettaa ja ohjata lasta niin, että hän kasvaa ihmisyyteen ja vastuukykyiseen yhteiskunnan 
jäsenyyteen 

- opettaa ja ohjata lasta niin, että hän saa elämässään tarpeellisia tietoja ja taitoja 
- olla yhteistyössä kotien kanssa (perusopetuslaki) 

 
Se tarkoittaa, että koulu 

- ohjaa mm. toisen kunnioittamiseen ja vastuullisuuteen 
- ohjaa mm. täsmällisyyteen ja säännöllisyyteen 
- ohjaa opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen 

 
 
Huoltajan tehtävä on: 

- valvoa oppivelvollisuuden täyttämistä (perusopetuslaki) 
- huolehtia kunnon aamupalsta, jonka ”jatkoksi” koulu tarjoaa aterian 
- valvoa, että lapsi huolehtii mukaansa koulupäivänä tarvitsemansa työskentelyvälineet 
- opastaa ja neuvoa lapselle turvallisen koulumatkan ja ohjata lasta niin, että hän ennättää 

kouluun ajoissa 
- valvoa, että lapsi huolehtii läksyistään ja auttaa lasta tarvittaessa niiden teossa 
- osoittaa kiinnostusta lapsen koulunkäyntiä kohtaan kyselemällä ja jakamalla koulupäivän 

asioita yhdessä lapsen kanssa 
- olla yhteydessä kouluun 
- ilmoittaa poissaoloista 
- huolehtia riittävästä yöunesta 

 
Koululaisen tehtävä on: 

- osallistua perusopetukseen, suorittaa tehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti 
(perusopetuslaki) 

Se tarkoittaa, että koululainen 
- oppii tekemään kotitehtävänsä 
- oppii noudattamaan kouluaikoja 
- oppii huolehtimaan tavaroista ja välineistä 
- oppii ymmärtämään tekojensa seuraukset 
- oppii toimimaan turvallisesti 
 

 
 

 
 
 
 



 
SAVONLINNAN 4H-YHDISTYKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

Savonlinnan 4H-yhdistyksen iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2.-luokkalaisille sekä erityisoppilaille. 
Toiminnan periaatteena on taata lapselle turvallinen ympäristö ja luotettavat aikuiskontaktit. 
Iltapäivätoiminnan ohjaajina toimii koulutettu työtiimi. 

Oppilaat noudetaan iltapäivätoimintaan heti koulutyön päätyttyä. Iltapäivän aikana syödään välipala, 
tehdään läksyt, askarrellaan eri teemojen mukaan (esim. luonto, vuodenajat, juhlat) sekä ulkoillaan ja 
liikutaan mahdollisimman paljon. Toiminta suunnitellaan lapsilähtöisesti eli mahdollisuus lepoon ja 
vapaaseen leikkiin ip-kavereitten kanssa kuuluvat myös iltapäivien ohjelmaan. Kuukausimaksuun 
sisältyvät välipala, vakuutus, materiaalit, ohjaus ja retket 
 
Iltapäivätoimintapaikka on avoinna koulupäivinä ma-pe klo 12.00 - 16.30. Iltapäivähoidosta tehdään 
vanhempien kanssa kirjallinen hoitosopimus, missä sovitaan mm. kotiinlähtöajat ja maksuosuus. Välipala 
ostetaan Savonlinnan kaupungin ruokapalvelulta ja tarjoillaan koulun ruokalassa. Läksyjen osalta 
lopullinen vastuu on vanhemmilla ja on hyvä, että läksyt tarkastetaan yhdessä vanhempien kanssa 
kotona. Samalla se on luonteva tapa olla hetki yhdessä pitkän päivän jälkeen.  
 

Tervetuloa mukaan toimintaan! 

     
 

Ohjaaja Pihlajaniemellä: Iltapäivätoiminnan vastuuohjaaja Ritva Nieminen p.050 4323928               
sekä Tuija Kaupio 
 

Savonlinnan 4H-yhdistyksen toimisto: 
Puistokatu 5 57100 SAVONLINNA, www.savonlinna.4h.fi 

sähköposti: savonlinna4h@gmail.com 

Maija Tuunanen, toiminnanjohtaja/4h-iltapäivätoiminnan koordinaattori, 

p. 044 738 5854, maija.tuunanen@4h.fi 

 

 
 
 
VÄLIPALA 
 
Ruokapalvelun maksullinen välipala on tarjolla halukkaille         
Pihlajaniemen koulussa päivittäin klo 13.50-14.10 
 
Sisältää listan mukaan seuraavia: 
Leipää (ruis- grahamleipää, sämpylää, piirakkaa, rieskaa tms.) 
Levitettä 
Leikkelettä 
Tuorepalaa (hedelmää, hedelmäsalaattia, marjakiisseliä, juuresta ym. satokauden ja 
sesonkien mukaan) 
Maitoa tai vettä 
 
Hinta syksyllä 2018: 1,50€/välipala 
 
Koulun keittiön emännällä on välipalalippuja, joita oppilaat voivat ostaa. 
 
 
 
 
 



VANHEMPAINTOIMIKUNTA 

Pihlajaniemen koulun vanhempaintoiminnan tarkoituksena on edistää koulun ja kodin välistä yhteistoimintaa. 
Tarkoituksena on myös kerätä ajatuksia ja ideoita koulutoiminnan ja opetusympäristön kehittämiseksi, sekä 
annetaan tukea opettajille ja kodeille nykypäivän kasvatustyössä. Lisäksi toimikunta järjestää erilaisia 
tapahtumia, joista mahdollisesti saatavat varat kohdistetaan suoraan koulun ja koululaisten hyväksi. Koulun 
vanhempaintoiminta ei ole virallisesti rekisteröity, vaan sitä viedään eteenpäin lukuvuoden alussa valittavalla 
oppilaiden vanhemmista/huoltajista koostuvalla vanhempaintoimikunnalla. Toimikunnan kokouksista ja niissä 
käsiteltävistä asioista tiedotetaan Wilman kautta tiedotteilla. Kokoukset ovat avoimia ja niihin ovat 
tervetulleita kaikki koulun oppilaiden vanhemmat/huoltajat.                              
Mukavaa ja aktiivista lukuvuotta niin oppilaille, opettajille kuin myös vanhemmille/huoltajille. 

Anne Jäppinen, puheenjohtaja p. 050 3072897 

  

  

  

  

  


