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1. Koulunjohtajan tervehdys

Lukuvuotemme alkoi epätavallisen lämpimässä säässä. Hienosti oppilaat jaksoivat opiskella,
vaikka lämpö tuli sisätiloihinkin. Aurinko toi pirteyttä ja nyt kouluvuosi päässyt hyvin käyntiin.

Piha-alueemme on muuttunut kesän aikana edukseen. Nyt se suorastaan houkuttelee
liikkumaan ja leikkimään. Ja tästähän me kaikki tykkäämme. Tervetuloa myös illalla
pelailemaan, kiipeilemään ja keinumaan koulun pihalle. Iltsin toiminta loppuu klo 16.30,
jonka jälkeen piha on kaikkien käytössä. Areenan avajaisia vietämme tiistaina 20.9., jolloin
se saa uuden, virallisen nimensä nimikilpailun ratkettua.

Tämän lukuvuoden painopisteet ovat kouluyhteisön hyvinvointi, vahvuusperustainen
pedagogiikka ja hyvät tavat. Tärkeitä ja laajoja asioita kaikki ja ne ovatkin joka päivä osa
koulupäiväämme.

Mukavaa lukuvuotta 2022-2023 kaikille!

Teija Piironen, koulunjohtaja

2. Koulun henkilökunta

Luokat, opettajat, oppilaita luokalla

1a Teemu Pulkkinen oppilaita 13
1b Tytti Taskinen oppilaita 15
2 Sari Wuorinen oppilaita 22
3 Miia Parkkinen oppilaita 20
4 Markku Korhonen oppilaita 20
5 Leila Silvola oppilaita 26
6 Teija Piironen oppilaita 21

Englanninopettaja Maria Kivitie
Erityisopettaja Katja Räisänen (ma-to)

Koulunkäynninohjaajat: Jari Finer, Mari Hrustaljova, Anu Lähdesmäki, Piia
Nousiainen ja Juho Puurunen

Koulusihteeri Tiina Hiltunen
Terveydenhoitaja Mirkka Honkanen
Koululääkäri Jenni Käyhkö
Ruokapalvelutyöntekijä Päivi Utriainen
Koulukuraattori Pauli Kokkonen
Koulupsykologi Niina Finell
Siistijä Anne Jäppinen



3. Pihlajaniemen koulun tehtävä

Pihlajaniemen koulun tehtävänä on antaa jokaiselle oppilaalle mahdollisuus
oppimiseen ja itsensä kehittämiseen turvallisessa oppimisympäristössä oppilaan
yksilöllisyys huomioiden. Tavoitteena on itsetunnoltaan terve, vastuullinen,
yhteistyökykyinen, ajatteleva ja toiset huomioon ottava oppilas.

Kasvatuksen ja opetuksen painopistealueet lukuvuonna 2022-2023 ovat
kouluyhteisön hyvinvointi ja toimintakulttuurin kehittäminen (positiivinen
pedagogiikka) sekä hyvät tavat.

4. Koulun työ- ja loma-ajat

syyslukukausi: to 11.8.22 - ti 20.12.22
kevätlukukausi: ma 2.1.23 - la 3.6.23

lomat:
syysloma vko 43 24.10. - 30.10.22
itsenäisyyspäivä ti 6.12., maanantaina 5.12. ei ole koulua
joululoma 21.12.22 - 1.1.23
talviloma vko 9 27.2. - 5.3.23
pääsiäinen 7.4. - 10.4.23
helatorstai 18.5.23, perjantaina 19.5. ei ole koulua

Perusopetusasetuksen 3§ mukaan opetukseen tulee käyttää tuntia kohti
laskennallisesti vähintään 45 minuuttia. Opetukseen käytettävä aika jaetaan
tarkoituksenmukaisiksi opetusjaksoiksi ja tauoiksi. Pihlajaniemen koulussa
koulupäivät alkavat klo 8 ja 10 tasatunnein. Joka päivä on pitkä välitunti klo
9.30-10.00, minkä vuoksi toinen oppitunti alkaa klo 8.45. Tämä on hyvä huomioida
koulun alkaessa.

Koulupäivät päättyvät tasatunnein. Mikäli opetuksen järjestämisen kannalta on
välttämätöntä, voidaan kaksi viimeistä oppituntia pitää ilman taukoa ja koulupäivä voi
loppua 15 minuuttia aiemmin. Näin voidaan tehdä taito- ja taideaineissa sekä
valinnaisaineissa.



5. Pihlajaniemen koulun järjestyssäännöt

5.1.Järjestyssääntöjen tarkoitus
Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 §:n mukaisesti edistää
koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön
turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Sääntöjä noudatetaan kaikkialla koulutyössä
(oppitunneilla, välitunneilla, ruokailussa, koulumatkoilla ja koulun järjestämissä
tilaisuuksissa).

5.2.Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
Oppilaalla on oikeus saada maksutonta perusopetusta kaikkina koulun työpäivinä
turvallisessa oppimisympäristössä.
Oppilaalla on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä
oikeus yksityiselämän suojaan.
Oppilaan tulee ottaa huomioon ja hyväksyä toisten erilaisuus ja opetella
työskentelemään kaikkien kanssa niin omaa kuin toistenkin työtä kunnioittaen.
Oppilaan tulee noudattaa hyviä käytöstapoja.
Oppilaan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.
Oppilaan tulee suorittaa koulutehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.
Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun tai toisen ihmisen omaisuudelle
aiheuttamansa vahingon.

5.3.Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen
Koulussa on tärkeää ottaa kaikki huomioon ja toimia yhteisesti sovittujen sääntöjen
mukaan.

Koulumatkat
1.-2.-luokkalaiset kulkevat koulumatkansa jalkaisin. 3.-6.-luokkalaiset voivat tulla
kouluun polkupyörällä. Pyöräillessä tulee käyttää kypärää ja pyörät tulee säilyttää
niille osoitetuilla paikoilla.
Koulumatkoilla tulee noudattaa liikennesääntöjä.
Koulumatkat kuuluvat koulun työaikaan.

Oppitunnit
Siirryn oppitunnille ajoissa ja rauhallisesti.
Keskityn työhöni ja edistän luokan työrauhaa.
Huolehdin koulutöistäni ja -tavaroistani sekä työympäristöni siisteydestä.

Ruokailut
Siirryn ruokalaan rauhallisesti.
Otan ruokaa sen verran kuin syön ja ruokaillessani noudatan hyviä tapoja.
Palautan astiat asianmukaisesti palautuspisteeseen ja jätän ruokailupaikkani siistiin
kuntoon.



Välitunnit
Käyttäydyn välitunnilla hyvien tapojen mukaisesti ja muistan ottaa huomioon kaikkien
turvallisuuden.
Välitunneilla oleskellaan, leikitään ja pelataan niille varatuilla alueilla.
Lumipallojen heittely on sallittu ainoastaan kentän päädyssä olevaan palloseinään.
Polkupyörillä ei saa ajaa välitunneilla.

Mobiililaitteiden käyttö
Pidän mobiililaitteeni poissa näkyvistä ja äänettömällä oppitunneilla ja välitunneilla,
ellei opettaja anna siihen lupaa. Tarvittaessa opettaja voi ottaa puhelimeni
säilytykseen koulupäivän ajaksi.
En käytä missään tilanteessa mobiililaitteita kiusaamiseen, häirintään tai toisen
yksityisyyden loukkaamiseen.
En jaa kuvia tai videoita ilman lupaa.

Päihteet ja vaaralliset esineet
En tuo kouluun päihteitä, tupakkatuotteita, vaarallisia esineitä tai aineita.
Opettaja voi takavarikoida edellä mainitut tavarat niitä havaitessaan.

5.4.Kurinpito
Kurinpitokeinoina voidaan käyttää perusopetuslain mukaisesti
- kasvatuskeskustelua
- jälki-istuntoa
- luokasta, opetustilanteesta tai muusta koulun järjestämästä tilaisuudesta
poistamista valvottuun tilaan
- koulupäivän keskeyttämistä
- kirjallista varoitusta
- tilapäisesti koulusta erottamista

5.5. Järjestyssäännöistä tiedottaminen ja seuranta
Järjestyssäännöistä tiedotetaan Wilmassa. Niiden noudattamista seurataan
henkilökunnan toimesta ja muokataan tarvittaessa.

6. Poissaolot

Oppilaan ollessa poissa koulusta sairauden tai muun syyn vuoksi, pyydämme
huoltajaa ilmoittamaan poissaolosta samana päivänä kahden tunnin sisällä koulun
alkamisesta ensisijaisesti Wilma-merkinnällä (Tuntimerkinnät -> Ilmoita poissaolosta)
tai soittamalla.

Lomamatkat olisi hyvä sijoittaa koulun loma-aikoihin. Kouluaikana tapahtuviin
matkoihin tai muihin poissaoloihin haetaan lupa täyttämällä hakemus Wilmassa
(Hakemukset ja päätökset -> Tee uusi hakemus). Enintään kolmen päivän



poissaoloon luvan myöntää luokanopettaja ja pidempiin haetaan lupa
koulunjohtajalta. Myös yhden päivän ennalta tiedettyyn poissaoloon tehdään
hakemus.

Savonlinnan kaupungin kouluilla on yhteinen malli poissaoloihin puuttumiseen. Tämä
malli löytyy koulumme kotisivuilta poissaoloihin puuttumisen malli ja Wilman
tiedotteista.

Luokanopettaja seuraa oppilaiden poissaoloja säännöllisesti. Kun poissaoloja kertyy
tietyn verran (50 h / 100 h), koulusta ollaan yhteydessä tuen tarpeen selvittämiseksi.
Opettaja puuttuu epämääräisiin poissaoloihin ja myöhästelyihin ja on yhteydessä
huoltajaan. Mikäli tilanne ei korjaannu, asia viedään oppilashuoltoryhmään, jossa
suunnitellaan toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi (esim. koulukuraattorin tai
-terveydenhoitajan vastaanotto).

Mikäli huoltajan ja koulun keinoilla ei saada tilannetta korjattua, koulu on velvollinen
tekemään lastensuojelulain mukaisen lastensuojeluilmoituksen tai koulu voi yhdessä
huoltajan kanssa tehdä lastensuojeluun pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi.

7 Oppilashuolto

Oppilashuolto edistää oppilaan hyvää oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä
sosiaalista hyvinvointia. Se tukee koulun arjen toimintaa ja kouluyhteisön
hyvinvointia. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville.

Yhteisöllinen oppilashuolto on ensisijainen toimintamuoto koulun oppilashuollon
järjestämiseksi. Sen toimilla edistetään oppilaiden ja huoltajien osallisuutta, koulun
kasvatus- ja opetustyötä, arjen huolenpitoa ja hyvinvointia. Yhteisöllinen
oppilashuolto on ennaltaehkäisevää ja moniammatillista. Koulunjohtaja johtaa
koulukohtaista oppilashuoltoryhmää, joka vastaa koulun oppilashuollon
suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista.

Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan aina yhteistyössä oppilaan ja hänen
huoltajansa kanssa. Tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien,
koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen,
tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain.
Yksilökohtainen oppilashuolto koostuu kouluterveydenhuollosta, koulukuraattori- ja
koulupsykologipalveluista sekä monialaisesta oppilashuoltotyöstä.

Oppilaan tueksi voidaan koota monialainen asiantuntijaryhmä silloin, kun tarvitaan
monipuolista eri alojen asiantuntemusta oppilaan tuen järjestämiseen.
Asiantuntijaryhmän jäsenistä sovitaan oppilaan ja huoltajan kanssa.

http://edu.savonlinnaseutu.fi/mertala/files/2019/08/Poissaolomalli-rehtorikokous-24.4.2019.pdf


Koulupsykologin työskentelyn tavoitteena on edistää oppilaiden psyykkistä ja
sosiaalista hyvinvointia yksilöinä ja yhteisön jäseninä sekä tukea oppimistavoitteiden
saavuttamista. Koulupsykologin tehtävänkuvaan kuuluu konsultaatiota ja
opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistämistä sekä jonkin verran suoraa asiakastyötä ja
yhteistyötä kotien ja erilaisten sidosryhmien kanssa. Koulupsykologi noudattaa
työssään ammattieettisiä periaatteita.

Koulupsykologi Niina Finell

Koulukuraattorin työn painopistealueita ovat oppilaan kaveripulmat, luvattomat
poissaolot, koulumotivaation puute, sosiaaliset ongelmat; kiusaamiset, vetäytyminen
ja yksinäisyys sekä vapaa-ajan ongelmat. Kuraattori auttaa oppilaan
kokonaistilanteen arvioinnissa ja tukitoimien suunnittelussa. Kuraattori työskentelee
pääasiassa keskustellen yksittäisen oppilaan ja hänen perheensä kanssa, osallistuu
tarvittaessa yksilökohtaisiin oppilashuoltoryhmiin ja verkostotapaamisiin sekä
konsultoi ja kouluttaa. Kuraattori osallistuu myös kouluyhteisön kehittämistyöhön.

Koulukuraattori Pauli Kokkonen p. 044 417 4533, paikalla Pihlajaniemen
koululla keskiviikkoisin. Päivystysvastaanotto klo 11.00-12.15. Myös
Wilma-viestillä voi varata tapaamisajan etukäteen keskiviikoille.

Kouluterveydenhoito

(Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - SOSTERI)

Kouluterveydenhuollon perustehtävänä on edistää jokaisen koululaisen
mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä, hyvää oloa ja toimintakykyä. Siten
luodaan perustaa terveelle aikuisuudelle. Tavoitteena on ennaltaehkäistä sairauksien
syntymistä ja ohjata oppilasta hoitoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä
tukea oppilaan omaa vastuuta omasta terveydestään. Kouluterveydenhuollon
perustehtävään kuuluu myös kouluyhteisön ja kouluympäristön terveydenhuolto.

Terveydenhoitaja Mirkka Honkanen on paikalla Pihlajaniemen koululla joka torstai
ja perjantai. Koululääkärille ajan saa erillisellä varauksella.

7.1 Koulunkäynnin tuki

Tukiopetus

Oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetus on oppilaalle tilapäisesti
annettavaa opetusta koulupäivän päätteeksi tai ennen koulupäivän alkua. Aloite
tukiopetukseen voi tulla huoltajalta, oppilaalta tai opettajalta. Tukiopetusta voi antaa
luokanopettaja tai erityisopettaja.



Tukiopetusta voi saada sairaspoissaolojen vuoksi, mikäli on tilapäisesti jäänyt
jälkeen opinnoissa tai jos oppilaalla on muulla tavoin oppimisen tuen tarve.
Lomamatkojen poissaolojen vuoksi tukiopetusta ei järjestetä.

Koulunkäynninohjaajat

Koulunkäynninohjaajille on sovittu nimikkoluokat, joissa he pääsääntöisesti
työskentelevät. Työjärjestyksestä poiketaan joustavasti kaikkien luokkien tarpeiden
mukaan. Koulunkäynninohjaaja auttaa oppilasta työskentelyn aloittamisessa ja itse
työskentelyn aikana.

Erityisopetus

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus
saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaisella
erityisopetuksella voidaan parantaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä
oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Osa-aikaista erityisopetusta
annetaan esimerkiksi oppilaille, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä
vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia
opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaista
erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmissä
tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään
oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Osa-aikainen erityisopetus suunnitellaan ja
oppilaan oppimista arvioidaan opettajien yhteistyönä.

Erityisopettaja Katja Räisänen p. 044 417 4517 (koululla ma-to)

7.2 KaMu

Pihlajaniemen koululla on aina haluttu puuttua tiukasti kaikkiin esille tulleisiin
kiusaamistapauksiin ja kiusaamista on pyritty ehkäisemään eri tavoin. Kaupungin
omasta kiusaamisen vastustamisohjelmasta (KaMu = Kaikki Mukaan) saadaan
lisäkeinoja kiusaamisen ehkäisemiseen, vähentämiseen ja tapausten ratkomiseen.
KaMu-toiminnan vastuuhenkilö on Maria Kivitie.

Pääosin kiusaamistapausten selvittämiseen riittävät luokanopettajien toimenpiteet.
Mikäli ne eivät tehoa, kiusaamistapausten selvittämiseen kutsutaan koolle työryhmä,
johon kuuluvat luokanopettaja ja KaMu-vastaava sekä tarvittaessa koulunjohtaja.
Lisäksi ryhmään kutsutaan terveydenhoitaja ja koulukuraattori, jos tarvetta ilmenee.



8. Arviointi

OPPILAAN ARVIOINTI SAVONLINNASSA 1.8.2020 alkaen

SANALLINEN ARVIOINTI 1-2 -luokat

● 1-2-luokat: sanallisesti arvioitu kevään lukuvuositodistus

NUMEROARVIOINTI 3-6-luokat

● 3-5-luokat: numeroarviointi: kevään lukuvuositodistus
● 6-luokat numeroarviointi: sekä välitodistus (joulu) että lukuvuositodistus

(kevät)

VÄLIARVIOINTI JA ARVIOINTIKESKUSTELUT marras-helmikuussa

● 1-5-lk välitodistuksen (joulu) korvaa arviointikeskustelu marras-helmikuussa.
Keskustelussa ovat mukana oppilas, huoltaja ja opettaja.

● 6-lk arviointikeskustelu käydään tammi-helmikuussa välitodistuksen pohjalta.
Keskustelussa ovat mukana oppilas, huoltaja ja opettaja.

HEIKON JA VÄLTTÄVÄN ARVOSANAN TIEDOTTEET ENNEN SYYSLOMAA

Viikon 42 lopussa lähetetään niihin 6. luokan oppilaiden koteihin tiedote, joissa
oppilas on saamassa tämän hetkisen osaamisensa perusteella jostain aineesta
heikon tai välttävän arvosanan (4 tai 5) jouluarviointiin. Tiedotteessa on kerrottu
koulun suunnitelma tukitoimista ennen väliarvioinnin antamista ja koulun toiveet
kodin antaman tuen suhteen. Huoltajan tulee allekirjoittaa tiedote ja oppilaan
palauttaa tiedote luokanvalvojalle syysloman jälkeen.

Arvosana Kriteerit
erinomainen
(10)

Oppilas
● hallitsee erinomaisesti oppiaineen kriteerien edellyttämän

tason
● osaa soveltaa oppimaansa
● osoittaa erityisen myönteistä asennetta oppiaineen aihepiiriä

kohtaan
● osallistuu tuntityöskentelyyn erittäin aktiivisesti
● suorittaa vastuullisesti ja tunnollisesti tehtävänsä

kiitettävä
(9)

Oppilas
● hallitsee vahvasti oppiaineen kriteerien edellyttämän tason
● osoittaa myönteistä asennetta oppiaineen aihepiiriä kohtaan
● osallistuu tuntityöskentelyyn aktiivisesti
● suorittaa vastuullisesti ja tunnollisesti tehtävänsä



hyvä
(8)

Oppilas
● osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteerien edellyttämää

osaamista; joidenkin kriteerien saavuttamatta jäämisen voi
kompensoida muiden kriteerien tason ylittämisellä

● osoittaa yleensä myönteistä asennetta oppiaineen aihepiiriä
kohtaan

● osallistuu tuntityöskentelyyn yleensä aktiivisesti
● suorittaa yleensä tunnollisesti tehtävänsä

tyydyttävä
(7)

Oppilas
● osoittaa osaamista, jota useimmat oppiaineen kriteerit

edellyttävät
● työskentelee yritteliäästi, mutta saattaa tarvita tukea
● osallistuu tuntityöskentelyyn vaihtelevasti
● suorittaa pääsääntöisesti tehtävänsä

kohtalainen
(6)

Oppilas
● osoittaa joidenkin oppiaineen kriteerien edellyttämää

osaamista
● asennoituu yleensä passiivisesti
● osallistuu tuntityöskentelyyn vaihtelevasti ja tarvitsee tukea
● saattaa jättää tehtävänsä tekemättä

välttävä
(5)

Oppilas
● pyrkii oppiaineen tavoitteiden saavuttamiseen, vaikka pystyy

osoittamaan vain jossakin määrin kriteerien edellyttämää
osaamista

● asennoituu passiivisesti
● osallistuu tuntityöskentelyyn heikosti
● jättää usein tehtävänsä tekemättä

KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT

Käyttäytyminen arvioidaan arviointikeskusteluiden ja lukuvuositodistuksen
yhteydessä:

● 1-2-lk arviointikeskusteluissa ja sanallisena lukuvuositodistuksessa
● 3-5-luokat arviointikeskustelussa ja numeroin kevään lukuvuositodistuksessa
● 6-9-luokat numeroin sekä väli- että lukuvuositodistuksessa.

Käyttäytymisen arvioinnissa ei arvioida oppilaan persoonaa, temperamenttia tai
luonnetyyppiä, vaan käyttäytymistä kouluyhteisön jäsenenä.

Uuden opetussuunnitelman mukaiset käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

Arvosana 10



-Ottaa toiset ihmiset huomioon esimerkillisellä tavalla omassa toiminnassaan.
-Noudattaa sovittuja sääntöjä ja sopimuksia erinomaisesti ja ymmärtää sääntöjen
merkityksen
-Edistää luokan työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä omalla toiminnallaan
esimerkillisellä tavalla.
-Osaa esimerkillisesti  käyttäytyä tilanteen edellyttämällä tavalla oppitunneilla ja
koulun tilaisuuksissa sekä noudattaa hyviä tapoja esimerkillisesti.
-Kielenkäyttö on moitteetonta.
-Yksittäinen ojentaminen ei ole esteenä arvosanan 10 saamiselle

Arvosana 9
-Ottaa toiset ihmiset huomioon kiitettävällä tavalla omassa toiminnassaan.
-Noudattaa sovittuja sääntöjä ja sopimuksia kiitettävästi.
-Edistää luokan työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä omalla toiminnallaan kiitettävällä
tavalla.
-Osaa käyttäytyä tilanteen edellyttämällä tavalla oppitunneilla ja koulun tilaisuuksissa
sekä noudattaa hyviä tapoja.
-Kielenkäyttö on moitteetonta.
-Yksittäinen ojentaminen ei ole esteenä arvosanan 9 saamiselle.

Arvosana 8
-Ottaa yleensä toiset ihmiset huomioon omassa toiminnassaan.
-Noudattaa yleensä sovittuja sääntöjä ja sopimuksia.
-Edistää yleensä  luokan työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä omalla toiminnallaan.
-Osaa pääsääntöisesti käyttäytyä tilanteen edellyttämällä tavalla oppitunneilla ja
koulun tilaisuuksissa.  Hyvien tapojen noudattamisessa on jonkin verran
parantamisen varaa.
-Kielenkäyttö on pääsääntöisesti moitteetonta.
-Yksittäinen ojentaminen ei ole esteenä arvosanan 8 saamiselle.

Arvosana 7

-Ottaa vaihtelevasti toiset ihmiset huomioon omassa toiminnassaan.
-Noudattaa  vaihtelevasti sovittuja sääntöjä ja sopimuksia
-Ei yleensä edistä luokan työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä omalla toiminnallaan.
-Käyttäytyy vaihtelevasti  tilanteen edellyttämällä tavalla oppitunneilla ja koulun
tilaisuuksissa.  Hyvien tapojen  noudattamisessa on parantamisen varaa.
-Ei hallitse tilanteenmukaista kielenkäyttöä.
-Useampia luvattomia poissaoloja ja/tai ojentamisia.

Arvosana 6

-Vaikeuksia ottaa toiset ihmiset huomioon omassa toiminnassaan.
-Vaikeuksia noudattaa sovittuja sääntöjä ja sopimuksia.
-Vaikeuttaa luokan työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä  omalla toiminnallaan.
-Ei hallitse tilanteen edellyttämää  toimintatapaa oppitunneilla ja koulun
tilaisuuksissa.  Hyvien tapojen  noudattamisessa on huomattavia puutteita.
-Kielenkäyttö on usein epäasiallista.
-Luvattomia poissaoloja ja/tai ojentamisia on kertynyt paljon.

Arvosana 5



-Suuria vaikeuksia ottaa toiset ihmiset huomioon omassa toiminnassaan.
-Toistuvia vaikeuksia noudattaa sovittuja sääntöjä ja sopimuksia.
-Vaikeuttaa merkittävällä tavalla luokan työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä.
-Ei lainkaan hallitse tilanteen edellyttämää  toimintatapaa oppitunneilla ja koulun
tilaisuuksissa.  Ei noudata hyviä tapoja.
-Kielenkäyttö on epäasiallista.
-Luvattomia poissaoloja ja/tai ojentamisia kertyy jatkuvasti.

Arvosana 4

Oppilaan käyttäytymisessä on niin suuria vaikeuksia, ettei hän täytä edellä esitettyjä
käyttäytymisen kriteerejä edes välttävällä tavalla.

Työskentelyn arviointi

Oppilaiden työskentelytaitojen kehittäminen on yksi perusopetuksen keskeisistä
tavoitteista. Opetuksessa tuetaan oppilaiden itsenäisen ja yhdessä työskentelyn
taitoja. Työskentelytaitoihin sisältyvät myös taito suunnitella ja arvioida omaa
työtään, taito toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen sekä taito toimia
rakentavassa vuorovaikutuksessa. Työskentelytaitojen arviointi kuuluu oppiaineen
arviointiin.

Pihlajaniemen koulun arvioinnin painopiste

Pihlajaniemen koulun painopistealueet arvioinnissa ovat selkeiden tavoitteiden
asettaminen ja sisäistäminen, opettajan antama palaute sekä itsearviointi.
Arviointikäytännöt ja palautteen antaminen suunnitellaan ja toteutetaan oppilaiden
ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Palautetta annettaessa kiinnitetään huomiota
oppilaiden onnistumisiin ja oppimisen edistymiseen suhteessa aiempaan
osaamiseen. Koulussa otetaan käyttöön yhtenäinen itsearviointilomake
käyttäytymisen ja työskentelyn osalta.

Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä. Opettaja kokoaa tietoa oppilaiden
edistymisestä oppimisen eri osa-alueilla ja erilaisissa oppimistilanteissa. Tällöin on
tärkeää ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä sekä
huolehtia siitä, ettei edistymisen ja osaamisen osoittamiselle ole esteitä.

Saatu palaute käydään läpi huolellisesti huoltajan ja oppilaan kanssa
arviointikeskustelussa joulu-helmikuun aikana. Keväällä katsotaan miten tavoitteet
ovat toteutuneet.

9. Välipala

Ruokapalvelun maksullinen välipala on tarjolla halukkaille Pihlajaniemen koulussa
päivittäin klo 13.00-13.15. Välipala sisältää mm. leipää (ruis-, grahamleipää,



sämpylää, piirakkaa, rieskaa tms.), levitettä, leikkelettä, tuorepalaa (hedelmää,
hedelmäsalaattia, marjakiisseliä, juuresta ym. satokauden ja sesonkien mukaan)
sekä maitoa tai vettä. Päivittäinen välipalalista löytyy Savonlinnan kaupungin
internetsivuilta.

Välipalan hinta tänä syksynä on 1,80€.

10. Oppilaskunta

Pihlajaniemen koulun oppilaskunnan toimintaa ohjaa opettaja Miia Parkkinen.
Oppilaskunnan hallitukseen on valittu jokaiselta luokalta kaksi oppilasjäsentä.
Oppilaskunnan kautta saadaan tietoon oppilaiden näkemyksiä ja mielipiteitä kouluun
liittyviin asioihin. Oppilaskunnan toimesta järjestetään kouluvuoden aikana
tapahtumia ja muuta toimintaa. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu tarvittaessa
ohjaavan opettajan kutsumana. Oppilaskuntatoiminta on myös osa koulun
ennakoivaa oppilashuoltoa ja oppilaskunnan hallituksen jäsenet voivat edustaa
oppilaita koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kokouksissa tarvittaessa.

11. Kodin ja koulun yhteistyö

Kasvatus on kodin ja koulun tiivistä yhteistyötä. Ensisijainen kasvatusvastuu on
kodilla. Aktiivinen yhteydenpito kodin ja koulun välillä on aina lapsen etu.

Yhteydenpito tapahtuu erilaisin tiedottein, viestein, puhelimitse sekä
vanhempainiltojen, arviointikeskustelujen ja muiden tapaamisten muodossa. Wilma
on kätevä yhteydenpitoväline ja sitä tulisikin seurata säännöllisesti.

Koulullamme on Instagram-tili pihlajaniemenkoulu, jonka kautta kotiväki pääsee
näkemään koulumme arkea ja juhlaakin.

VANHEMPAINTOIMIKUNTA
Pihlajaniemen koulun vanhempaintoimikunnan tehtävänä on edistää koulun ja kodin
yhteistoimintaa. Tarkoituksena on myös kerätä ajatuksia ja ideoita koulutoiminnan ja
oppimisympäristön kehittämiseksi yhteistyössä kotien kanssa. Lisäksi toimikunta
järjestää erilaisia tapahtumia ja varainkeruutempauksia, joista mahdollisesti saatavat
varat kohdistetaan oppilaiden hyväksi. Toimintaa järjestää oppilaiden vanhemmista
koostuva vanhempaintoimikunta, jonka kokouksista ja niissä käsiteltävistä asioista
tiedotetaan Wilman kautta. Kokoukset ovat avoimia ja toivotamme kaikki vanhemmat
tervetulleiksi mukaan toimintaan!
Välitämme tietoa myös toivottavasti jokaisella luokalla olevan luokkainfovanhemman
sekä Facebook-sivumme kautta
https://www.facebook.com/groups/1453403174957904. Jos et ole tiedotuslistalla,

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F1453403174957904&data=05%7C01%7CTeija.Piironen%40savonlinna.fi%7C1e1c0582de994ee07bc308da89830de4%7C66efce4db8db44bea67bb9637ded8d23%7C1%7C0%7C637973493663674188%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=Gch2wMQRIiO2LXUCPdk%2FthHujT5EFag%2FbS3oDkDhuEc%3D&reserved=0


mutta haluaisit saada tietoa luokkainfon kautta, otathan yhteyttä meihin gmailin
kautta. Olethan meihin yhteydessä myös, jos teidän lapsenne luokalla ei vielä ole
omaa luokkainfoa.

Iloista lukuvuotta kouluun ja kaikkiin koteihin!  Olkaa rohkeasti yhteydessä,
Puheenjohtaja Piia Karjalainen
Rahastonhoitaja Kirsi Hakkarainen
Sihteeri Salla Halko

pihlajaniemenvanhemmat@gmail.com

12. Kirjasto

Koululla on monipuolinen koulukirjasto. Jokaisella luokalla on oma kirjastovälitunti,
jolloin kirjoja voi käydä lainaamassa. Kirjastosta voi lainata kirjoja kotiin tai pulpettiin
lukuhetkiä varten. Laina-aika on yksi kuukausi. Suosikkikirjoja lainataan ahkerasti.
Onkin hyvä palauttaa kirja heti, kun sen on saanut luettua ja tehtyä mahdollisen
kirjadiplomitehtävän.

Kirjastoauto käy koulullamme noin joka toinen maanantai klo 9.30-10.00. Oma
kirjastokortti on oltava mukana.

Lainaamme luokille kaupunginkirjastosta myös kirjapaketteja esim. lukupiireihin.

Pidetäänhän hyvä huoli kirjoista niin koulussa kuin kotonakin.

13. Kerhot

Miun Harrastus Savonlinna -hankkeen kautta koulullamme on tarjolla seuraavat
harrastukset:  aamukerho ekaluokkalaisille, kokkailu 4-6 lk, liikunta 1-3 lk, liikunta 4-6
lk, karaokekerho, tanssi, kuvataide ja venäjän kieli.

Lisäksi Pihlajaniemen koululla on muiden tahojen järjestämänä voimisteluharrastus
(SaVoLi) ja iltapäiväkerho (4H-yhdistys).

Iltapäivätoiminta kaudella 2022-23

Iltapäivätoiminta on koulupäivän jälkeen tapahtuvaa päivittäistä toimintaa, joka
tarjoaa lapselle turvallisen ympäristön viettää iltapäivä.



Iltapäivätoiminta on tarkoitettu perusopetuksessa oleville 1.- ja 2-luokkalaisille sekä
erityisopetuksessa oleville lapsille. Toiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun
kasvatustyötä sekä edistää lasten hyvinvointia.

Iltapäivätoimintaa toteutetaan yleisesti päivittäisenä toimintana kouluajan
päättymisestä aina tarvittaessa klo 16.30 asti.

Iltapäivätoiminnan aikana mm. tehdään läksyt, ulkoillaan, syödään välipala, tehdään
erilaisia kädentöitä sekä liikutaan mahdollisimman paljon.

Lepo ja vapaa leikki ovat myös tärkeä osa iltapäivää. Iltapäivätoimintaa toteutetaan
lasten omien toiveiden ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta mahdollisuuksien
mukaan.

Lisätietoja hakemisesta https://savonlinna.4h.fi/iltapaivatoiminta/

Tervetuloa mukaan!

Pihlajaniemen iltapäivätoiminnan yhteystiedot:

Vastuuohjaaja Tanja Issakainen puh. 050 4323 928, pihlajaniemi4h@gmail.com

Lisäksi ohjaajina toimii Teresa Ranta-Paasola ja Jaana Leikas.

Savonlinnan 4H -Yhdistys ry • Tulliportinkatu 9, 57100 Savonlinna

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

https://savonlinna.4h.fi/iltapaivatoiminta/

