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KOULUN YHTEYSTIEDOT

Laakavuoren ala-asteen koulu
Jänkäpolku 1, 00970 Helsinki
fax 09 310 82776

Kotisivut
www.laaka.edu.hel.fi

Postiosoite
PL 3707
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Rehtori
Janne-Pekka Nurmi 09 310 82769

Apulaisrehtori
Tarja Vainio 09 310 72017

Koulusihteeri
Nora Grönqvist 09 310 82773

Kouluisäntä
Andrei Baranov 09 310 72494

Terveydenhoitaja
Hanne Wiik 050 310 5617

Koulupsykologi
Linda Jalonen 09 310 71946 (torstaisin)

Kuraattori
Sannamari Siiskonen 09 310 71877 (tiistaisin)

Erityisopettaja
Annukka Lamberg 040 661 4138

Henkilökunnan huone 09 310 82770

Yleisopetuksen 1-2lk iltapäiväkerho 09 310 72018

Pienryhmien iltapäiväkerhot
 Reppulit 09 310 62775
 Upponallet 09 310 62767
 Touhula 09 310 62928

Ravintola Herkkutuvan
ruokapalveluvastaava
Bettina Valta 09 310 82774

Laakavuoren päiväkoti
Johtaja 09 310 90464
Henkilökunta 09 310 62765
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LUOKANOPETTAJAT AINEOPETTAJAT

1A Netta Eriksson-Kulomaa erityisopetus Annukka Lamberg
1B Ella Laukkanen S2 Vilhelmiina Harja
2A Aino Saari A1, englanti Markus Perttula
2B Anu Kiviluoto A2, ruotsi Annika Feodoroff
3A Riku Viitanen islam Driss Ghannou
3B Suvi Skarp islam Abdi Mohamoud Mohamed
4A Satu Jääskeläinen ortodoksi Liisa Osola
4A Janne Michelsson arabia Sanaa Kadi
5A Neea Myllylä kurdi (sorani) Sarah Peltonen
5-6B Yrjö Skaffari somali Ayan Elmi
6A Miia Ropponen venäjä Anna Vinokurova

Pienluokka A Anne Sjöblom
Pienluokka B Anu Kokkonen
Pienluokka C Leea Tarkka-Immonen
Valmistava lk Minna-Maria Virtanen

KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAT

Yleisopetus Taha Omri
Yleisopetus Sara Singh
Yleisopetus Tatjana Miekka
Valmistava opetus Raija Hämäläinen
Pienluokka A Anna Massimino
Pienluokka A Range Rautiainen
Pienluokka B Erja Deniz Melian
Pienluokka B Eija Vehkaniemi
Pienluokka B Kristi Stenman
Pienluokka C Svetlana Jaska
Pienluokka C Viktoria Kaikkonen

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat pääsääntöisesti: etunimi.sukunimi@edu.hel.fi
3A opettaja riku2.viitanen@edu.hel.fi

KOULUN MUU HENKILÖKUNTA

Nora Grönqvist        koulusihteeri Sunita Keshteh          ruokapalvelun alue-esimies
Andrei Baranov        kouluisäntä Bettina Valta          ruokapalveluvastaava
Marita Palonen        toimitilahuoltaja Loan Nguyen-Koli        ruokapalvelu
Tatiana Koshcheeva  toimitilahuoltaja Ursula Ben-Ama          ruokapalvelu
Vesa Vento        ATK-tukihenkilö

LAAKAVUOREN ALA-ASTEEN JOHTOKUNTA 2013 – 2016

Puheenjohtaja Pekka Lehtinen
Varapuheenjohtaja Tuija Paunio
Jäsen Karina Moslova
Jäsen Senja Vaskimo
Jäsen Tommi Tampio
Opettajajäsen Leea Tarkka-Immonen
Henkilökunnan jäsen Eija Vehkaniemi
Sihteeri, esittelijä Janne-Pekka Nurmi
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LAAKAVUOREN ALA-ASTEEN JOHTOKUNTA

Helsingin kouluissa on johtokunta, joka koostuu oppilaiden huoltajista ja koulun henkilökunnas-
ta. Nykyisen johtokunnan toimikausi kestää toukokuun loppuun 2017.  Koulun johtokunta päät-
tää hallinnollisena luottamuselimenä koulun toiminnasta. Johtokunta mm. valitsee opettajat vaki-
tuisiin virkoihin, hyväksyy toimintasuunnitelman ja -kertomuksen sekä päättää koulun budjetista.
Johtokunta kokoontuu vuosittain 3 – 5 kertaa. Huoltajat voivat olla yhteydessä johtokunnan jä-
seniin asioissa, jotka koulun toiminnassa askarruttavat heitä. Johtokunnan puheenjohtajana
toimii Pekka Lehtinen, p. 0400 446 172.

VANHEMPAINYHDISTYS

Laakavuoren ala-asteen vanhempainyhdistys toimii aktiivisesti kouluvuoden aikana. Vanhem-
painyhdistys tekee tiivistä yhteistyötä koulun kanssa ja sen tavoitteena on omalta osaltaan tu-
kea koulumme toimintaa erilaisien tempauksien, kannusteiden ja stipendien muodossa. Oman
toimintansa lisäksi vanhempainyhdistys tukee eri luokkien luokkatoimikuntien toimintaa. Van-
hempainyhdistyksen puheenjohtajana lukuvuonna 2016 - 2017 toimii Taina Sivonen. Vanhem-
painyhdistyksen tämän lukuvuoden ensimmäinen kokous on tiistaina 13.9 klo 18.00 koulun pää-
rakennuksessa. Tervetuloa!

LAAKAVUOREN ALA-ASTEEN TIEDOTTAMINEN

Pääasiallinen tiedotuskanava on sähköisen reissuvihko WILMA. Kädessänne oleva lukuvuosi-
tiedote on ainut paperitiedote. Tämä tiedote kannattaa säilyttää, sillä se sisältää paljon infor-
maatiota koulumme toiminnasta. Arjen tiedottaminen niin opettajien ja kotien kuin yleisempikin
arjen tiedottaminen tapahtuu WILMAn kautta. Lisäksi koulumme sähköisiä kotisivuja,
www.laaka.edu.hel.fi pidetään mahdollisimman ajantasaisina. Laakavuoren ala-asteella on
myös Facebook-sivut.

LUKUVUODEN 2016 – 2017 TYÖ- ja LOMA-AJAT Laakavuoren ala-asteella

Syyslukukausi 11.8.2016 (to) - 22.12.2016 (to)
 Syysloma viikko 42, 17.10.2016 (ma) - 21.10.2016 (su)
 Suomen Itsenäisyyspäivä vapaa 3.12.2016 (la) – 6.12.2016 (ti)
 Joululoma 23.12.2016 (pe) - 8.1.2017 (su).

Kevätlukukausi 9.1.2017 (ma) - 3.6.2017 (la)
 Avoimien ovien lauantaityöpäivä, 14.1.2017
 Talviloma viikko 8, 20.2.2017 (ma) - 26.2.2017 (su)
 Pääsiäisvapaa, 14.4.2017 (pe) – 17.4.2017 (ma)
 Helatorstaivapaa, 25.5.2017 (to)

Toivomme, että mahdolliset lomamatkat sijoittuisivat koulun loma-aikoihin.
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LAAKAVUORESSA TAPAHTUU

Syyslukukausi 2016
 24.8. Tokaluokkalaisten taideretki
 25.8. 1. luokkien ja kaikkien muidenkin vanhempainilta
 27.8. VESO 9.00 – 15.00
 29.8. SRK päivänavaus
 19.9. SRK päivänavaus
 19. – 23.9. Petroskoi
 19. – 23.9. Team Haloo
 28.9. klo 8.15 Taika-Petteri (srk Pave)
 30.9. Koulukuvaus
 3.10. SRK päivänavaus
 7.10. Liikuntapäivä
 13.10. Huomaa hyvä koulutus 12.30 – 15.30, Sakara 5
 13.10. Shrek –musikaali kaupunginteatteri (IlmiöX)
 14.10. Syyslaulajaiset
 31.10. SRK päivänavaus
 31.10 – 1.11. Aalto yliopiston tempaus
 31.10. – 11.11. (viikot 44 - 45) IlmiöX (luokat 1-3- & pienlk B), samoilla viikoilla kaikkien

luokkien syksyn ilmiö
 21.11. Adventtihartaus
 1.12. Ylipormestarin Itsenäisyystanssiaiset
 2.12. Laakavuoren Suomi 99v. Itsenäisyysjuhlat
 21.12. Joulukirkko ja vaihtoehtotapahtuma (klo 9.00)
 22.12 Joulujuhlat ja todistukset

Kevätlukukausi 2017
 14.1. Lauantaityöpäivä
 14.2. Ystävänpäivä -laulajaiset
 6.3. – 17.3. Kevään ilmiö viikot
 12.4. – 3.5. (ke) Uinnit yleisopetus
 3.6. Lukuvuosi päättyy, kevätjuhla

Tapahtumakalenteri täydentyy lukuvuoden aikana.

OPPILASMÄÄRÄT LUOKITTAIN LV 2016 – 2017 (5.9.2016)

1A 19 Ulkomaalaisten valmistavan
1B 19 opetuksen ryhmä 2
2A 18 Pienluokka A 8
2B 16 Pienluokka B 8
3A 17 Pienluokka C 6
3B 19
4A 30
5A 21
5-6B 19
6A 23 YHTEENSÄ 225



7

KATSOMUSAINEIDEN OPETUS

EVANKELIS-LUTERILAINEN
maanantaisin TILA
klo 8.15 – 9.45, luokka 3 pääasiassa kotiluokat
klo 9.00 – 9.45, luokat 1-2 ja 4-6 pääasiassa kotiluokat

ISLAM
maanantaisin
klo 8.15 – 9.45, luokka 3 kieliluokka
klo 9.00 – 9.45, luokka 4 kieliluokka
klo 9.00 – 9.45, luokat 5 – 6 monitoimitila
klo 13.30 – 14.15, luokat 1 – 2 1a-luokka

ORTODOKSI
maanantaisin
klo 8.15 – 9.45, luokka 3 1a-luokka
klo 9.00 – 9.45, luokat 1-2 ja 4-6 1a-luokka

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
maanantaisin
klo 8.15 – 9.45, luokat 3 1a-luokka
klo 9.00 – 9.45, luokat 1-2 IP-tila
klo 9.00 – 9.45, luokat 4-6 5-6B-luokka

OMAN ÄIDINKIELEN TUNNIT Laakavuoren ala-asteella

ARABIA
keskiviikkoisin TILA
klo 13.30 – 15.00 kieliluokka

KURDI
maanantaisin
klo 14.00 – 15.30 kieliluokka

SOMALI
perjantaisin
klo 12.00 – 13.30, luokat 1-2 s2-luokka
klo 14.00 – 15.30, luokat 3-6 s2-luokka

VENÄJÄ
keskiviikkoisin
klo 15.00 – 16.30, luokat 5-6 5a-luokka
torstaisin
klo 13.15 – 14.45, luokat 1-2 5a-luokka
klo 15.00-16.30, luokat 3-4 5a-luokka

Muita omia äidinkieliä opetetaan lähikouluissa. Lisätietoja ja lukujärjestykset saatte tarvittaessa
omalta opettajalta, koulusihteeriltä tai rehtorilta.
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KERHOTOIMINTA

EASY SPORT KORIPALLOKERHO
koulun liikuntasali

 Maanantaisin klo 14.00 – 16.00
Kerhon ohjaajina toimivat 09 Helsinki Human Rightsin ohjaajat.

EASY SPORT JALKAPALLOKERHO
koulun liikuntasali

 Tiistaisin klo 14.00 – 15.00 1.-3. luokat
 Tiistaisin klo 15. 00 – 16.00 4.-6. luokat

Kerhon ohjaajina toimivat FC KontU:n ohjaajat

KATUTANSSIKERHO (hip-hop & break dance)
koulun liikuntasali

 Keskiviikkoisin klo 13.30-14.30 3-6-luokkalaisille
Kerhon ohjaajina toimivat 09 Helsinki Human Rightsin ohjaajat Ramona Pajula ja Hosan
Omar.

09 HELSINKI HUMAN RIGHTS SÄÄTIÖN AAMU- ja ILTAPÄIVÄKERHOT

09 HHR:n maksuttomat aamu- ja iltapäiväkerhot tarjoavat 7-12 vuotiaille lapsille mahdollisuuden
kokeilla uusia lajeja ja harrastuksia sekä kohdata uusia ystäviä mukavassa ympäristössä. Ker-
hot pidetään Mellunmäen Me-talolla, Laakavuoren ala-asteen välittömässä läheisyydessä joka
arkipäivä. Aamukerhot ovat avoinna klo 07:30 - 09:00 ja iltapäiväkerhot klo 14:00-
16:00.Lisätietoa löytyy WILMAsta.

Myös muita koulun opettajien tai muiden aikuisten ohjaamia kerhoja aloitetaan syksymmällä.
Niistä ilmoitetaan tuonnempana.

KESKEISIÄ MUUTOKSIA OPETUSSUUNNITELMASSA

1.8.2016 otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma. Koulumme opetussuunnitelma on luettavissa
sähköisenä osoitteessa ops.edu.hel.fi/koulut.

Uuden opetussuunnitelman myötä oppilaan rooli muuttuu. Oppilas osallistuu oman oppimisensa
suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin aiempaa aktiivisemmin. Opettajan rooli muuttuu
enemmän ohjaajaksi.

Laakavuoren ala-asteella jokainen oppilas asettaa itselleen oppimisen, työskentelyn ja käyttäy-
tymisen tavoitteet lukuvuoden tai opintojakson alussa. Oppilas seuraa tavoitteidensa toteutu-
mista lukuvuoden aikana yhteistyössä huoltajien ja opettajien kanssa.

Oppilaiden mahdollisuudet vaikuttaa omaan oppimiseensa kasvavat myös valinnaisten opinto-
jen kautta. 4. -6. luokkalaiset valitsevat lukuvuosittain kaksi valinnaisainetta, joissa he pääsevät
syventämään ja laajentamaan osaamistaan. Valinnaisten opintojen tarjotin jakautuu kolmeen
ryhmään: kielelliset ja ilmaisutaidolliset opinnot, kuvalliset opinnot sekä taidolliset opinnot. Ku-
luvana lukuvuonna valinnaisia opintoja Laakavuoressa ovat pallopelit, piirustus ja maalaus,
rooli- ja lautapelit, kierrätysaskartelu, luontoretkeily, puutyö, ilmaisutaidollinen animaatio, koo-
daus ja ohjelmointi sekä espanjan alkeet.
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Osa opetuksesta toteutetaan ilmiöoppimisena. Lukuvuoden aikana pidetään koko koulun tasolla
kaksi ilmiöjaksoa, yksi syyslukukaudella ja toinen kevätlukukaudella. Lisäksi luokissa toteute-
taan lukuvuoden aikana pienempimuotoisia ilmiöoppimisen jaksoja.

Oppimisen kulmakivinä ovat seitsemän laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta: 1. Ajattelu ja op-
pimaan oppiminen, 2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, 3. Itsestä huolehtimi-
nen ja arjen taidot, 4. Monilukutaito, 5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, 6. Työelämä-
taidot ja yrittäjyys, 7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.
Edellä kerrotuilla tavoitteilla vahvistetaan oppilaan kasvua ihmisenä ja kansalaisena.

LAAKAVUOREN ALA-ASTEEN KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET SEKÄ TOIMINTA-
AJATUS

Perusopetuksen yleisiin kasvatus- ja oppimistavoitteisiin kuuluvat kasvu ihmisyyteen ja yhteis-
kunnan jäsenyyteen, tarpeelliset tiedot ja taidot sekä sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäi-
sen oppimisen edistäminen.

Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen

Laakavuoressa me tuemme oppilaan kasvua kokonaiseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäsenek-
si. Jokainen saa edetä omien edellytystensä mukaan sekä käyttää hyväkseen omia vahvuuksi-
aan. Tuemme oman itsensä, toisten ihmisten ja ympäristön arvostamista. Ohjaamme kunnioit-
tamaan sitä, että jokainen on ainutlaatuinen ja erilainen yksilö. Viestintätaidot suomen kielellä
ja muilla kielillä sekä ilmaisu-, ihmissuhde- ja käytöstaidot antavat kyvyn toimia yhteiskunnassa
sekä omassa elämässä.

Herättelemme oppilaan halua vaikuttaa omaan elämäänsä sekä yhteiseen tulevaisuuteen. Har-
joittelemme vastuuta omista teoista ja niiden seurauksista. Pienistä valinnoista edetään ala-
asteen aikana kohti suurempia päätöksiä.

Tarpeelliset tiedot ja taidot

Oppimisen ja työskentelyn taidot

Oppilas saa Laakavuoren ala-asteella vankat perustaidot oppimiseen ja työskentelyyn. Harjoit-
telemme ajattelun taitoja, erilaisten tietolähteiden käyttötaitoa sekä teknologian käyttöä. Oppi-
las kykenee käyttämään erilaisia tietolähteitä sekä soveltamaan tietoa ja suhtautumaan siihen
kriittisesti

Ihmissuhdetaidot ja elämän taidot

Ohjaamme oppilaita toisia ihmisiä ja ympäristöä huomioivaan käyttäytymiseen ja yhdessä toi-
mimiseen. Vahvistamme oppilaan suomen kielen taitoja, viestintä- ja ilmaisutaitoja sekä mui-
den kielten osaamista. Annamme oppilaalle välineitä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan, ter-
veydestään ja ympäristöstään. Välitämme demokratian arvoja, ihmisoikeuksien kunnioittamista,
tasa-arvoa sekä kykyä kunnioittaa jokaisen ihmisen erilaisuutta sekä ainutlaatuisuutta.

Henkiset taidot

Autamme lasta kasvamaan tasapainoiseksi ja vastuuntuntoiseksi. Autamme oppilasta tunnis-
tamaan tunteitaan ja säätelemään käyttäytymistään erilaisissa tunnetiloissa. Vahvistamme op-
pilaan luottamusta itseensä sekä ohjaamme häntä työskentelemään pitkäjänteisesti ja asetta-
maan itselleen tavoitteita sekä arvioimaan tavoitteiden saavuttamista.



10

Tieteenalojen tiedot ja taidot

Oppilas saa myöhemmissä opinnoissa tarvittavat perustiedot ja taidot. Oppilas saa laajan ku-
van maailmasta, ja hänen elinpiirinsä laajenee. Hän ymmärtää vastuun niin omasta terveydes-
tään, hyvinvoinnistaan kuin ympäristöstään ja osaa tehdä vastuullisia valintoja. Oppilas saa
tietoa eri tieteenaloilta ja oppii yhdistämään niitä.

Sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen

Laakavuoren ala-asteella vahvistamme iloa ja halua oppia koko elämän ajan. Autamme jokais-
ta havaitsemaan omia kykyjään ja löytämään itselleen sopivia tapoja oppia ja opiskella. Tarjo-
amme monipuolisia oppimisen tapoja ja oppimisympäristöjä niin koulussa kuin sen ulkopuolel-
lakin. Autamme oppilasta saavuttamaan positiivisen asenteen mahdollisten vastoinkäymisten
kohtaamiseen. Kiinnitämme huomiota siihen, mikä oppilasta motivoi oppimaan ja ponnistele-
maan. Tuemme oman opiskelun ohjaamisen taitoja sekä pitkäjänteistä työskentelyä. Kannus-
tamme jokaista lasta mahdollisimman hyviin oppimistuloksiin ja elämään.

Laakavuoren ala-asteen toiminta-ajatus
Laakavuoren ala-aste on moninainen koulu, jossa olemme kaikki erilaisia mutta samanarvoisia.
Koulussamme jokaisella on mahdollisuus oppia vankat perustaidot elämään iloisessa ja avoi-
messa ilmapiirissä. Kunnioitamme toisiamme ja kannustamme toisiamme osallistumaan ja ot-
tamaan vastuuta.

Laakavuoren ala-asteen koulun tuntijako

VUOSILUOKAT 1 2 3 4 5 6

Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7 5 4 5 4

A-kieli, englanti     2 2 3 2

B-kieli, ruotsi           2

Matematiikka 3 3 4 4 4 3

Ympäristöoppi 2 2 3 3 2 2

Uskonto/Elämänkatsomustieto 1 1 2 1 1 1

Historia ja yhteiskuntaoppi       1 2 2

Musiikki 1 1 1 1 1 2

Kuvataide 1 1 1 2 1 1

Käsityö 2 2 1 2 2 2

Liikunta 2 2 3 2 2 2

Valinnaiset aineet       2 2 2

Oppilaan tuntimäärät 19 19 22 24 25 25

Vapaaehtoinen A2-kieli, saksa/venäjä       2 2 2
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OPPILASARVIOINTI

Lukuvuoden aikana arvioidaan oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä. Arviointi on
monipuolista, ja siinä painottuu oppimisprosessi yksittäisten suoritusten sijaan. Oppilaan käyt-
täytymistä arvioidaan erillisenä kokonaisuutenaan. Oppilaat ja opettaja(t) keskustelevat yhdessä
oppimisprosessista ja sen arvioinnista.

Laakavuoren ala-asteella arviointi perustuu opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin, op-
pilaan omiin tavoitteisiin sekä mahdollisen pedagogisen asiakirjan tavoitteisiin
Oppilaat ja huoltajat asettavat yhdessä oppilaalle lukuvuoden tavoitteet syyslukukaudella. Tar-
kemmasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.  Kolmikantakeskustelut oppilaan, opettajan /
opettajien ja huoltajan kesken pidetään kevätlukukauden alussa. Ennen kolmikantakeskustelua
oppilas arvioi itse omaa oppimistaan ja työskentelyään. Tämä itsearviointi toimii kolmikantakes-
kustelun pohjana. Oppilas tekee itsearvioinnin myös myöhemmin kevätlukukaudella.
Syyslukukauden päätteeksi oppilas saa kirjallisen väliarvioinnin. Lukuvuositodistus annetaan la
3.6.2017. Luokilla 1 – 3 arviointi on sanallinen ja luokilla 4 – 6 numeerinen.

Työskentelyn ja käyttäytymisen tavoitteet löytyvät koulun opetussuunnitelmasta koulun kotisi-
vuilta tai kaupungin opetussuunnitelmasivustolta http://ops.edu.hel.fi/laakavuoren-ala-asteen-
koulu/

OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS

Osa-aikainen erityisopetus on laaja-alaisen erityisopettajan antamaa yksilö-, pienryhmä- ja sa-
manaikaisopetusta. Sen tarkoituksena on tarjota oppilaalle tukea oppimisessa ja muussa kou-
lunkäynnissä. Tuki kohdentuu erityisesti oppilaan ensimmäisiin koulu-vuosiin, jolloin luodaan
pohjaa myöhemmälle oppimiselle ja opiskelulle. Keskeistä on tukea op-pilasta vahvojen perus-
taitojen ja – tietojen (erityisesti lukeminen ja kirjoittaminen sekä matematiikka), hyvien työsken-
telytaitojen ja sosiaalisten vuorovaikutustaitojen omaksumisessa sekä myönteisen käsityksen
luomisessa itsestä oppijana. Osa-aikainen erityisopetus järjestetään pääsääntöisesti oppilaan
koulupäivän aikana. Kotia tiedotetaan aina, kun osa-aikaisesta erityisopetuksesta tulee säännöl-
linen osa oppilaan koulutyötä. Laaja-alainen erityisopettaja suunnittelee osa-aikaisen erityisope-
tuksen tavoitteet ja sisällöt tiiviissä yhteistyössä oppilaan luokan/aineenopettajan kanssa, sekä
osallistuu oppilasarviointiin.

SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2) –OPETUS

Ne oppilaat, joiden äidinkieli ei ole suomi tai joilla on muuten monikielinen tausta, voivat opiskel-
la äidinkieltä ja kirjallisuutta suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan. Oppi-
määrän tarpeen määrittävät oppilasta opettavat opettajat yhdessä. Oppilaan huoltajalla on oi-
keus päättää oppimäärän valinnasta. Valinnan on tarkoitus olla pysyvä. Mikäli huoltajat toivovat
muutosta opettajien esittämään oppimäärään, järjestetään yhteinen keskustelu, jossa asia pää-
tetään.

S2-opetusta voidaan antaa sekä pienryhmätunneilla että koko luokan tunneilla. Luokanopetta-
jan ja S2-opettajan yhteistyö on tiivistä, ja oppilaan osaamista ja työskentelyä arvioidaan myös
opettajien yhteistyönä. Jos oppilaalla on puutteita suomen kielen taidossa, hänen kielitaitonsa
otetaan huomioon myös muiden aineiden opiskelussa. S2-opettaja voi opettaa myös suomea
äidinkielenä esimerkiksi samanaikaisopetuksena, tai antaa muun opetuksen tukea muissakin
oppiaineissa.



12

VALMISTAVA OPETUS

Valmistavaa opetusta tarjotaan maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille, jotka aloittavat
suomen kielen opiskelun uutena kielenä. Laakavuoren ala-asteen koulun valmistavan opetuk-
sen ryhmä on 3-6. luokkalaisille oppilaille. Valmistavan opetuksen aikana opiskellaan ensisijai-
sesti suomen kieltä 24 oppituntia viikossa ja lisäksi oppilaille tarjotaan 2 viikkotuntia oman äidin-
kielen opetusta. Suomen kielen alkeiskielitaidon saavuttamisen lisäksi tavoitteena on oppia kou-
lun käytäntöjä, opiskelutaitoja ja opetussuunnitelmassa määriteltyä laaja-alaista osaamista.
Opiskelun edetessä oppilaat pääsevät integroitumaan joitain viikkotunteja ikätasoiseensa ope-
tukseen, jonka tavoitteena on etenkin kielenoppimisen tehostuminen. Jokaiselle oppilaalle laadi-
taan henkilökohtainen opinto-ohjelma. Valmistavassa opetuksessa opiskellaan enintään vuoden
ajan.

11-VUOTINEN YKSILÖLLISTETTY OPETUS

Laakavuoren ala-asteella on kolme erityisen tuen pidennetyn oppivelvollisuuden yksilöllistetyn
opetuksen –pienluokkaa (entinen harjaantumisopetus). Kussakin luokassa opiskelee enintään 8
oppilasta. Luokassa työskentelee erityisluokanopettaja ja vähintään kaksi koulunkäyntiavusta-
jaa. Pienluokan oppilaat ovat lievästi tai keskiasteisesti kehitysvammaisia. Opetus tapahtuu
normaali tuntijaon puitteissa, mutta oppilaiden opetuksen tavoitteita ja arviointia on yksilöllistetty
Henkilökohtaisen Opetuksen Järjestämistä Koskevalla Suunnitelmalla (HOJKS). Koulumme
erityisen tuen pienluokkien oppilaiden oppivelvollisuus alkaa pääsääntöisesti sinä vuonna kun
he täyttävät kuusi vuotta ja se kestää 11 vuotta.

ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Yleisopetuksen 1 - 2. luokkien oppilaille järjestetään iltapäivätoimintaa Laakavuoren ala-asteen
tiloissa, Jänkäpolku 1, koulupäivinä maanantai - torstai 12.00 - 16.00 ja perjantaina 11.00 -
16.00.  Laakavuoren ala-aste on iltapäivätoiminnan vastuujärjestäjä.

Iltapäivätoimintaan haku oli keväällä 2016 ja tällä hetkellä ryhmä on täynnä. Iltapäivätoimintaa
järjestetään syyslukukaudella 11.8. - 20.12.2016 ja kevätlukukaudella 7.1. - 1.6.2017.
Koulun järjestämän iltapäivätoiminnan vastaavana ohjaajana ja yhteyshenkilönä toimii Eija Veh-
kaniemi, p. 09 310 72018, 050 466 9648. Lisäksi ohjaajina toimii Anna Massimino, Kristi Sten-
man ja Taha Omri.

LIIKKUVA KOULU

Laakavuoren ala-aste on liikkuva koulu -hankkeen koulu. Hankkeessa lisätään liikettä koulupäi-
vään. Tavoitteena on aktiivisempi koulupäivä ja hyvinvoiva koululainen. Liike ei tarkoita pelkkiä
liikuntatunteja, vaan liikettä ja liikkumista lisätään välitunneille ja muillekin oppitunneille. Liikunta
lisää viihtymistä koulussa ja sen on todettu myös parantavan oppimista. Liikkuvassa koulussa
oppilaat ovat aktiivisessa roolissa liikunnan lisäämisessä jokaiseen koulupäivään. Koulun henki-
lökunnasta liikkuvan koulun toimintoja organisoi Liikkuva koulu -tiimi.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Koulullamme on ollut ystävyyskoulu Petroskoissa, Venäjällä, vuodesta 2008. Keväästä 2013
alkaen ystävyyskoulumme on ollut Petroskoin koulu numero 17, joka sijaitsee aivan Petroskoin
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keskustassa. Ystävyyskouluyhteistyöstä huolehtii koulumme Kansainvälisyys-tiimi yhdessä 5.-ja
6.luokkalaisten kanssa. Yhteistyö toteutuu vierailuina, yhteydenpitona sekä työskentelynä yh-
dessä sovitun teeman parissa. Kuluvan lukuvuoden teemamme on kaupungit kotimaassa.  Val-
mistelemme siitä lukuvuoden aikana mm. esitelmiä ja syyskuussa vierailemme Petroskoissa.
Tutustumme matkalla ystävyyskouluun, Petroskoin historiaan ja nähtävyyksiin sekä venäläiseen
kulttuuriin. Matkaan lähtee joukko kuudennen luokan oppilaita ja koulun aikuisia. Petroskoilaiset
tekevät vastavierailun kouluumme keväällä 2017.

OPPILASKUNTATOIMINTA

Laakavuoren ala-asteen koulussa toimii aktiivinen oppilaskunta, jonka hallituksessa on edustet-
tuna jokainen yleisopetuksen luokka sekä pienluokat. Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on
lisätä oppilaiden osallisuutta koulun toiminnassa. Hallituksessa käsiteltävät aiheet nousevat
pääasiassa oppilailta, ja jokaisella koulun oppilaalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä asioi-
ta oppilaskunnan hallituksessa käsitellään.  Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti.
Kokouksissa harjoitellaan yhteisistä asioista päättämistä ja yhteisten tapahtumien suunnittelua.
Oppilaskunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan koulun opetuksen, oppimisympäristön ja toi-
mintakulttuurin kehittämiseen ja arvioitiin. Oppilaskunnan hallituksen edustajat voivat tuoda esil-
le näkemyksiään ja toiveitaan myös koulun henkilökunnan kokouksissa.

YMPÄRISTÖAGENTIT

Ympäristöagentit eli Keke-agentit aloittivat toimintansa Laakavuoren koulussa lukuvuonna 2009
– 2010. Ympäristöagentteina toimii jokaiselta yleisopetuksen luokka-asteelta yksi oppilas ja eri-
tyisen tuen pienluokilta yhteensä kaksi oppilasta.

Ympäristöagenttien tehtävänä on tarkkailla luokkien jätteiden lajittelun toimivuutta, sähkön sääs-
töä (mm. välituntisin luokkavalot sammutettu) sekä käsipaperien käytön minimoimista (mm. kä-
sipyyhkeet puolitettu) yhdessä Keke –toimintaa ohjaavien aikuisten tuella. Jätteiden lajittelu on
osa luokkien toimivaa oppimisympäristöä. Ympäristöagentit tarkistavat noin kerran kuukaudessa
lajitteluastiat, jätteiden lajittelun ohjeistustaulut, sähkön säästämistoimenpiteet ja käsipyyhkei-
den puolittamisen.

Lukuvuonna 2014-2015 koulullamme käynnistyi myös ravintolatoimikunta,
jonka toiminnassa Keke-agentit ovat mukana.

VERTAISSOVITTELU

Vertaissovittelu eli VERSO aloitettiin Laakavuoren ala-asteella syksyllä 2009. Valittuja sovitteli-
joita koulutetaan säännöllisin väliajoin. Koulutuksia on ollut 2009, 2012 ja 2015. Koulutukseen
osallistuu aina ne sovittelijat, jotka eivät ole vielä saaneet koulutusta ja muutama sovittelunoh-
jaaja. Koulussamme toimii 10-20 sovittelijaa ja sovittelutilanteessa työskentelee 2-4 sovittelijaa.

Vertaissovittelijat auttavat osapuolia löytämään itse ratkaisun ristirii-
taansa. Vertaissovittelussa sovitellaan mm. haukkumisia, tappeluita,
syrjintää ja uhkailuja.

Sovittelunojaajat Eija Vehkaniemi, Anu Kokkonen ja Annukka Lam-
berg. Lisää tietoa www.sovittelu.com
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NETTIKIUSAAMINEN

Yksi yleinen kiusaamisen muoto on nettikiusaaminen. Koulussa opetamme turvallista ja oikean-
laista netissä toimimista. Lisäksi teidän huoltajien on tärkeää keskustella asiasta myös kotona.

Nettikiusaaminen tapahtuu useimmiten kouluajan ulkopuolella. Koululla ei ole toimivaltaa puut-
tua kiusaamiseen, joka tapahtuu kouluajan ulkopuolella. Toimivaltainen viranomainen näissä
tapauksissa on poliisi. Tarvittaessa kuitenkin autamme selvittämään em. tapauksia, joissa on
osapuolina koulumme oppilaat.

OPPILAIDEN POISSAOLOT

Akuutit poissaolot ilmoitetaan WILMAn välityksellä.

Toivomme, että lomamatkat yms. sijoitetaan koulujen loma-aikoihin. Omien lomien aikana on
huoltajan vastuulla, että oppilas ei jää opetuksesta jälkeen. Koulu ei anna tukiopetusta, mikäli
lomamatkat aiheuttavat opetuksesta jälkeen jäämistä.

Ennalta tiedettyihin poissaoloihin pitää anoa lomaa hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen ko.
ajankohtaa. Koululta voi pyytää loma-anomuskaavakkeen, mutta anomus voi olla myös vapaa-
muotoinen. 1 – 5 koulupäivän loman myöntää oma luokanopettaja ja viittä koulupäivää pidem-
män loman koulun rehtori.

SÄHKÖINEN REISSUVIHKO WILMA

Laakavuoren ala-asteella on käytössä sähköinen reissuvihko WILMA. Huoltajat saavat avain-
koodin omalta opettajalta tai koulun kansliasta. Avainkoodilla huoltaja luo itse käyttäjätunnuksen
ja salasanan WILMAan. HUOM! Tunnus ja salasana ovat vain huoltajien käyttöön ja varmis-
taaksemme sen, ne luovutetaan huoltajille henkilökohtaisesti.

WILMAa käytetään aktiivisesti koulun tiedotteiden lähettämiseen.

Huoltaja ilmoittaa WILMAn kautta akuutit poissaolot ja opettajat merkitsevät WILMAan poissa-
olot päivittäin koulupäivän päätteeksi. Toivomme, että huoltajat käyvät myös kuittaamassa selvi-
tyksen kera poissaolot. WILMAa käytetään luokissa myös reissuvihkona, jonka käytön laajuu-
desta sovitaan tarkemmin oman opettajan kanssa.

Luokanopettaja lähettää luokkakohtaisen viestin luokan/koulun tapahtumista vähintään kahden
viikon välein. Kokeista ilmoitetaan WILMAssa viimeistään kahta viikkoa ennen koepäivää. Huol-
tajan lähettämiin viesteihin vastataan mahdollisimman pian, viimeistään kolmen päivän sisällä.

OPPILASHUOLTO

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) astui
voimaan 1.8.2014. Opetuslautakunnan suomenkielinen
jaosto hyväksyi 27.5.2014 Helsingin opetussuunnitelman
muutokset oppilashuollon ja turvallisuuden osalta.

Vuosittain laaditaan koulukohtainen opiskeluhuoltosuun-
nitelma, johon kirjataan oppilashuollon toteutuminen,
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arviointi ja kehittäminen. Opiskeluhuoltosuunnitelma on osa koulun toimintasuunnitelmaa. Oppi-
lashuolto kuuluu kaikille koulun aikuisille ja sitä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huol-
tajiensa kanssa.

Oppilashuoltoa on kahdenlaista. Yhteisöllisessä oppilashuollossa suunnitellaan koko koulun
oppilashuoltoa ja turvallisuutta. Yksilökohtaisessa oppilashuollossa autetaan yksittäistä oppilas-
ta. Laakavuoren ala-asteella toteutetaan yhteisöllistä oppilashuoltoa moniammatillisesti viikoit-
tain. Työskentelyyn osallistuvat koulumme opetus- ja kasvatushenkilöstön lisäksi koulupsykolo-
gi, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja. Jokaisen luokan asioita käsitellään yhteisöllisessä
oppilashuollossa kaksi kertaa lukuvuodessa.

Yksilökohtainen oppilashuolto käsittää esimerkiksi kouluterveydenhuollon, koulukuraattorin sekä
-psykologin palvelut. Oppilas voi itse hakeutua tapaamaan oppilashuollon palveluiden työnteki-
jää. Myös huoltajan, opettajan tai muun henkilön yhteydenoton perusteella oppilaalle järjeste-
tään mahdollisuus henkilökohtaiseen tapaamiseen. Oppilaan tuen tarpeen selvittämiseen ja op-
pilashuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa
monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Ryhmä kokoontuu oppilaan tai hänen huoltajiensa suos-
tumuksella.

Huoltajat osallistuvat pääsääntöisesti opiskeluhuoltoon. Oppilas voi painavasta syystä kieltää
huoltajien osallistumisen ja itseään koskevien tietojen antamisen heille. Oppilas ei voi kuiten-
kaan kieltää huoltajiensa osallistumista, mikäli se on selvästi hänen etujensa vastaista. Oppilas
voi tavata oppilashuollon palveluiden työntekijää myös ilman huoltajien suostumusta. Arvion
oppilaan edun toteutumisesta tekee oppilashuollon henkilöstöön kuuluva sosiaali- tai tervey-
denhuollon ammattihenkilö.

KOULUPSYKOLOGI

Koulupsykologi on osa koulun moniammatillista verkostoa. Hän toimii psykologian asiantuntija-
na koulussa. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä asioissa, jotka liittyvät lapsen kehitykseen,
oppimiseen, tunne-elämään sekä lapsen tai perheen kriisitilanteeseen. Tarvittaessa koulupsyko-
logi myös ohjaa oppilaan ja perheen eteenpäin. Mikäli koulussa nousee huoli oppilaan oppimi-
sesta, koulupsykologi voi tehdä psykologisen tutkimuksen sekä lausunnon oppilaan tuki- ja jat-
kotoimien tueksi. Lisäksi koulupsykologi osallistuu oppimisympäristöjen ja koko kouluyhteisön
hyvinvoinnin ja kasvatustyön kehittämiseen. Koulupsykologi on Laakavuoren ala-asteella tavat-
tavissa torstaisin.

KOULUKURAATTORI

Koulukuraattorin työn tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin ja koulunkäynnin tukeminen sekä
hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä sosiaalityön keinoin. Kuraattori tukee lasta sekä van-
hempia lapsen kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa yhteistyössä opettajan ja tarvit-
taessa koulun ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Koulukuraattori on Laakavuoren ala-asteella
tavattavissa tiistaisin.

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhuolto on osa koulun oppilashuoltoa. Oppilaiden terveys- ja sairaustiedot kerty-
vät sähköiseen terveystietojärjestelmään kaikista Helsingin kaupungin terveydenhuollon pisteis-
tä. Ota yhteyttä kouluterveydenhuoltoon, jos olet huolissasi jostain lapseesi liittyvästä asiasta,



16

esimerkiksi poissaolot, kasvun- ja kehityksen pulmat, painonhallinta, näkö, kuulo, mielenter-
veysasiat, päihteet tai muut pulmat koulunkäynnissä.

Kouluterveydenhoitaja Hanne Wiik on koululla maanantaina ja perjantaina, p. 050 310
5617. Kouluterveydenhoitajan ns. "akuuttivastaanotto" on em. päivinä klo 12.00 – 12.30. Muina
aikoina terveydenhoitajan vastaanotto vain ajanvarauksella. Terveydenhoitajan tarkastuksessa
käyvät kaikki koulun oppilaat. Terveystarkastuksissa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä. Tar-
kastuksissa keskustellaan lisäksi terveyden edistämiseen ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista.
Koululääkäri Kati Leppälä on koululla 2pv/kk. Koululääkäri tapaa 1.luokan ja 5.luokan oppilaat.
Lääkärin vastaanotolle/terveystarkastukseen tullaan ajanvarauksella terveydenhoitajan kautta.
Äkillisesti sairastuneita oppilaita emme valitettavasti pysty hoitamaan. Kesken koulupäivän sai-
rastuneesta oppilaasta ilmoitetaan huoltajille ja hänet lähetetään kotiin. Sairauksien tutkiminen
ja hoito kuuluvat terveysasemille.

KOULUTAPATURMAT

Kaikki koulumme oppilaat on vakuutettu koulutapaturmien varalta vakuutusyhtiö Fenniassa (op-
pilaiden vapaaehtoinen ryhmävakuutus). Koulutapaturma on koulussa tai koulumatkalla sattunut
tapaturma. Koulutapaturman sattuessa otetaan tarvittaessa yhteys vanhempiin. Vanhempien
tehtävänä on huolehtia, että koululla on käytettävissä ajan tasalla olevat puhelinnumerot ja muut
yhteystiedot. Lasten ensisijainen hoitopaikka koulutapaturmissa on asuinalueen mukainen ter-
veysasema. Mikäli huoltaja haluaa käyttää yksityistä lääkäriä, korvataan hoidosta ainoastaan
poliklinikkamaksun osuus.

HAMMASHOITO

Helsingin peruskoulujen oppilaat kutsutaan kotikunnasta riippumatta suun ja hampaiden tarkas-
tukseen yksilöllisen tutkimusvälin mukaan joko suuhygienistille tai hammaslääkärille. Tarvittaes-
sa suuhygienisti ohjaa lapsen jatkohoitoon hammaslääkärille.

Kaikki 1-, 5- ja 7 luokan oppilaat kutsutaan tarkastukseen suuhygienistille ja kaikki 3- ja 8.luokan
oppilaat hammaslääkärille.

Jos oppilaalle tulee hammassärkyä, hammastapaturma tai muuta kiireellistä hoidon tarvetta,
huoltaja voi varata hänelle ajan ajanvarauksen kautta.

Tarkastusajat lähetetään oppilaille kirjeitse kotiin. Jos varattu aika ei sovi, sen voi muuttaa kes-
kitetyn ajanvarauksen kautta puh. (09) 310 51400, ma – pe klo 8.00 – 15.00. Varattu aika pitää
peruuttaa viimeistään edellisenä päivänä klo 12.00 mennessä. Jos peruutusta ei tee, niin 15
vuotta täyttäneiltä peritään sakkomaksu.

TERVEET ELÄMÄNTAVAT

Menestyneen koulutyön voimavarat löytyvät riittävän pitkistä yöunista. Vanhemmilta toivotaan
harkintaa lasten myöhäisten TV-ohjelmien katselulle. Toivomme, että kiinnitätte huomiota TV-
ohjelmien, pelien ja elokuvien ikärajoihin, ettekä anna lapsenne katsoa/pelata heidän ikäänsä
vanhemmille tarkoitettuja ohjelmia/pelejä. Lisää aiheesta löytyy internetistä, esim.
www.tavallisia.fi tai www.mll.fi/nuortennetti/ tai www.nettiguru.fi



17

Harrastukset ovat tärkeitä, mutta niiden ajankohtaa ja määrää kannattaa miettiä myös koulutyön
kannalta.

Kouluruoka on hyvää ja terveellistä ja sitä on tarjolla
riittävästi. Ravitseva aamupala on kuitenkin päivän tär-
kein ruoka, josta saa voimaa ja jaksamista aina lounaa-
seen asti. Laakavuoren ala- asteen ruokalista löytyy
Helsingin opetusviraston kotisivuilta www.edu.hel.fi
etusivulla on linkki ruokalistat ja koulumme ruokalista on
lista no 2. Normaaliruokalistan lisäksi kouluruokailussa
on eri juhlapyhinä ja vuodenaikoina teemaviikkoja.

KOULUTARVIKKEET JA KOULUN OMAISUUS

Oppilas saa koulusta kirjoja, vihkoja ja muita koulutarvikkeita, joista tulee pitää hyvää huolta.
Kodin tulee hankkia uudet kirjat kadonneiden tai rikkoutuneiden tilalle. Koulumme kirjastosta
katoaa vuosittain useita kirjoja. Jos koulun leimalla varustettuja kirjoja ilmestyy koteihin, pyy-
dämme niiden palauttamista takaisin koululle.

Lukuvuoden aikana pulpetteihin saattaa ilmestyä sotkuja, jotka on tehty kynillä, raaputtamalla
tai muulla tavoin. Toivomme asiasta keskusteltavan kotonakin, jotta tahalliselta ilkivallalta vältyt-
täisiin. Koulun omaisuuden turmelemisesta laskutetaan vahingon aiheuttajaa.

HENKILÖKOHTAISET TAVARAT

Koulu ei vastaa oppilaiden kadonneista tai rikkoutuneista tavaroista. Tuo kouluun ainoastaan
koulussa tarvitsemasi tarvikkeet. Suosittelemme, että esimerkiksi kännykät, keräilyesineet tms.
jätetään kotiin. Kännykät pitää sulkea koulupäivän ajaksi eikä niitä saa käyttää kouluaikana.

Rahaa, makeisia tai muuta koulutyössä tarpeetonta kouluun saa tuoda vain silloin, kun siitä on
opettajan kanssa erikseen sovittu.

KOULUMATKAT

Koulumme oppilaat kulkevat koulumatkat pääsääntöisesti jalan.

Polkupyörä tai muun kulkuvälineen käytöstä koulumatkoilla on hyvä aina keskustella luokan-
opettajan kanssa. Koululla ei ole säilytyspaikkaa polkupyörille, potkulaudoille tai muille
kulkuvälineille. Turvallisesta reitistä ja liikennesäännöistä on syytä keskustella myös kotona.
Tieliikennelain mukaan polkupyöräkypärän käyttö on pakollista. Mahdollisista luokan/koulun
pyöräretkistä informoidaan erikseen.

Oppilas voi saada koulumatka-avustusta, jos hänen koulumatkansa on luokilla 1–6 vähintään 2
kilometriä yhteen suuntaan. Koulumatka mitataan HSL:n kevyen liikenteen reittioppaalla, ase-
tuksilla kävely ja suorin reitti ilman painotuksia. Asiasta voi tiedustella rehtorilta tai koulusihteeril-
tä.

Omien äidinkielten tunneille, jos opetus tapahtuu muualla kuin Laakavuoressa ja etäisyys kou-
lultamme on yli 2km, on mahdollista anoa HSL:n lippu.



18

MITÄ KOULU TOIVOO HUOLTAJILTA?

 kiinnostusta lapsen koulutyötä kohtaan
 turvallista yhdessäoloa lapsen kanssa
 koulun jakaman informaation lukemista
 hyvien käytöstapojen harjoittelemista
 tukea ja kannustusta lapsen läksyjen teossa
 lapsen henkisen kasvun tukemista
 Osallistumista tavoitekeskusteluihin siten, että lapsella säilyy keskustelun päärooli
 Aikuisten keskinäistä kunnioittamista

KOULUUN VALMISTAUTUMINEN

 riittävä yöuni
 voimia antava aamupala
 asiallinen vaatetus
 kouluvarusteiden mukaan ottaminen
 läksyjen ja muiden kotitehtävien tekeminen
 kouluun lähteminen ajoissa
 turvallisen koulureitin valinta

KOULUSSA TOIMIMINEN

 toisten huomioon ottaminen
 kiusaamisen vastustaminen
 rauhallinen käytös
 kaunis kielenkäyttö
 puheenvuoron pyytäminen
 vaarojen välttäminen
 sääntöjen noudattaminen
 koulun tilojen siistinä pitäminen

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Koulun järjestyssäännöt pyrkivät takaamaan kouluyhteisön jäsenille työrauhan sekä turvallisen
ja viihtyisän työympäristön. Joka ei noudata sääntöjä, joutuu vastaamaan teoistaan tai laimin-
lyönneistään sekä korvaamaan aiheuttaneensa vahingon.

KURINPITO

Kotitehtäviä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerral-
laan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. (Perusopetuslaki 36§).

Oppilas, joka 1) häiritsee opetusta tai 2) muutoin rikkoo koulun järjestystä, 3) menettelee vilpilli-
sesti tai 4) kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmis-
arvoaan loukkaavasti, voidaan määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi
tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. (Perusopetuslaki 35§)
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Kasvatuskeskustelu on ensisijainen toimenpide ennen kuin turvaudutaan jälki-istuntoon tai ku-
rinpidollisiin rangaistuksiin. Kasvatuskeskustelusta ilmoitetaan huoltajalle. Huoltajalle varataan
mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan poistaa luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. Epäasi-
allisesti käyttäytyvä oppilas voidaan määrätä enintään kahden tunnin jälki-istuntoon tai rehtori
voi puhutella häntä. Jälki-istunnosta ilmoitetaan etukäteen ja siitä lähetetään rangaistusilmoitus
kotiin. Allekirjoitettu rangaistusilmoitus palautetaan rangaistuksen antaneelle opettajalle viipy-
mättä. Rangaistuksiin liittyy aina kasvatuskeskustelu, jonka pitää tapahtuman nähnyt aikuinen.

Oppilasta, joka rikkoo järjestystä, menettelee vilpillisesti tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti,
voidaan rangaista kurinpidollisesti. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja oppilaan
erottaminen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

ONGELMIEN ILMETESSÄ

 Ensin yhteys ko. opettajaan
 Yhteys omaan luokanopettajaan tai koulun oppilashuoltohenkilöstöön

(erityisopettajaan, koulupsykologiin tai koulukuraattoriin)
 Yhteys koulun rehtoriin
 Yhteys koulun johtokuntaan
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NÄIN KOULUMME TOIMII

Me laakavuorelaiset oppilaat, opettajat ja muu henkilöstö täytämme koulumme asettamat tavoitteet seuraavassa hengessä:

Toisten arvostaminen
Arvostan toista ja hyväksyn jokaisen tasa-arvoisena itseni kanssa.
Pyrin olemaan hyvä toveri kaikille, enkä kiusaa ketään.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Erilaisuuden hyväksyminen ja yksilöksi kasvaminen
Kannan vastuun omista tekemisistäni, enkä turhaan puutu toisten asioihin.
Hyväksyn itseni ja muut sellaisena kuin olemme.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Koulussa toimiminen
Huolehdin omasta opiskelustani.
Annan työrauhan koulussamme jokaiselle.
Liikun sisätiloissa rauhallisesti ja kävellen.
En tuo kouluun ilman lupaa omia tavaroita, rahaa, makeisia tai muuta koulutyössä tarpeetonta.
Pukeudun asiallisesti sään ja työskentelyn mukaisesti.
Menen välitunnille viivyttelemättä.
Noudatan välituntisääntöjä.
Välituntileikeissä en vahingoita muita enkä itseäni.
En poistu välituntialueelta ilman aikuisen lupaa.
Vien leikki- ja pelivälineet paikoilleen välitunnin loputtua.
Kellon soitua asetun jonoon ja rauhoitun.
Pidän matkapuhelimeni äänettömänä laukussa koulupäivän aikana.
Käytän matkapuhelintani tai muita elektronisia laitteita koulupäivän aikana vain koulun aikuisen luvalla.
Tulen ja lähden koulusta välituntiovista.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ympäristöstä huolehtiminen
Huolehdin yhteisistä tiloista ja tavaroista.
Sisällä laitan kenkäni ja päällysvaatteeni siististi niille varattuihin paikkoihin.
Suojelen puita, pensaita ja muuta luontoa.
Koulun päättyessä laitan tuolini sille kuuluvalle paikalle.
Laitan roskat roskikseen.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Hyvien tapojen noudattaminen
Noudatan hyviä käytöstapoja sekä arkena että juhlassa.
Selvitän erimielisyydet keskustelemalla.
Noudatan hyviä ruokailutapoja.
Tervehdin koulun alueella ja tiloissa liikkuvia aikuisia ja lapsia.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Laakavuoren ala-asteen johtokunta hyväksynyt 17.3.2015

Laakavuoren ala-asteen koulu on pieni ja turvallinen lähikoulu. Vankan perusopetuksen myötä tarjoamme mahdol-
lisuuden omien edellytysten mukaiseen oppimiseen ja kasvuun erilaisuuden hyväksyvässä yhteisössä.

Näitä ohjeita noudatamme koulussa, retkillä ja opintokäynneillämme koulun ulkopuolella. Näin yhdessä toimien
koulumme on viihtyisä ja turvallinen paikka jokaiselle.
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PALAUTTAKAA TÄMÄ KYSELY OMALLE LUOKANOPETTAJALLE MAHDOLLISIMMAN PIAN

Informaatio kyselystä löytyy taka-aukeamalta.

OPPILAAN OSALLISTUMINEN KOULUN USKONNOLLISIIN TILAISUUKSIIN
LUKUVUONNA 2016 - 2017

Oppilaan nimi: _____________________________________

Oppilaan uskonnollinen yhdyskunta:____________________________________________

Oppilas ei kuulu uskonnolliseen yhdyskuntaan 

Osallistuuko oppilas oman uskonnon mukaisiin uskonnollisiin tilaisuuksiin?
kyllä  ei 

Osallistuuko oppilas muun kuin oman uskonnon mukaisiin uskonnollisiin tilaisuuksiin?
kyllä  ei 

Osallistuuko uskontokuntiin kuulumaton oppilas koulun uskonnollisiin tilaisuuksiin?
kyllä  ei 

_________________ _________________________________
päiväys huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys
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OPPILAAN OSALLISTUMINEN KOULUN USKONNOLLISIIN TILAISUUKSIIN

Tämä tiedote koskee koulun uskonnollisia tilaisuuksia ja siinä kysytään huoltajan kantaa oppi-
laan osallistumisesta uskonnollisiin tilaisuuksiin koulussa. Tiedote jaetaan kaikkien oppilaiden
huoltajille.

Mitä ovat koulun uskonnolliset tilaisuudet?

Koulu voi järjestää uskonnollisia tilaisuuksia kuten jumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivän-
avauksia. Tällaiset tilaisuudet katsotaan uskonnon harjoittamiseksi. Perustuslain mukaan ke-
tään ei voida velvoittaa osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Us-
konnollisiin tilaisuuksiin osallistumisesta päättää peruskoulussa oppilaan huoltaja. Tämän pe-
rusteella oppilas voidaan vapauttaa huoltajan pyynnöstä osallistumasta jumalanpalvelukseen,
uskonnolliseen päivänavaukseen tai muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen omantunnon syistä.
Uskonnollisen tilaisuuden ajaksi koulu järjestää oppilaalle muuta toimintaa.

Uskonnon opetukseen liittyvää rukousta, virttä tai tutustumista jonkin uskonnollisen yhteisön
elämään ja uskonnollisiin toimituksiin ei valtakunnallisen ohjeen mukaan katsota uskonnon har-
joittamiseksi. Sama koskee koulun perinteisiin juhliin liittyviä uskontoon viittaavia elementtejä.
Esimerkiksi yksittäinen virsi ei tee koulun juhlasta uskonnollista tilaisuutta.

Koulussamme järjestettävät uskonnolliset tilaisuudet tänä lukuvuonna

 Mikaelin seurakunnan päivänavaukset noin kerran kuukaudessa koululla
 Joulukirkko 21.12.2016
 Kevätkirkko toukokuun lopussa 2017
 Muista mahdollisista uskonnollisista tilaisuuksista informoidaan tapauskohtaisesti

Oman uskonnon mukaiset uskonnolliset tilaisuudet
Jos oppilas omantunnon syistä haluaa vapautuksen oman uskonnon mukaisista uskon-
nollisista tilaisuuksista, oppilaan huoltaja ilmoittaa siitä koulun rehtorille seuraavalla si-
vulla olevalla lomakkeella. Ilmoitus koskee alkanutta lukuvuotta.

Muut kuin oman uskonnon mukaiset uskonnolliset tilaisuudet
Oppilaalla on koulussa mahdollisuus osallistua myös muun kuin oman uskontonsa mukaisiin
uskonnollisiin tilaisuuksiin. Oppilaan huoltaja ilmoittaa, osallistuuko oppilas muun kuin oman
uskonnon mukaisiin uskonnollisiin tilaisuuksiin vai ei. Ilmoitus tehdään oheisella lomakkeella,
joka palautetaan omalle luokanopettajalle. Ilmoitus koskee alkanutta lukuvuotta.

Elämänkatsomustietoa opiskeleva oppilas
Elämänkatsomustietoa opiskelevan oppilaan huoltaja ilmoittaa, osallistuuko oppilas koulun us-
konnollisiin tilaisuuksiin vai ei. Ilmoitus tehdään oheisella lomakkeella, joka palautetaan omalle
luokanopettajalle. Ilmoitus koskee alkanutta lukuvuotta.


