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KOULUN   YHTEYSTIEDOT 

 

 Kanslia     040 806 5144 

 Rehtori    044 780 9683 

 Apulaisrehtori    044 780 9165 

 Vahtimestari    044 780 9161 

 Opettajainhuone päärakennus    040 806 5255 

 Opettajainhuone ruokalarakennus    040 806 5256 

 Oppilaanohjaaja      044 709 5770 

 Yksilöllistetty opetus 7F    040 489 2162 

 Yksilöllistetty opetus 8E ja 9E    040 489 2231 

 Joustava perusopetus,  8JG ja 9JG    040 489 2232 

 Joustava perusopetus, 8JG JA 9JG    040 806 8432 

 Laaja-alainen erityisopetus    040 806 5260 

 Eri kieli- ja kulttuuri taust. opettaja, MJOPO 8J ja 9J  044 780 9681 

 Eri kieli- ja kultt. taust. opettaja, valmistava  040 489 2129 

 Tekninen työ     040 806 5257 

 Neuvotteluhuone    040 806 5262 

 Kotitalous    040 806 5259 

 Terveydenhoitaja      044 730 7650 

 Koulukuraattori    044 780 9169 

 Poliisi    029 544 7718 

 Keittiö, ruokala - Kivikko    040 806 5143 

 Talonmies    044 780 9922 

 Iltavalvoja    040 806 5253 

 Sähköposti opettajille, koulukäynnin ohjaajille 

 ja kuraattorille  etunimi.sukunimi@edu.kokkola.fi 

 Sähköposti muulle henkilökunnalle  etunimi.sukunimi@kokkola.fi 

 Kiviniityn koulun kotisivut ovat   www.kokkola.fi 

 Kokkolan kaupungin sivustolla 
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REHTORIN   PUHEENVUORO 

 

 

Tervetuloa Kiviniityn kouluun! 

  

Koulutyön Kiviniityn koulussa, lukuvuodelle 2020 – 2021, aloittaa syksyllä 371 oppilasta, 33 

päätoimista opettajaa sekä 4 koulunkäynnin ohjaajaa. Osa opettajista on yhteisiä toisten 

koulujen kanssa. Muuta henkilökuntaa on yhteensä 20 lähinnä kansliassa sekä koulun 

huolinnassa. 

  

Lukuvuoden onnistumisen kannalta on hyvä painottaa muutamia asioita lukuvuoden 

työskentelyn onnistumiseksi. Hyvä käytös sekä myönteinen asenne ovat elämän ja myös 

koulunkäynnin perusta. Vastuullisella työnteolla saavutetaan toivottuja tuloksia niin 

koulussa kuin myöhemmissäkin elämän vaiheissa.  

 

Toisen ihmisen hyväksyminen ja kunnioittaminen on edellytys kaikelle kanssakäymiselle 

niin koulussa kuin koulun ulkopuolellakin. Oppilaan oma vastuu kasvaa peruskoulun 

loppuvaiheessa. Vastuunkantoa oppilas harjoittelee joka päivä huolehtimalla hänelle 

annetuista tehtävistä ja velvollisuuksista. Niiden onnistuessa kasvaa itseluottamus omaan 

tekemiseen ja uskallus katsoa tulevaisuuteen luottavaisin mielin.  

 

Kodin ja koulun yhteistyö on merkittävä seikka oppilaan koulutyön onnistumiseksi. 

Lukuvuoden aikana järjestetään tapahtumia ja tilaisuuksia, joihin huoltajien läsnäoloa 

toivotaan.  

 

Näistä lähtökohdista voidaan rakentaa yhdessä meille kaikille turvallinen ja hyvä 

kouluympäristö tulevaa lukuvuotta varten. 

 

Tänä syksynä koulutyö käynnistyy lähiopetuksena hyviä hygienia- ja turvallisuuskäytäntöjä 

vaalien. Näitä toimintaohjeita on annettu tarkemmin Wilman viestillä kaikille koulussa 

työskenteleville sekä huoltajille. Lähiopetus toteutetaan Kiviniityssä työjärjestyksen 

mukaisesti muutamin poikkeusjärjestelyin. Muutokset koskevat alkuvaiheessa ruokailujen 

porrastamista sekä liikkumista välituntien aikana. Toivomme, että koko lukuvuosi saadaan 

vietyä läpi lähiopetuksena.  

 

 

 

 

Hyvää alkavaa lukuvuotta kaikille! 

 

 

 

Kokkolassa 12.08.2020 Rehtori  Reijo Timonen 
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OPETTAJAT   JA   OPPIAINEET 

 
Timonen Reijo rehtori; matematiikka, fysiikka ja kemia, puh. 044 780 9683 

Niskanen Matti apulaisrehtori; historia ja yhteiskuntaoppi, puh. 044 780 9165 

Aalto Ulla ruotsi, englanti ja saksa 

Aninko Markku tekninen työ, virk.vap. 

Brandt Mika matematiikka, fysiikka ja kemia  

Göös Iina kotitalous ja terveystieto  

Harju Henna-Maria musiikki 

Ikonen Sanni-Maija 

Joensuu Roope                                                              

kotitalous ja terveystieto 

           englanti ja ruotsi  

Kettu Marianne historia, terveystieto, matematiikka, elämänkatsomustieto,                         

suomen kieli ja kirjallisuus 

Kiiskilä Eeva-Liisa eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opettaja 

Klaavu Jannika liikunta 

Komulainen Timo matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka 

Kortelainen Olli vs. englanti, ruotsi  

Koskela Minna kemia, matematiikka ja fysiikka 

Kröger Sanna erityisluokanopettaja 

Kujala Tiina liikunta  

Laasanen Suvi matematiikka, fysiikka ja kemia 

Lindberg Atte maantieto, biologia ja terveystieto 

Nisula Riitta kuvataide 

Norrena-Strang Minna englanti, ruotsi ja ranska  

Oikarinen Tiia eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opettaja, suomen kieli ja kirjallisuus 

Rinne Tuomas erityisluokanopettaja 

Roukala Tuukka opinto-ohjaaja 

Saarenpää Toni matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka 

Salmio Kristel biologia ja maantieto 

Sara-aho Eveliina uskonto, historia ja yhteiskuntaoppi 

Savola Miika vs. tekninen käsityö 

Sirén Hanna erityisopettaja 

Sjöblom Maarit suomen kieli ja kirjallisuus 

Suutari Janne liikunta 

Talsta Anu tekstiili ja opinto-ohjaus 

Tantarimäki Riikka maantieto, biologia ja terveystieto, virk.vap. 

Viitala Teija suomen kieli ja kirjallisuus 

Vitka Tiina laaja-alainen erityisopettaja 
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KOULUN   MUU   HENKILÖKUNTA 

 

Koulusihteeri  Tarja Honkala 

Terveydenhoitaja   Sanna Koivisto 

Koulukuraattori  Mia Tynjälä, vs. 

Koulunkäyntiohjaajat Pirjo Saimala 

    Ann-Kristin Nylund 

    Tiia Joensuu 

    Jonna Lepola 

Vahtimestari   Maija Lahti 

Iltavalvoja  Teemu Kotila 

Kirjastonhoitaja  Päivi Pajala 

Nuorisotyöntekijä  Tarja Harju-Karhula 

Talonmies  Raimo Kettu  

Ruokapalveluesimies Outi Palomaa 

Suurtalouskokki  Liisa Kola 

Dieettikeittäjä  Maarit Korkiakangas 

Ruokapalvelutyöntekijät Hanna Saartoala 

  Sirkka-Liisa Vasalampi 

  Petteri Säilynoja 

 Siistijät Miia-Teresa Kyyrö 

  Katja Puronhaara 

  Katja Juntunen 

  Jun Yang 
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OPPILASMÄÄRÄT   LUOKITTAIN   JA   LUOKANVALVOJAT 

 

 luokanvalvoja pojat tytöt yhteensä 

 

Valo Kiiskilä, Eeva-Liisa  3  1  4 

 

7a Aalto, Ulla 7 12 19 

7b Joensuu, Roope 10 11 21 

7c Komulainen, Timo 9 11 20 

7d Kettu, Marianne 11 7 18 

7e Göös, Iina 13 8 21 

7f Kröger, Sanna 6 4 10 

7m Ikonen, Sanni 6 15 21 

 

8a Viitala, Teija  7 16 23 

8b Sjöblom, Maarit  3 20 23 

8c Lindberg, Atte 14  5 19 

8d Salmio, Kristel  7 18 25 

8e Rinne, Tuomas  2  1 3 

8j/m Oikarinen, Tiia 1 0 1 

8m Laasanen, Suvi 2 23 25 

 

9a Savola, Miika 11  6 17 

9b Brandt, Mika 9 11 20 

9c Sara-aho, Eveliina 4 17 21 

9d Kortelainen, Olli 11 10 21 

9e Rinne, Tuomas  6  0  6 

9j/g Sirén, Hanna  2  3  5 

9j/m Oikarinen, Tiia  4  5  9 

9m Nisula, Riitta  5 14 19 

 

 

 

OPPITUNNIT 

  

Työaikajärjestely lv 2020-2021  

valo, 7.-8.LK     9.LK   

  
 

1. oppitunti & päivänavaus 8.10-9.06   1. oppitunti & päivänavaus 8.10-9.06 

 välitunti  

2. oppitunti 9.15-10.11   2. oppitunti  9.15-10.11 

 välitunti ulkona 

3. oppitunti, alku 10.25-10.50   3. oppitunti  10.25-11.21 

 ruokailu 10.50-11.20   ruokailu  11.21-12.00 
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3. oppitunti, loppu                   11.20-11.51      

4. oppitunti 12.00-12.56   4. oppitunti  12.00-12.56 

 välitunti ulkona 

5. oppitunti 13.15-14.11   5. oppitunti  13.15-14.11 

 välitunti     välitunti 

6. oppitunti 14.15-15.11   6. oppitunti  14.15-15.11 

 

VÄLITUNNIT 

 

Oppilaat ovat välituntisin ulkona aikatauluun merkittyinä aikoina. Poikkeuksena voi olla 

Liikkuva koulu – hankkeen sisätiloihin merkityt ohjelma, joista sovitaan välituntiliikuttajien 

sekä hankevastaavien kesken erikseen aina jaksoittain. Sateen sattuessa tai lämpötilan ollessa 

alle -15°C välitunnit voidaan olla myös sisällä. 

 

 

RUOKAILU   JA   VÄLIPALA 

 

Ruokailussa käyttäydytään rauhallisesti ja ruokajonoissa ei etuilla. Päähineitä sekä 

ulkoiluvaatteita ei käytetä ruokailun aikana. Jokainen oppilas huolehtii ottamiensa 

ruokailuvälineiden palautuksesta niiden keräyspaikoille ja jättää jälkeensä siistin 

ruokailupaikan toisen oppilaan käytettäväksi. 

 

 

OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 

 

Kiviniityn koulussa noudatetaan 5 – jaksojärjestelmää. Lukuvuosi on jaettu viiteen noin 7,5 

viikon pituiseen jaksoon, joissa kaikissa on erilainen työjärjestys. Oppilaille jaetaan 

lukuvuoden alussa jaksotyöjärjestys ja ennen jokaista jaksoa tuleva työjärjestys.  

 

 

 JAKSOT 

  

 1. jakso 12.08.20 - 02.10.20 

 2. jakso 05.10.20-27.11.20 

 3. jakso 30.11.20-05.02.21 

 4. jakso 08.02.21-09.04.21 

 5. jakso 12.04.21-05.06.21  

 

LOMAPÄIVÄT  

 

 Syysloma 12.-16.10.2020 

 Joululoma  20.12.20-06.01.2021 

 Talviloma  01.03.-5.3.21 

 Pääsiäisloma 02.04.-5.4.21 

 Helatorstai 13.05.2021 

 

 

USKONNOLLISET   TAPAHTUMAT  /  USKONNOLLISIIN   TAPAHTUMIIN   

LIITTYVÄT    VAIHTOEHTOISET    KÄYTÄNNÖT LUKUVUODEN   AIKANA 

 

 Adventtihartaus   27.11.2020 

 Itsenäisyyspäivänjuhla  04.12.2020 

 Joulukirkko   18.12.2020 
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 Pääsiäisjuhla   01.04.2021 

 Kevätkirkko   04.06.2021 

 

Adventtihartaus juhlasalissa. Vaihtoehtona aamunavaus luokassa 156. 

Maailmankoulun aamunavaus (Globaalikasvatuksen teema). 

 

Itsenäisyyspäivänjuhla juhlasalissa. Vaihtoehtona ihmisoikeuksien päivään liittyvä 

teema koulun luokassa 156.  

 

Joulujuhla juhlasalissa. Joulujuhla on tunnustukseton, eikä siihen liity kristilliseen 

perinteeseen liittyviä uskonnollisia teemoja. Juhla on oppilaskunnan järjestämä. Niille 

oppilaille, jotka eivät osallistu tähän joulujuhlaan, on luokassa 156 vaihtoehtoista 

ohjelmaa. Teemana ympäristön suojelu.  

   

 Joulukirkko kaupungin kirkossa. Vaihtoehtona Keskitalven juhla Pedagogiossa. 

Tilaisuudet ovat kaupungin kirkossa ja Pedagogiossa samanaikaisesti. Todistusten jako 

on tilaisuuden jälkeen, jonka vuoksi on tärkeää muistaa ilmoittautua luokanvalvojalle 

Keskitalven juhlaan, jotta läsnä olevalla opettajalla on mukaan jaettavat todistukset. 

 

 Pääsiäisviikon aamunavaukset. Vaihtoehtona aamunavaus luokassa 156. 

 Maailmankoulun materiaalit (Globaalikasvatuksen teema). 

  

Pääsiäishartaus juhlasalissa. Vaihtoehtona Keväinen kylvöjuhla luokassa 156.  

Juhlistetaan kevättä toiminnallisesti istuttamalla tai viljelemällä kasveja myöhemmin 

kotiin vietäväksi.  

  

 Kevätkirkko kaupungin kirkossa. Vaihtoehtona Kesäjuhla Pedagogiossa.  

 

 

OPETUSSUUNNITELMA   JA   OPPIMISEN   ARVIOINTI  

 

Oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan 

edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee 

arvioida monipuolisesti. Nämä tehtävät ovat perusopetuksen arviointikulttuurin 

kehittämisen lähtökohta. Painopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa. 
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Arviointikulttuurin keskeiset käsitteet ovat  

 

• Oppimista edistävä palaute: jatkuvaa, kannustavaa, rohkaisevaa, välitöntä, suhteessa 

yksilöllisiin ja yhteisöllisiin tavoitteisiin  

• Oppimista ja osaamista kehittävä arviointi: jatkuvaa, kannustavaa, rohkaisevaa, 

monipuoliset dokumentoitavat näytöt, osaamiskeskustelut, opettajan kirjatut havainnot 

suhteessa tavoitteisiin  

• Osaamisen kokoava ja toteava arviointi sanallisena tai numeerisena, 

kriteeriperusteisuus.  

 

Arvioinnin perustuminen tavoitteisiin ja kriteereihin  

 

Kokkolan perusopetuksessa oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arviointi sekä 

palautteen antaminen oppilaille perustuu opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin 

tavoitteisiin ja niitä on paikallisesti tarkennettu, jotta voimme toteuttaa 

suunnitelmallista ja yhtenäistä arviointikulttuuria. Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei 

verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai 

muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Opettajat huolehtivat, että tavoitteet ja 

arviointiperusteet ovat oppilaiden tiedossa. Tavoitteiden pohtiminen ja oman 

oppimisen edistymisen tarkastelu suhteessa tavoitteisiin on tärkeä osa myös oppilaan 

itsearviointitaitojen kehittämistä.  

 

Todistusten antamiseen liittyvässä oppilaan osaamisen arvioinnissa käytetään 

opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä, tavoitteista johdettuja arviointikriteereitä. 

Arviointikriteerit on laadittu 6. ja 7. luokan nivelvaiheeseen sekä päättöarviointiin 

tukemaan opettajien työtä ja yhtenäistämään arviointia.  

 

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset 

arviointikäytännöt.  

 

Arviointikäytännöt ja palautteen antaminen tulee suunnitella ja toteuttaa oppilaiden 

ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Palautetta annettaessa kiinnitetään huomiota 

oppilaiden onnistumisiin ja oppimisen edistymiseen suhteessa aiempaan osaamiseen.  

Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä. Opettaja kokoaa tietoa oppilaiden 

edistymisestä oppimisen eri osa-alueilla ja erilaisissa oppimistilanteissa. 

 

Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. 

Luotettava arviointi edellyttää näiden osa-alueiden monipuolista havainnointia ja 

dokumentointia.  

 

Oppimisen arviointi sisältää opinnoissa edistymisen ja osaamisen tason arviointia sekä 

palautteen antamista niistä. Osaamisen tasolla tarkoitetaan oppilaan eri tavoin 
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osoittamaa osaamista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja arvioituna oppilaan 

suoritusten perusteella. 

Työskentelyä ei arvioida erikseen vaan se on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja 

arvosanan muodostamista. 

 

Käyttäytymistä arvioidaan ja oppilaille annetaan käyttäytymisestä ohjaavaa palautetta 

suhteessa Kokkolan perusopetuksen linjauksiin ja koulukohtaisiin käyttäytymisen 

tavoitteisiin.  

Käyttäytymien tavoitteet perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, yhteisön 

toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin ja järjestyssääntöihin. Tavoitteet asetetaan 

seuraavien käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen pohjalta:  

 

• sääntöjen ja yhdessä tehtyjen sopimusten noudattaminen  

• hyvien tapojen noudattaminen ja sitoutuminen koulun tapakulttuuriin  

• psyykkisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä huolehtiminen  

• asiallinen ja tilannetietoinen käyttäytyminen  

• suhtautuminen koulutovereihin ja aikuisiin  

• vuorovaikutustaidot  

• yhteistyökyky  

• työrauhan antaminen toisille  

• suhtautuminen koulun ja oppilastoverin omaisuuteen sekä yhteisiin välineisiin 

ja tarvikkeisiin  

 

Numeroarviointi annetaan oppilaalle kaksi kertaa lukuvuodessa. Yhden vvh 

valinnainen oppiaine arvioidaan kerran ja kahden tai useamman vvh:n valinnaiset 

oppiaineet arvioidaan kaksi kertaa lukuvuodessa. 

Suoritettuaan hyväksytysti kaikki vuosiluokan kurssit oppilas siirretään seuraavalle 

luokalle.  

 

Arviointikeskustelut järjestetään 7.-8. lk. oppilaille ennen vk. 9 (talvilomaa). 

Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas huoltaja sekä luokanvalvoja.  

Tarvittaessa keskustelussa voi olla myös muita asiantuntijoita.  

 

Mikäli oppilas saa hylätyn arvosanan hänelle voidaan järjestää uusintakuulustelu. 

Hylättyjen arvosanojen suoritus on mahdollista koetilaisuudessa, joka järjestetään 

seuraavan jakson alkupuolella sekä kesäkuussa ehtolaiskuulustelupäivänä ti 15.6.2021 

klo 9.00. Pyydettäessä ja erityisestä syystä opettaja voi lisäksi antaa oppilaalle uusinta-

mahdollisuuden ennen ehtolaiskuulustelupäivää myös muulloin. Jos ehdot jäävät 

suorittamatta, jää oppilas luokalle. 

 

Oppilas voidaan jättää luokalle, jos hänen kurssisuorituksensa yhdessä tai useammassa 

oppiaineessa on hylätty ja arvioidaan, ettei hän selviä seuraavan vuosiluokan 

opinnoista. Oppilas voidaan myös jättää luokalle, jos se yleisen koulumenestyksen 
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vuoksi on tarpeen, vaikka oppilaalla ei olisikaan hylättyjä kursseja.  Ennen 

päätöksentekoa neuvotellaan huoltajan kanssa. Vuosiluokalle jäävän oppilaan 

suoritukset raukeavat. Päätöksen luokalle jäämisestä tekevät rehtori ja oppilasta 

opettavat opettajat yhdessä. 

 

Hylätyn arvosanan suorittaminen 9. luokan aikana: Kodin ja oppilaan kanssa 

neuvotellaan suorittamistavasta ja ajankohdasta. Tarkoituksena on mahdollistaa 

perusopetuksen päättävälle oppilaalle jatko-opintokelpoisuus jo lukuvuoden 

työpäivien aikana. 

 

Mikäli huoltaja haluaa muutosta vuosiluokalle jättämistä koskevaan päätökseen, on 

hänen esitettävä asiasta kirjallinen pyyntö rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät 

rehtori ja opettajat yhdessä. 

Perusopetuksen koko oppimäärän hyväksytysti suorittaneelle oppilaalle annetaan 

päättötodistus. Päästötodistuksessa käytetään numeroarviointia. Arviota oppilaan 

käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen. 

 

Oppilaille järjestetään lukuvuoden aikana erilaisia kokeita opintojen arvioinnin tueksi. 

Kokeiden päivämäärät ovat nähtävissä Wilman sivuilla. Poissaoloja kokeista tulisi 

välttää. Koska sairaustapaukset ilmoitetaan kouluun välittömästi ja luvalliset poissaolot 

anotaan etukäteen, voidaan muut poissaolot kokeesta tulkita aiheettomiksi, jolloin 

uusintamahdollisuutta ei lähtökohtaisesti järjestetä. 

 

 

WILMA 

 

Kokkolan koulujen käytössä on oppilashallintojärjestelmä, joka mahdollistaa huoltajien 

tarkastella oppivelvollisen koulunkäyntiin liittyviä asioita internetin välityksellä. 

Palveluun kirjaudutaan verkkotunnusten avulla annetusta osoitteesta.  

 

Wilman avulla huoltajat voivat sen mukaan kuin koulukohtaisesti on sallittu 

- nähdä läksyt ja koepäivät 

- seurata oppilaan arvosanoja 

- selvittää ja ilmoittaa poissaolot 

- päivittää omat ja oppilaan yhteystiedot 

- viestiä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa 

- vastata palautekyselyihin 

- lukea koulun tiedotteet 

 

Kokkolan koulujen kirjautumisosoite:  https://kokkola.inschool.fi 
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TÄRKEITÄ   PÄIVÄMÄÄRIÄ 

 

Luokkakohtaiset vanhempainillat 7.lk vk 36-38/20, Isojärvellä/koululla 

Monialaiset aloituspäivät 7. lk 31.8.20 

Liikenneturvallisuusviikko 37/20 

Liikuntapäivä 03.09.20 

Valtakunnallinen Kodin ja koulun päivä 25.09.20 

Monialaiset aloituspäivät 8. lk 2.10.20 

Monialaiset museossa 8. lk vk 41 

Valokuvaus 05.10.20 

Vanhempainilta 7.10.20 

Nenäpäiväjuhla 13.11.20 

Taksvärkki-päivä 15.11.19 

Adventtihartaus Maailmankoulun aamun avaus  27.11.20  

Itsenäisyyspäiväjuhla 4.12.20 klo 12. 

Joulukirkko 18.12.20, klo 10.00, kaupungin kirkossa, päättäjäiset, todistukset ja 

keskitalven juhla Pedagogissa. 

Lukukauden päättäjäiset 19.12.20 klo 9. 

Valinnaismessut 7.lk 8.1.21 

NouHätä-luento 8.lk 01.02.21 

Kiviniityn koulun ystäväpäivätempaus 12.2.21 

Talviliikuntapäivä 12.3.21 

Pääsiäisjuhla/Keväinen kylvöjuhla 01.4.21 klo 12. 

Vappuohjelma 30.4.21 

Musikaaliesitys 30.4.21 

Talousinfo OP 31.5.21 

Oman luokan päivä 1.6.21, 6.lk 

Opettajien ja luokkien urheilu- ym. kilpailuja 3.6.21 

Kevätkirkko/kesäjuhla 4.6.21 

Lukuvuoden päättäjäiset 5.6.21 klo 9. 

 

9. luokan vanhempainiltoja järjestään tarvittaessa luokkakohtaisesti. 

Muuttuvista ja päivittyvistä tiedoista informoidaan koteja tarvittaessa erillisillä 

jaksotiedotteilla, jotka jaetaan oppilaille ennen uuden jakson alkua. 

 

Koulun työjärjestyksestä poikkeavat ohjelmat tarkentuvat lukuvuoden aikana Wilman 

vuosisuunnitelman kohtiin 3.1 ja 5.1. 
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OPINTOJEN   OHJAUS 

 

TET  (TYÖELÄMÄÄN  TUTUSTUMINEN)  

 

Toteutetaan mahdollisina ajankohtina olosuhteiden salliessa. 

 

8.lk TET: A,B,C,D,M,E,G 1 viikko: VK 13/21 

  

9. lk TET: ½ lk: A, B, C, D, M, vk 38/20 

 ½ lk: A, B, C, D, M, vk 39/20 

 ½ lk: A, B, C, D, M, vk 48/20 

 ½ lk: A, B, C, M, E, vk 4/21 

 

9. lk TET: J, M: VK 11/21 

 

Yksilöllistetty opetus, TET 10 tai 15 päivää. 

 

YHTEISVALINTA   AIKATAULU 

 

Peruskoulun jälkeiseen ammatillisen koulutukseen ja lukiokoulutukseen haetaan 

keväällä 2021 helmi-maaliskuun vaihteessa.  

 

 

OPPILASHUOLTO 

 

Opiskeluhuolto on toimintaa, jonka avulla tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä 

hyvinvointia sekä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä, edistetään 

mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä sekä edistetään hyvinvointia. 

Opiskeluhuollon avulla tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään 

mahdollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä 

muita ongelmia. 

 

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä  

 

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, 

kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Kokkolassa tätä monialaista ryhmää 

johtaa rehtori. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän 

keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun 

yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Ryhmä kokoontuu tarpeen 

mukaan, kuitenkin vähintään kolme kertaa lukuvuodessa. 

 

Kiviniityn koulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat: 
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Reijo Timonen, rehtori, puh.joht.  puh. 044 780 9683 

Mia Tynjälä, vs. kuraattori 1.8.-31.12.2020  puh. 044 780 9169 

          Sanna Koivisto, vs. terveydenhoitaja  puh. 044 730 7650 

Tuukka Roukala, vs. oppilaanohjaaja   puh. 044 709 5770  

Tiina Vitka, laaja-alainen erityisopettaja, sihteeri puh. 040 806 5260 

 

 

Yksilökohtainen oppilashuolto 

 

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia 

kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä 

yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Oppilashuolto kuuluu 

kaikille koulussa työskenteleville ja henkilökunnalla on velvollisuus ohjata opiskelija 

hakemaan tarvitsemiaan opiskeluhuollon etuuksia ja palveluja. Oppilashuoltotyössä 

otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä 

oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään 

tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmä kootaan 

yksittäisen oppilaan, oppilasryhmän tai tarvittaessa koko perheen tuen tarpeen 

selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se 

opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien 

perusteella kuuluu. 

 

Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, nuoren ja heidän huoltajiensa 

kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset. 

 

Jos mieltänne askarruttaa asia, jota haluaisitte käsiteltävän asiantuntijaryhmässä tai 

oppilashuoltoryhmässä ottakaa yhteyttä edellä mainittuihin oppilashuolto-ryhmän 

jäseniin tai luokanvalvojaan. 

 

 

Kiusaamiseen puuttuminen  

 

Vertaissovittelu (VERSO) 

On sovittelua, jota käytetään oppilaiden välisissä lievissä riitatilanteissa. Viimeinen 

kiusaus-tiimi hoitaa. 

 

Viimeinen kiusaus-tiimi 

Tiimin tehtävänä on toimia kiusaamistilanteiden selvittelyssä, jota opettajat hoitavat. 
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KOULUTERVEYDENHOITO 

 

Terveydenhoitaja Sanna Koivisto 

Vastaanotto ma-pe klo 10-11. ilman ajanvarausta, puh. 044 730 7650 

 

Lääkärintarkastus tehdään 8. luokkalaisille ja niille 9. luokkalaisille, joille sitä ei ole 

aikaisemmin tehty. 

 

Ajanvaraus lääkärille tapahtuu terveydenhoitajan kautta. Sairaanhoitoa vaativissa 

tapauksissa oppilaat ohjataan terveyskeskuksen oman alueen lääkärille tai 

päivystykseen. 

 

Hammashoito   

Mariankadun hammashoitaja ottaa koulun kautta yhteyden oppilaisiin tarvittaessa. 

Pikaista hoitoa vaativissa tapauksissa voi jokainen itse varata ajan numerosta: 

06 828 7450. 

 

 

KOULUTAPATURMAT 

 

Koulutapaturman sattuessa opettaja huolehtii ensiavun antamisesta tai toimittaa 

oppilaan terveydenhoitajan/lääkärin luo. Kiireelliset tapaukset lähetetään 

terveyskeskukseen tai keskussairaalan ensiapupoliklinikalle. Huoltajaan pyritään 

saamaan yhteys. Koulutapaturmista aiheutuva sairaanhoito on maksutonta.  

 

Kokkolan kaupungilla on oppilaiden vakuutukset If-yhtiöstä. Tapaturman sattuessa 

opettaja tai terveydenhoitaja ilmoittaa koulusihteerille tapaturmasta, joka toimittaa 

ilmoituksen vakuutusyhtiöön huoltajan allekirjoitettua paperit.  

Tarvittaessa ilmoitukseen liitetään tapaturmaan liittyvät maksukuitit. Rikkoontuneet 

silmälasit vakuutus korvaa vain siinä tapauksessa, että oppilas saa saman tapaturman 

yhteydessä hoitoa. Korvauskäytäntö on hankala, mutta koululla ei ole mahdollisuuksia 

vaikuttaa vakuutusyhtiön tulkintoihin.  

 

 

KOULUKURAATTORI 

 

Koulu on yhteisö, jossa opitaan yhteistyötä ja yhteisössä elämistä. Koulukuraattori on 

oppilaiden luottamushenkilö ja opettajien tuki.  

 

Kuraattori on tukemassa, jos opiskelijoilla on vaikeuksia kouluun sopeutumisessa. 

Kuraattori toimii yhteistyössä eri tahojen kanssa: opettajat, vanhemmat, oppilas-

huoltohenkilöstö ja eri viranomaiset. Työn tärkeimpänä tavoitteena on tukea oppilaita, 



 

15 

jotta he selviäisivät elämänsä solmukohdista. Kuraattorilta saa tietoa harrastuksista ja 

vapaa-ajan vieton mahdollisuuksista. 

 

Koululaiset ja heidän vanhempansa voivat turvautua mm. päihdeasioissa 

ensimmäiseksi koulussa esim. opettajaan, kouluterveydenhoitajaan tai kuraattoriin, 

joilta saa apua ja neuvoa. 

 

Soitto- ja tapaamismahdollisuus sovittavissa. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat 

luottamuksellisia. 

 

Kuraattori on Kiviniityn koululla joka arkipäivä tavoitettavissa.  

puh. 044 780 9169. sähköpostiosoite:  vs. mia.tynjala@edu.kokkola.fi  

 

 

OPPIMISEN   JA   KOULUNKÄYNNIN   TUKI 

 
       

Kokkolan perusopetuksessa oppimisen ja kasvun tuki määritellään perusopetuksen 

opetussuunnitelman mukaisesti kolmiportaisena, joka perustuu asteittain 

vahventuvaan tukirakenteeseen: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Oppimisen 

ja kasvun tuessa korostuvat varhainen tuen tarpeen havainnointi. Havaittuja oppimisen 

ja koulunkäynnin vaikeuksia ehkäistään ja vähennetään toimenpiteillä, jotka voivat olla 

esim. opetusmenetelmällisiä, eriyttävän opetusmateriaalin käyttöä tai kohdistuvat 

oppimisympäristöön, henkilökunnan määrään tai ryhmän koostumukseen.  Erityistä 

huomiota tulee kiinnittää kasvun ja oppimisen tuen muotojen suunnitteluun huoltajan, 

opettajan ja ikätaso huomioiden oppilaan kanssa. 

 

Yleinen tuki käsittää ensisijaisesti eriyttämisen, tukiopetuksen ja opiskelun ohjauksen. 

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan ja koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai 

samanaikaisesti useita tukimuotoja, tulee antaa tehostettua tukea. Tehostetun tuen 

aloittaminen ja järjestäminen tulee käsitellä opettajien pedagogiseen arvioon perustuen 

moniammatillisesti oppilashuoltotyössä. Tehostettua tukea saavalle oppijalle laaditaan 

oppimissuunnitelma. Mikäli oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä, tulee oppilaalle 

antaa erityistä tukea. Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä tulee tehdä 

arvio erityisen tuen tarpeesta eli pedagoginen selvitys. Erityistä tukea saavalle oppijalle 

laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. 

 

 

Osa-aikainen erityisopetus 

 

Oppilas, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, saa osa-aikaista 

erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Sitä annetaan joustavin järjestelyin 
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samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Opetus niveltyy 

oppilaan saamaan muuhun opetukseen.  

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kolmiportaisen tuen kaikissa vaiheissa 

korostaen ennaltaehkäisyä. Se on suunnitelmallista, tavoitteellista, joustavaa ja 

oppilaan tarpeet huomioivaa. Osa-aikaisella erityisopetuksella pyritään korjaamaan 

lieviä oppimista tai koulunkäyntiä haittaavia pulmia. 

Osa-aikainen erityisopetus on kiinteä osa perusopetusta ja noudattaa Kiviniityn 

koulun opetussuunnitelmaa. Osa-aikaiseen erityisopetukseen on oikeus jokaisella 

oppilaalla sitä tarvitessaan. Pyrkimyksenä on vaikuttaa myönteisesti opiskelutot-

tumuksiin, työskentelytapoihin ja koko koulumotivaatioon. Suunnittelun ja 

järjestelyjen lähtökohtana ovat oppilaiden yksilölliset tarpeet. Oppilaiden itsetuntoa, 

opiskelumotivaatiota sekä oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa 

opiskelutilanteissa ja oppiaineissa.  

 

Luokkamuotoinen erityisopetus 

 

Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan pienryhmissä, joita on koulussamme kolme. 

Näiden luokkien oppilasmäärä on rajoitettu kymmeneen. Jokaisessa luokassa on 

opettajan lisäksi ainakin yksi avustaja tukemassa oppilaiden oppimista. Luokkien 

oppilailla on laaja-alaisia oppimiseen liittyviä ongelmia. Luokat tekevät yhteistyötä 

yleisopetuksen ryhmien kanssa mahdollisuuksien mukaan. Jokainen oppilas opiskelee 

henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti. 

HOJKS laaditaan yhteistyössä huoltajien, oppilaan, opettajan ja muiden mahdollisten 

yhteistyötahojen (esim. koulukuraattori, terapeutti) kanssa. Yksi pienryhmistä toimii 

joustavan perusopetuksen luokkana (jopo). 

 

Joustavan perusopetuksen, JOPO, luokalle hakeutuvat ne oppilaat, jotka ovat vaarassa 

jäädä ilman perusopetuksen päästötodistusta tai toisen asteen opiskelupaikkaa tai joilla 

on muita koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Toiminnassa vahvistetaan oppilaiden 

elämänhallintataitoja, tuetaan oppilaiden hakeutumista toiselle asteelle ja 

monipuolistetaan oppimisympäristöjä. Jopo-oppilaat opiskelevat henkilökohtaisen 

oppimissuunnitelman tai HOJKS: in mukaisesti.  

 

Kieli- ja kulttuuritaustaisten opetus 

 

Koulussamme järjestetään eri kieli- ja kulttuuritaustaisille oppilaille opetusta lähinnä 

kolmessa muodossa. Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan vasta maahan 

tulleille keskimäärin vuoden ajan. Tällöin tavoitteena on ennen kaikkea edistää 
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oppilaiden suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa. Kielellisten taitojen kartuttua 

oppilaat sijoittuvat yleisopetuksen ryhmiin omien edellytysten ja ryhmien puitteiden 

mukaan. Joustavan perusopetuksen JOPO-toiminnassa vahvistetaan oppilaiden 

elämänhallintataitoja, tuetaan oppilaiden hakeutumista toiselle asteelle ja 

monipuolistetaan oppimisympäristöjä. Tukiopetusta annetaan tarpeen mukaan. 

Oppilaille pyritään järjestämään myös oman äidinkielenopetusta kerran viikossa. 

 

TUKIOPPILASTOIMINTA 

Tukioppilaat ovat 8.-9.-luokkalaisia oppilaita, jotka koulutetaan toimimaan nuorempien 

oppilaiden kanssa ja heidän tukenaan. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää 

hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa 

ilmapiiriä koulussa.  Tukioppilaat ovat mukana ehkäisemässä koulukiusaamista 

toiminnallaan. Kuluvan lukuvuoden aikana valitaan uusia tukioppilaita 7. luokilta. 

Tukioppilaskokoukset järjestetään tarpeen mukaan. 
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LUKUSUUNNITELMAT      

 

7.-9. lk. 
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KOULUKIRJASTO 

 

Koulukirjastosta voit lainata kauno- ja tietokirjallisuutta. Asiakkaaksi rekisteröidytään 

kirjastossa tai äidinkielen tunnilla täyttämällä ilmoittautumislomake. Lainaamiseen käy 

Kokkolan kirjaston Anders-kirjastokortti. 

 

Koulukirjaston aineistotietokannan osoite on eduanders.verkkokirjasto.fi. Sieltä voit 

tarkistaa, löytyykö haluamaasi kirjaa koulukirjastosta.  

 

Aukioloajat: 

Aukioloajoista ilmoitetaan äidinkielten luokkien 1 ja 6 ovissa ja jaksotiedotteissa.  

 

Yhteystiedot: kirjastonhoitaja Päivi Pajala, p. 040-489 2342, paivi.pajala@kokkola.fi 

 

Kirjojen lainaaminen hoidetaan Maarit Sjöblomin ja Teija Viitalan toimesta syyslukukauden 

2020 aikana. 

 

 

 

KERHOT 

 

Kiviniityssä järjestetään mm. seuraavia kerhoja: tekstiilityö-, palloilu-, tanssi-, viherniitty-, 

tukioppilas-, musikaali- ja läksykerho. Kerhotoiminnasta ja sen alkamisesta ilmoitetaan 

tarkemmin, kotisivujen ja ilmoitustaulujen välityksellä. Kerhojen toiminta-ajat ilmoitetaan 

lukuvuoden aikana tarkemmin Wilmassa. 

 

 

KIVINIITYN   PERUSKOULUN   JÄRJESTYSSÄÄNNÖT    2020 

 

Peruskoulun järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata turvallisuus, viihtyisyys ja työrauha 

koulussa. Perusopetuslain 29 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä 

järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa 

sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun 

esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  

 

Järjestyssäännöissä ja muissa järjestysmääräyksissä voidaan antaa kouluyhteisön 

turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja 

asianmukaisesta käyttäytymisestä sekä tarkempia määräyksiä esineistä tai aineista sekä 

niiden käytöstä ja säilytyksestä. Lisäksi voidaan antaa määräyksiä koulun omaisuuden 

käsittelystä, koulun tilojen siisteydestä huolehtimisesta sekä oleskelusta ja liikkumisesta 

koulurakennuksissa ja koulun alueella.  
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Kokkolan sivistystoimen toimintasäännön (2013/6.5) mukaisesti peruskoulun johtokunta 

hyväksyy järjestyssäännöt. Oppilaiden osallisuuden toteutumisen vuoksi koulun 

oppilaskunta käsittelee järjestyssäännöt ja tekee niihin omat ehdotuksensa ennen 

johtokunnan päätöstä.  

 

Perusopetuslain 35 §:n mukaan oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja 

käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilaan velvollisuuksista, kasvatuskeskustelusta ja 

kurinpidollisista toimista säädetään perusopetuslaissa (35 § - 36 §). Oppilaalla on oikeus 

turvalliseen opiskeluympäristöön (29 §).  

 

 

Koulussamme oppilaan tulee noudattaa seuraavia ohjeita:  

 

1 Koulun ilmapiiri  

 

Asiallinen ja rauhallinen käytös edistää ja ylläpitää koulun työrauhaa. Jokaisen oma ja toisen 

koulussa opiskelevan työrauha on edellytys onnistuneelle oppimistapahtumalle. 

Käyttäytyminen ja kielenkäyttö kaikkia koulussamme olevia henkilöitä kohtaan on asiallista 

ja tervehtiminen kuuluu hyviin tapoihin. Hyväksy erilaisuus, arvosta toista ja 

yhdenvertaisuutta. Pukeudu asiallisesti koulupäivän ajaksi, koska tällä huomioit toverisi. 

Koulu ja koulualue on pidettävä siistinä kaikkien viihtyvyyden takaamiseksi.  

 

2 Oma ja yhteinen omaisuus  

 

Pidä huolta työskentelyvälineistä, varusteista ja tavaroista. Huolehdi omat varusteesi niille 

varatuille paikoille (oma oppilaskaappi, liikuntavälinevarasto, naulakko) ja vie ne kotiin 

silloin, kun niitä ei tarvita.  

Lakki ja ulkoilutakki jätetään lähtökohtaisesti naulakkoon luokkahuoneen ulkopuolelle.  

Jätä kotiin koulutyöhön kuulumattomat tavarat.  

Älä ota luvatta toisen omaa. 

 

Huolehdi, että matkapuhelimesi ei aiheuta koulupäivän aikana häiriötä. Oppituntien aikana 

matkapuhelimia tai muuta viihdemedialaitteistoa ei käytetä tai pidetä esillä, ellei tunnin 

opettaja salli poikkeusta.  

 

 

3 Välitunti  

 

Lähde opetustilasta ripeästi välitunnille. Vietä välitunnit ulkona, saat raitista ilmaa ja jaksat 

paremmin koko koulupäivän. Pukeudu sään mukaan. Pakkasraja on -15 °C.  

Sisätiloissa kävellään rauhallisesti.  

Koulualue on rajattu koulun tonttiin. Välituntialueeseen kuuluu koulun sisäpiha sekä 

kulkuväylät rakennusten välillä.  
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Koulupäivän aikana voi poistua koulualueelta vain luvan kanssa.  

Lupa poistumiseen tulee kysyä rehtorilta, apulaisrehtorilta, omalta luokanvalvojalta, 

oppituntia pitävältä opettajalta tai terveydenhoitajalta. 

Huomioi oma ja muiden turvallisuus sekä ole reilu kaveri kaikille koko koulupäivän ajan. 

Lumipallojen heittely on kielletty.  

 

 

4 Ruokailu  

 

Ruokailuun tullessa lakit, ulkoilutakit, reput ja laukut jätetään niille varattuihin naulakoihin.  

Jonota rauhassa vuoroasi.  

Noudata lautasmallia sekä ruokalan ohjeita annosten määrärajoituksista. Ota ruokaa sen 

verran, kuin syöt. 

Maito- ja maustepurkit eivät kuulu pöytiin.  

Noudata kauniita ruokailutapoja.  

Kännykkää tai muuta medialaitteistoa ei käytetä ruokailussa.  

Palauta astiat asianmukaisesti.  

Ruokailu oppituntien aikana on lähtökohtaisesti kielletty muilla kuin kotitalouden tunneilla.  

 

 

5 Koulumatka  

 

Noudata hyviä tapoja ja käyttäydy asianmukaisesti myös koulumatkalla ja –kuljetuksessa 

sekä koulupäivän aikana tapahtuvissa siirtymisissä oppitunneille.  

Oman ja muiden turvallisuuden takia noudata liikennesääntöjä.  

Tieliikennelain (90§/2002/954) mukaan pyöräilijän tulee käyttää pyöräilykypärää.  

Säilytä polkupyöräsi pyörätelineessä lukittuna koulupäivän aikana.  

Koulumatkalla oppilaat ovat vakuutettuja koulun puolesta, mutta koulumatka ei ole koulun 

toimintaa.  

 

6 Poissaolot  

 

Huoltaja pyytää aina luvan oppilaan poissaoloon. Luvan myöntää opettaja tai rehtori. 

Oppilaan sairaspoissaolosta on ilmoitettava koululle ennen poissaolon alkua. Poissaolon 

aikana ota selvää läksyistä ja huolehdi poissaolon aikaiset läksyt ajan tasalle. Luvattomasta 

poissaolosta seuraa kasvatuskeskustelu tai muu seuraamus.  

 

 

7 Vastuu  

 

Jokainen on vastuussa omista sanoistaan ja teoistaan.  

Toisen kiusaaminen tai häirintä on ehdottomasti kiellettyä.  
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Kuvaaminen ja nauhoittaminen ilman kuvattavan lupaa on koulupäivän aikana kielletty. 

Luvan kuvaamiseen ja nauhoittamiseen antaa rehtori, luokanvalvoja tai opettaja.  

Ilmoita välittömästi sattuneesta vahingosta tai tapaturmasta koulun henkilökunnalle.  

Korjaa tai korvaa rikkomasi koulun omaisuus ja sovita tekosi (Perusopetuslaki 35 §).  

Asiaton oleskelu koulun tiloissa on koulupäivän päätyttyä kielletty.  

Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö ja hallussapito on kouluaikana kielletty.  

Koulurakennuksessa ja koulun alueella tupakointi on tupakkalain 12 §:n (2010/698) nojalla 

kielletty.  

Myös muiden tupakankaltaisten tuotteiden kuten sähkötupakan ja nuuskan käyttö on 

kielletty.  

Energiajuomien, energianuuskien ja muiden vastaavien energiatuotteiden käyttö on kielletty.  

 

 

 

Oppilaskunta on käsitellyt järjestyssäännöt 11.1.2018. 

 

Vanhemmat ovat antaneet sääntöihin näkemyksensä 10.1.2018 mennessä. 

 

Opettajakunta on käsitellyt järjestyssäännöt 13.1.2018. 

 

Järjestyssäännöt ovat voimassa 1.2.2018 alkaen. 

 

Kokkolassa 24.1.2018 Läntisen yhteistoiminta-alueen johtokunta (§ 7). 
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KASVATUSKESKUSTELUT 

 

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen toimenpide ennen kuin turvaudutaan jälki-

istuntoon tai kurinpidollisiin rangaistuksiin. Keskustelussa pohditaan ainoastaan 

kyseistä tilannetta ja siihen liittyviä positiivisia ratkaisumalleja. Muut oppilaan 

koulunkäyntiin tai oppimiseen liittyvät asiat käsitellään toisissa yhteyksissä. 

 

Kasvatuskeskusteluun johtavat rikkeet ovat yleensä järjestyssääntöjen laiminlyöntejä.  

Vakavammat rikkeet johtavat suoraan jälki-istuntoon tai muihin toimenpiteisiin. 

 

Kasvatuskeskustelujen yhteydessä otetaan yhteyttä kotiin ja kolmannen keskustelun 

jälkeen huoltajia pyydetään koululle palaveriin. 

 

 

KIVINIITYN KOULUN KASVATUSKESKUSTELUMALLI   

   

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen toimenpide ennen kuin turvaudutaan jälki-

istuntoon tai kurinpidollisiin rangaistuksiin. Keskustelussa pohditaan ainoastaan 

kyseistä tilannetta ja siihen liittyviä positiivisia ratkaisumalleja. Muut oppilaan 

koulunkäyntiin tai oppimiseen liittyvät asiat käsitellään toisissa yhteyksissä. 

Tehdään yhdessä suunnitelma siitä, miten tapahtumien toistuminen vältetään.  

  

1. Oppilas keskustelee sen opettajan kanssa, joka on rikkeen havainnut.   

• ilmoitus vanhemmille 

  

2. Oppilas keskustelee sen opettajan kanssa, joka on rikkeen havainnut.   

•  ilmoitus vanhemmille 

 

 3. Oppilas keskustelee sen opettajan kanssa, joka on rikkeen havainnut.  

• Puhelinkeskustelun yhteydessä vanhemmille ilmoitetaan, että kyse on 

kolmannesta kasvatuskeskustelusta ja heidät tullaan kutsumaan koululle 

palaveriin mahdollisimman pian.  

   

Mikäli tilanne toistuu edelleen, kirjoitetaan jälki-istunto, seuraavaksi 

kirjallinen varoitus jne.   
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HUOLTAJILLE    TIEDOKSI    KOULUSSA   TEHTÄVISTÄ    HAITALLISISTA    JA  

VAARALLISISTA    TÖISTÄ 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä valtioneuvosto on antanut 15.6.2006 

asetuksen (475/2006) nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. 

Asetuksen tarkoituksena on tarkentaa lakia (998/1993) nuorista työntekijöistä ja 

(738/2002) työturvallisuuslakia. Peruskoulussa em. asetus ja lait koskevat erityisesti 

teknisen työn opetusta sekä fysiikan ja kemian harjoitustöitä sekä työharjoittelua.  

 

Asetuksen mukaan oppilaat voivat seitsemännestä luokasta lähtien opettajan johdolla ja 

välittömässä valvonnassa tehdä vaarallisia töitä, jos se on opetuksen toteuttamiseksi 

välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti. Työn tekemisen edellytyksenä on 

kuitenkin, että suojaimet ja työvälineet ovat työntekijälle sopivat ja turvalliset käyttää. 

Peruskoulun oppilaan huoltajalle on myös etukäteen ilmoitettava ko. vaarallisen työn 

tekemisestä ja sen perusteista.  

 

Koulumme opetussuunnitelma ja opetusministeriön vahvistamat opetussuunnitelman 

perusteet määrittävät 7.-9. luokilla erityisesti tekniseen työhön ja ja fysiikan ja kemian 

harjoitustöihin sellaisia töitä, jotka kuuluvat tämän ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Näin 

on ollut koko peruskoulun olemassaolon ajan. Vain ilmoitusvelvollisuus on uutta.  

 

Mekaanisten vaaratekijöiden aiheuttama erityinen vaara voi olla työskennellessä esim. 

seuraavilla koneilla ja laitteilla: laserlaitteella, sirkkelillä, pyörösahalla, vannesahalla, 

höyläkoneella, moottorisahalla, jyrsinkoneella, levyleikkurilla ja muulla vastaavalla 

konevoimalla toimivalla leikkurilla, pylväsporakoneella, kulmahiomakoneella, 

metallisorvilla, kaasuhitsaus- ja kaasuleikkauslaitteella, paineilmalla tai vastaavalla 

toimivalla naulaimella. (STM:n asetus 128/2002 14.2.2002 vaarallisten töiden 

esimerkkiluettelosta http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/2002128). 

 

Työssä voi olla erityinen kemiallinen vaara, kun altistutaan haitallisessa määrin aineelle 

tai valmisteelle, joka luokitellaan vaaralliseksi kemikaalilain (744/1989) luettelon 

mukaisesti, tai nk. syöpävaarallinen aine (asetus 716/2000), esim. lyijy ja sen yhdisteet, 

asbesti ja myös ympäristön tupakansavu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


