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LUKUVUOSITIEDOTE 

 

Tähän lukuvuositiedotteeseen on koottu oppilaan ja huoltajan kannalta tärkeimpiä 

kouluun ja koulunkäyntiin liittyviä yleisiä asioita. Lukuvuoden aikana tapahtuvasta 

ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan tarkemmin Wilman ja Lyseon omien 

kotisivujen kautta. 

http://blog.edu.turku.fi/lyseo/ 

 

Yhteistyö koulun henkilökunnan ja opettajien kanssa onnistuu parhaiten 

puhelimella, Wilmaviestillä tai sähköpostilla. Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät 

sivulta 5 ja oppilashuoltohenkilöstön sivulta 21. 

Sähköpostiosoitteet ovat pääsääntöisesti muotoa etunimi.sukunimi@turku.fi  

 

 

 

http://blog.edu.turku.fi/lyseo/
mailto:etunimi.sukunimi@turku.fi
https://blog.edu.turku.fi/lyseo/2016/10/02/tukioppilastoiminta/tukioppilaat-2/
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REHTORIN TERVEHDYS 

 

 

Hyvä Lyseon väki, oppilaat, huoltajat ja henkilökunta, 

tervetuloa aloittamaan kouluvuotta 2018 – 2019! 

 

Turun kaikissa peruskouluissa käynnistetään elokuussa hyvinvointitalkoot.  

 

Hyvinvointi on monen tekijän summa. Yksilön hyvinvoinnin näkökulma laajenee 

kouluissa helposti koko kouluyhteisön hyvinvointia koskevaksi kouluhyvinvoinnin 

käsitteeksi ja sitä tukevaksi toiminnaksi. Yhteisöllinen työskentelyilmapiiri edistää 

kaikkien kouluyhteisön jäsenten hyvinvointia ja jaksamista, mutta yhtä lailla 

hyvinvointia voidaan edistää kouluissa keskittymällä oppilaiden arjen taitojen, kuten 

päivärytmin, ruokailun ja hygienian, opetteluun.  

 

Turun Lyseon koulussa on valmistauduttu syyslukukaudella alkavaan 

yhtenäiskoulun aikaan ja koulussa uutena aloittavien 1. – 3. luokkalaisten tuloon 

tekemällä töitä kouluyhteisön turvallisuuden eteen. Koulun toimintakulttuuria 

halutaan kehittää välittämisen kulttuurin kautta. Tavoitteena on, että läheltä löytyy 

välittävä ja vastuullinen aikuinen, joka tarvittaessa osaa myös olla sopivalla tavalla 

jämäkkä. Unohtamatta positiivisuutta, innostusta ja hymyä! Sovitaanhan, että hymy 

on ok ja kaikkia voi tervehtiä.  

 

Viime lukuvuonna vietettiin Suomi 100 -teemavuotta, ja saimme kouluumme ainakin 

yhden kivan tradition itsenäisyyspäivän viettoon. Olkoon tämä juhla meille kaikille 

yhteinen ja yhdessä jatkossakin. Tulevana lukuvuonna meillä ei ole 

lauantaikoulupäiviä, mutta olemme mukana esim. valtakunnallisessa Kodin ja koulun 

päivässä syyskuussa.  

 

Tästä lukuvuositiedotteesta löytyy tietoa koulun käytänteistä ja aikatauluista, lisäksi 

tiedotamme tapahtumista lukuvuoden aikana pääasiassa Wilman kautta. 
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Huoltajailtoja on tulossa entiseen tapaan, mutta ollaan yhteydessä muutoinkin 

lukuvuoden mittaan.  

 

Toivotan kaikille hyvää, monipuolista, kiinnostavaa ja turvallista lukuvuotta! 

 

Anu Tanzi-Albi 

rehtori 
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LUOKANOPETTAJAT JA LUOKANOHJAAJAT  

 

 

 1A Kreeta Vahala 

 1B Hanna Haltia 

 1C Julia Gustafsson 

 2A Hannu Rantama 

 2-3B Piritta Repo 

 3A Sirkka-Liisa Malin 

 4A Tuomas Murtomaa  

 5A Merja Tiusanen 

 5B Olli Kauranen 

 6A Ritva-Kaisa Poutanen 

 6B Katja Rautee 

 7A Johanna Honka 

 7B Katja Wegelius 

 7C Jutta Kaasalainen 

 8A Mirka Räzm  

 8B Tarja Hänninen 

 8C Tiina Parts  

 8D Päivi Hyytiä 

 8E Juha-Pekka Reinikainen 

 9A Mika Saarela 

 9B Merja Mäenpää  

 9C Heikki Toivio 

 9D Kalle Kajander 

 VALMO Päivi Ekqvist 
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HENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT   

 

Rehtori    Anu Tanzi-Albi   (02) 262 9715  

     040 537 6269 

 

Apulaisrehtori   Merja Tiusanen  040 483 4957 

Koulusihteeri   Kirsi Eskelin  (02) 262 9722   

Kouluterveydenhoitaja   Heidi Ostela   040 192 3809 

Koulukuraattori   Mari Knaapi  050 432 3589  

Koulupsykologi   Riikka Ahonen  050 432 3175 

Oppilaanohjaaja   Kristiina Hellén   044 907 4701 

Erityisopettaja   Auli Karlamaa   044 907 4704 

Erityisopettaja  Nina Niemelä  040 637 2789 

Kiinteistönhoitaja   Runosmäen Lämpö   0400 367 583 

Koulukeittiö / ARKEA   Leena Skogström    040 620 9064 
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OPETUSHENKILÖSTÖ 

  Opettaja                  Lyhenn

e 

 Opetettavat   

 aineet 

 Valvontaluokka,   

 muuta 

 

  Puhelin 

 Al Take Zahraa  ZAT  uskonto (islam)   

 Bazyan Galavizh  BG  OMO/MAI     

 Berisha Bujar   OMO/MAI (albania)    040 545 1337 

 Alppiranta Pirjo   koulunkäynninohjaaja   

 Efremova-Hietanen 

Iraida 

 IEH  kotikieli (venäjä) 
 

 

 Ekqvist Päivi  PEK  valmistava opetus 

(VALMO) 

 
 040 187 3367 

 Enola Miika  MEN  EN, RU   040 637 3029 

 Gustafsson Julia  JGU  luokanopettaja  1C  040 726 2015 

 Haastola Marja   HA  ES   040 482 7927 

 Halkola Nina  NIH  MU   040 1897306 

 Haltia Hanna   HH  luokanopettaja  1B  040 7249683 

 Hellén Kristiina  HEL  oppilaan ohjaus   044 907 4701 

 Honka Johanna  JHO  MA, FY, KE  7A  040 536 9788 

 Hyytiä Päivi  PHY  LT, TT  8D  044 907 4707 

 Hänninen Tarja  THÄ  HI, AI  8B  040 671 6984 

 Isosaari Harri  HIS  TN    044 907 4702 

 Jokinen Juha  JJO  S2 
 

 050 411 8479 

 Jäntti-Uka Marjukka  MJU  uskonto (islam) 
 

 040 686 3067 

 Kaasalainen Jutta  JKA  MA, FY, KE  7C  040 5499056 
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 Kajander Kalle  KKA  MA, FY, KE  9D  040 671 5562 

 Karlamaa Auli  AKA  ERO 
 

 044 907 4704 

 Kauranen Olli  OKA  luokanopettaja  5B  040 480 3798 

 Malin Sirkka-Liisa  SLM  luokanopettaja  3A  040 480 8196 

 Mohamed Hussein  

Abdifatah  
 AMO  kotikieli (somali) 

  044 3777071 

 Moisio Taina  TMO  KO 
 

 044 907 4703 

 Murtomaa Tuomas  TMU   luokanopettaja  4A  040 6578910 

 Mäenpää Merja  MMÄ  AI  9B   040 671 5692 

 Mägi Marika   MÄG  kotikieli (viro)   

 Mäkinen Marko   MÄK  MA, FY, KE, AT    040 671 5635 

 Nkegbe Abla  Nke  uskonto (katolinen)   

 Niemelä Nina  NNI  ERO 
 

 040 637 2789   

 Parts Tiina  TPA  AI, S2  8C  040 671 5382 

 Poutanen Ritva-Kaisa  RKP  luokanopettaja  6A  040 480 9078 

 Rannikko Paula  PRA  uskonto (ortodoksi) 
 

 050 596 0514 

 Rantama Hannu  HRA  luokanopettaja  2A  040 671 70 25 

 Rautee Katja  KRA  luokanopettaja  6B  040 4803794 

 Reinikainen Juha-Pekka  JRE  EN, SA, RU  8E  040 536 9459 

 Repo Piritta  PR  luokanopettaja  2-3B  040 480 3793 

 Rintanen Laura   koulunkäynninohjaaja   

 Räzm Mirka  MRÄ  MA, FY, KE  8A  040 671 7020 

 Saarela Mika  MSA  HI, YH, UE  9A  040 352 8369 

 Soininen-Saari Anne  ASS  ES 
 

 

 Stenij Lotta  LST  RA, EN, RU  9E  040 481 4087 

 Tanzi-Albi Anu  ATA  rehtori 
 

 040 537 6269 



TURUN LYSEON KOULU  

Sivu 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tiusanen Merja  MTI  luokanopettaja,    

 apulaisrehtori 

 

 5A  040 483 4957 

 Toivio Heikki  HTO  LP, TT  9C  044 907 4708 

 Vahala Kreeta  KV  luokanopettaja  1A  040-484 1983 

 Vapola Nina  NVA  RU, EN    040 670 3190 

 Vuorinen Tiia   koulunkäynninohjaaja   

 Warsame Abdihakem   koulunkäynninohjaaja   

 Wegelius Katja             KWE  BI, GE  7B  040 671 6979 
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TYÖ- JA LOMA-AJAT 2018-2019 

 Syyslukukausi ke 15.8. – la 22.12.2018 

  Syysloma: to 18.10. – pe 19.10.2018 

  Joululoma: su 23.12.2018 – su 6.1.2019 

 Kevätlukukausi ma 7.1. - la 1.6.2019 

  Talviloma: ma 18.2. – su 24.2.2019 

 

 

KOULUN TOIMINTAPERIAATTEITA 

 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

Järjestyssääntöjen lisäksi koulun toimintaa ohjaa koulumme henkilökunnan ja 

oppilaiden yhdessä laatima yhdenvertaisuussuunnitelma. 

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi noudatamme koulussa 

oppilaiden kanssa yhteistyössä laadittua yhdenvertaisuussuunnitelmaa. 

 

Kiusaamisen ehkäisy 

Perusopetus rakentuu elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle 

oppilaanhyvinvointia edistäen. Varhainen puuttuminen epäkohtiin koulun 

arjessa ja kiusaamisen ehkäisy ovat toimintaperiaatteitamme. Koulumme on 

mukana Kiva koulu –toiminnassa sekä VERSO –työskentelyssä. 
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OPETUSSUUNNITELMA 

 

Peruskoulun uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016 ja se on 

nähtävänä koulumme sivustolla http://blog.edu.turku.fi/lyseo/ops/.   

Kaikilla kouluasteilla opetussuunnitelman uudet perusteet korostavat 

oppimisen iloa ja oppilaiden omaa aktiivista roolia. Tärkeitä ovat 

vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen sekä kasvaminen kestävään 

elämäntapaan. Tulevaisuuden haasteisiin tullaan vastaamaan laaja-alaista 

osaamista vahvistamalla.  

 

 

http://blog.edu.turku.fi/lyseo/ops/
http://www.turku.fi/sites/default/files/styles/full_modal/public/thumbnails/image/ops_2016_leikattu.jpg?itok=2JU0Bs97
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ARVIOINTI 

 

Arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä 

kehittämään oppilaan itsearviointia. Oppimista tukeva arviointi on yksilöllistä 

ja perustuu oppiaineisiin liittyviin tavoitteisiin. Oppilaita ei verrata keskenään, 

vaan oppilaan edistymistä arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.  

 

Oppilas ja vanhemmat saavat palautetta oppilaan oppimisesta, 

käyttäytymisestä ja työskentelystä (mm. Wilma-merkinnät, todistukset ja muu 

yhteistyö oppilaan, opettajan ja huoltajan välillä). Osa arviointia on opettajan 

antama palaute koulupäivän aikana.  

 

Lukuvuoden aikana oppilas saa palautetta esimerkiksi arviointikeskustelujen 

ja väliarvioinnin avulla. Arviointikeskustelussa opettaja ohjaa oppilasta oman 

työn arviointiin. Oppilas osallistuu oman koulutyönsä suunnitteluun ja 

arviointiin. Itsearviointi on osa opiskelua. 

 

Oppilaalle annetaan todistus kaksi kertaa lukukauden aikana. Joulujuhlan 

yhteydessä kaikille annetaan välitodistus. Keväällä jaetaan lukuvuositodistus 

luokkien 4-8 oppilaille sekä yhdeksäsluokkalaisille peruskoulun päättötodistus. 

 

 



TURUN LYSEON KOULU  

Sivu 13 

OPPITUNTIEN AIKATAULUT 

 

1. oppitunti    8.00−8.45                                         

2. oppitunti    8.50−9.35 

3. oppitunti  10.00−10.45 

RUOKAILU  10.45-11.15 

4. oppitunti  11.15−12.00 

5. oppitunti  12.00−12.45 

6. oppitunti  13.00−13.45 

7. oppitunti  14.00−14.45 

 

TAI 

 

1. oppitunti    8.00−8.45              

2. oppitunti    8.50−9.35 

3. oppitunti  10.00−10.45 

4. oppitunti  10.45−11.30 

RUOKAILU  11.30-12.00 

5. oppitunti  12.00−12.45 

6. oppitunti  13.00−13.45 

7. oppitunti  14.00−14.45 
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VÄLITUNNIT 

 

Välitunnit pyritään suunnittelemaan oppilaslähtöisesti ja viettämään 

monipuolisesti sekä sisällä että ulkona. Luokkien 1 – 6 välituntialueena on 

koulun yläpiha ja luokkien 7 – 9 välituntialue on alapiha. Koulupäivään sisältyy 

yksi pidempi toiminnallinen välitunti, joka pidetään klo 10.35-11.00. 

 

Koulumme on mukana Liikkuva koulu –toiminnassa, jonka mukaisesti 

tavoitteena on lisätä liikettä koulupäivään. Välituntien aktivointia sekä 

oppituntien toiminnallisuuden lisäämistä kehitetään yhdessä koulun 

oppilaskunnan, oppilaskunnan hallituksen, tukioppilaiden sekä liikunta-

aktivaattoreiden kanssa (Spin- ja Välkkis –oppilaat). 
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RUOKAILUT 

Kouluruokailu on osa koulupäivää, ja jokaisen oppilaan tulee osallistua siihen. 

Kouluruoan ravintoarvot on laskettu jokaisen koulupäivän osalta siten, että 

ruoka on terveellistä, ravitsevaa ja mahdollisimman monipuolista. Ruokalista 

on nähtävissä ruokalan ilmoitustaululla sekä viikoittain julkaistavalla sivustolla 

http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/koulut-ja-

palvelut/ruokailu-ja-ruokalistat 

Ruokala sijaitsee koulun ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Alakoulun 

luokat siirtyvät ruokailuun opettajan johdolla. Yläkoulun oppilaat saapuvat 

ruokalaan oppitunnin päätyttyä; takit ja laukut tulee jättää ensimmäisen tai 

toisen kerroksen naulakoihin. Jos tunti on ollut kolmannessa kerroksessa, takki 

tulee ottaa mukaan mentäessä ruokailuun. Ruokailussa noudatetaan hyviä 

käytöstapoja: ruokaa otetaan sen verran kuin syödään, astiat palautetaan 

niille osoitetuille paikoille, myös mahdolliset muut jäljet siivotaan ja tuoli 

nostetaan takaisin paikoilleen poistuttaessa.  

Tiedoksi: arkea.palautetta.info/lyseo 

                                             

VÄLIPALA 

Arkean sivustolta löydät lisätietoa välipalan myynnistä, joka on tarjoillaan 

kouluruokalassa iltapäivän välitunnilla ma–to klo 13.00–13.15.   

http://www.arkea.fi/fi/ruokapalvelu/toimialueet/koulujen-v%C3%A4lipalat 

Välipalan aikana noudatetaan hyviä käytöstapoja: takit ja laukut jätetään 

naulakkoon ja vain ne oppilaat, jotka ostavat välipalan, saavat tulla 

ruokalaan. Välipala syödään ruokalassa. Välipalan päätteeksi tuolit 

nostetaan ylös.  

http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/koulut-ja-palvelut/ruokailu-ja-ruokalistat
http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/koulut-ja-palvelut/ruokailu-ja-ruokalistat
http://www.arkea.fi/fi/ruokapalvelu/toimialueet/koulujen-v%C3%A4lipalat
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OPPILASHUOLTO 

 

 

KOULUTERVEYDENHOITAJA 

 

Kouluterveydenhoitaja Heidi Ostela on tavattavissa 2. kerroksen 

vastaanottohuoneessa kaikissa oppilaiden terveyden- ja sairaanhoitoa 

koskevissa asioissa  

tiistaista torstaihin kello 8.00−15.30 sekä perjantaisin kello 8.00−14.00. 

Yhteydenotot puhelimitse 040 1923809 tai Wilmapostilla.  

Kouluterveydenhoitaja Heidi Ostela  

p. 040 192 3809 

 

 

KOULUKURAATTORI 

 

Mukavaa syksyn alkua! 

Toimin Turun Lyseon koulun kuraattorina ja olen tavoitettavissa koululla 

maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin. Koulukuraattorin työhöni kuuluu 

lapsilähtöinen ja perhekeskeinen työ. Työtäni teen tukien, ohjaten ja 

kannustaen sekä oppilaita että heidän perheitään. Koulukuraattorina pyrin 

tilanteita kartoittamalla lisäämään oppilaiden voimavaroja ja etsimään 

myönteisiä ratkaisuja.  

  

Koulun sosiaalityössä edistetään oppilaiden sosiaalista kasvua, arjen 

sujumista, toimintakykyä ja vuorovaikutusta.  Oppilaan opiskelu- ja 

elämäntilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti sekä yksilö-, perhe- että 

kouluyhteisön tasolla. 
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Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia ja tarpeen mukaan 

yhteistyötä tehdään kodin, opettajien ja muun koulun henkilökunnan, 

viranomaisten ja muiden oppilaan elämään vaikuttavien tahojen kanssa. 

Aloite kuraattorin tapaamiselle voi tulla oppilaalta itseltään, opettajalta, 

vanhemmilta tai muulta taholta.  

Yhdessä voimme miettiä keinoja mahdollisen huolen vähentämiseksi sekä 

kotona että koulussa. Tällaisia huolta nostavia asioita voivat olla esimerkiksi 

kaverisuhteiden pulmatilanteet, koulunkäynnin haasteet, kodin murheet, 

jokin surullinen tapahtuma, muuttuva/muuttunut elämäntilanne, itsetunnon 

vahvistaminen tai muu keskusteluapu aikuisen kanssa. Tarvittaessa ohjaan 

koulun ulkopuolisten palveluiden piiriin.   

Pääasiallinen työmuoto on keskustelu ja erilaisten suunnitelmien ja 

sopimusten tekeminen. Työskentelyjakson pituus vaihtelee tilanteen 

mukaan.  

Työhöni kuuluu myös toimiminen oppilasryhmien tai luokan kanssa eri 

aiheisiin liittyen. 

Turun Lyseon koulun lisäksi työskentelen tiistaisin ja keskiviikkoisin Kärsämäen 

koulun Pallivahan ja Kärsämäen yksiköissä. Yhteyttä voi ottaa Wilman 

kautta, soittamalla tai tekstiviestillä.  

Olethan rohkeasti yhteydessä! 

 

Ystävällisin terveisin,  

Koulukuraattori Mari Knaapi 

p. 050 432 3589 
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KOULUPSYKOLOGI 

 
 
  

Koulupsykologin työ on ennaltaehkäisevää ja sen tavoitteena on lasten ja 

nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja koulunkäynnin tukeminen. Yhteisöllisiä 

työmuotoja ovat mm. koulun henkilökunnan konsultointi, luokkatyöskentely ja 

koulun arjen kehittäminen yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Yksittäisen 

oppilaan kohdalla koulupsykologi voi olla apuna mm. oppimiseen ja tunne-

elämään liittyvissä huolissa. Koulupsykologi tekee psykologisia tutkimuksia ja 

selvittelyjä esimerkiksi oppimis- ja keskittymisvaikeuksien arvioimiseksi sekä 

tukitoimien suunnittelun avuksi ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon. 

Koulupsykologi toimii aktiivisesti yhteistyössä vanhempien, koulun 

henkilökunnan sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. 

  

Oppilas itse, huoltajat tai koulun henkilökuntaan kuuluvat voivat ottaa 

yhteyttä koulupsykologiin, kun lapsen kehitykseen, oppimiseen tai tunne-

elämään liittyvä asia mietityttää. Koulupsykologi Riikka Ahonen on paikalla 

Turun Lyseon koulussa tiistaisin ja keskiviikkoisin. Koulupsykologiin saa yhteyden 

puhelimitse numerosta 050 432 3175 tai Wilma –viestin välityksellä. 

 

Koulupsykologi Riikka Ahonen  

p. 050 432 3175 
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OPPILAANOHJAUS 

 

Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä niin, 

että hän kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalisia taitojaan.  

Ohjaus tukee oppilasta tekemään omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa 

perustuvia opiskelua, koulutusta ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. 

Tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia 

koulussa ja ehkäistä syrjäytymistä. 

Oppilaanohjaukseen sisältyy luokkatunnit, oppilaiden henkilökohtaiset 

haastattelut ja ryhmäohjaus. Lisäksi on esittelytilaisuuksia ja vierailuja 

oppilaitoksiin. Oppilaanohjaaja toimii koulun ammatinvalinnan ja 

urasuunnittelun yhdyshenkilönä ja tiedottajana ohjaukseen liittyvissä 

kysymyksissä. Oppilaanohjaaja Kristiina Hellén on tavoitettavissa Wilman 

pikaviestillä, sähköpostitse (etunimi.sukunimi@turku.fi) tai puhelimitse 044 

9074701 lukuvuoden jokaisena koulupäivänä. Jos jokin asia kotona 

mietityttää koulun käymisen tai ammatinvalinnan suhteen, ottakaa yhteyttä! 

Yhteistyö kotiväen kanssa tukee ja auttaa oppilasta ja siten edistää hänen 

hyvinvointiaan ja suoriutumistaan koulutehtävissä ja ammatinvalinnassa. 

Oppilaanohjaaja koordinoi oppilaan työelämään tutustumista. Koulun 7-

luokkalaiset tutustuvat työelämään ottamalla osaa koulun keittiön 

työtehtäviin yhden päivän ajan. Oppilaat luokilta 8. ja 9. luokkien hakevat TET-

paikkansa omatoimisesti itse.  

TET -keittiövuorot syyskuusta lähtien (7. lk) 

1.-5.10. TET –viikko (9. lk) 

23.-25.4. TET –jakso (8. lk) 

 

Lisätiedot: oppilaanohjaaja Kristiina Hellén  p. 044 907 4701 
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OPPIMISEN TUKI 

 

Koulussamme toimii oppimisen tukena kaksi erityisopettajaa: Auli Karlamaa, 

ja Nina Niemelä. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen 

ohessa mm. samanaikaisopetuksena tai pienryhmäopetuksena oppilaalle, 

jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia ja joka tarvitsee muun 

opetuksen yhteydessä tukea oppimisvalmiuksiensa parantamiseen. Osa-

aikaisen erityisopetuksen ensisijainen tavoite on tukea ja mahdollistaa 

opiskelua yleisopetuksen ryhmässä. Osa-aikaisen erityisopetuksen tarve 

määritellään opettajan, oppilaan tai huoltajan aloitteesta.  

 

Lisätiedot ja yhteydenotot parhaiten Wilman kautta tai puhelimitse: 

 

    Auli Karlamaa   p. 044 907 4704 

    Nina Niemelä    p. 040 637 2789   
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KOTI-KOULUYHTEISTYÖ 

 

HUOLTAJAILLAT 

 

Lukuvuoden aikana järjestetään yhteisiä tapaamisia huoltajien kanssa, joista 

ilmoitetaan tarkemmin Wilma –viestien kautta.  

Tervetuloa! 

 

 Luokat 1-6 

  29.8. Alakoulun huoltajailta (luokat 1-6) 

  9.1.  Yläkouluinfo (6.lk) (ajankohta tarkennetaan vielä) 

   

 

 7. luokat 

  30.8. Seiskojen huoltajailta (7. luokat) 

  14.1. Valinnaisaineinfo  

 

 8. luokat 

  10.10. Kasiluokkalaisten huoltajailta (8. lk) 

 9. luokat 

  25.10. Ysiluokkalaisten huoltajailta, yhteishaku (9. lk) 

  24.1. Ysiluokkalaisten huoltajailta, yhteishaku (9.lk) 

  Koulutulokkaiden vanhempainilta 
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VANHEMPAINYHDISTYS 

 

Kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämisessä koemme tärkeäksi 

vanhempainyhdistyksen toiminnan. Siihen voi osallistua jokainen huoltaja, 

joka haluaa olla mukana kehittämässä koulun toimintaa.  

Vanhempainyhdistyksen tavoitteena on järjestää erilaisia kodin ja koulun 

yhteistyötä edistäviä tilaisuuksia. Yhdistyksen sähköpostiosoite on 

lyseonvanhemmat@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOULUVAARI, LUKUMUMMI 

Koulumme toimintaa ovat elävöittämässä tänä lukuvuonna kouluvaarit Asko 

ja Antti sekä lukumummi Anja.  

mailto:lyseonvanhemmat@gmail.com
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TIEDOKSI KOTEIHIN  

 

POISSAOLOISTA ILMOITTAMINEN 

 

Lyseon koulun kaikkien luokkien huoltajilla on mahdollisuus selvittää oman 

lapsensa poissaolot suoraan Wilman kautta. Näin ollen erillistä Wilman 

pikaviestiä luokanvalvojalle/luokanopettajalle ei tarvita. 

 

Tarkastele poissaoloja -välilehdellä huoltaja voi tarkastella opettajien 

tuntitilanteista tekemiä merkintöjä lapsesi kohdalla. Kyseessä voi olla 

selvittämätön poissaolo, myöhästyminen, tehtävien laiminlyönti, mutta myös 

positiivinen palaute, jonka opettaja on nähnyt tarpeelliseksi merkitä tiedoksi 

huoltajalle.  

 

Selvitä poissaolot -välilehdellä huoltaja ilmoittaa poissaolojen syyt. Poissaolon 

syy valitaan alasvetovalikosta. Mikäli oppilaalla on useita poissaoloja ja niiden 

syyt erilaisia, valitse kohta ”selvitä vain valitsemasi poissaolot” ja samalla 

valitse kukin poissaolo, jonka haluat selvittää (klikkaamalla yksittäisen tunnin 

poissaolomerkintää, jolloin se tulee valituksi). Tämän jälkeen valitse poissaolon 

syy ja tallenna. 

Ilmoita poissaolosta -välilehdellä huoltaja voi ilmoittaa etukäteen kuluvan tai 

seuraavan päivän poissaolosta. Tieto menee Wilmassa ensin luokanvalvojalle. 

Jos oppilaalla on poissaolopäivänä koe, tulee poissaolosta ilmoittaa kouluun 

viimeistään koepäivän aamuna. 
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Mikäli oppilas joutuu olemaan poissa koulusta jonkun muun syyn kuin 

sairauden takia, on lupa ANOTTAVA ETUKÄTEEN. Jos poissaolopäiviä on 

yhdestä kolmeen, luvan myöntää luokanopettaja tai luokanvalvoja. Jos 

poissaoloja tulee yli kolme päivää, luvan myöntää rehtori. Lupalomakkeita 

saatavana luokanopettajalta tai luokanvalvojalta sekä koulun kotisivuilta 

kohdasta Koti ja koulu. 

Yläkoulun oppilaan tulee kerätä poissaoloaikaiset tehtävät opettajilta 

etukäteen poissaololupa-anomuksen kääntöpuolelle. Koulu pyytää, että 

perheiden lomamatkat sijoitetaan koulun loma-aikoihin. Loman aikana 

oppilaan opetuksesta vastaavat huoltajat.  

 

SIIRTYMINEN LIIKUNTATUNNEILLE 

 

Liikuntatunneille pukeudutaan aina asianmukaisin liikuntavarustein. Mukana 

on oltava myös peseytymisvälineet ja vaihtovaatteet. Liikuntavälineistä koulu 

edellyttää omat luistimet. Ennen liikuntatuntia oleva välitunti vietetään 

normaalisti ulkona ja pukeutuminen tapahtuu vasta välitunnin loputtua 

pukuhuoneissa. Liikuntatiloissa oleskelu välitunneilla on kielletty. Koulun 

ulkopuolella sijaitseviin liikuntapaikkoihin siirrytään jo välitunnilla ennalta 

sovittua reittiä pitkin. Liikunnan tuntien sisällöistä tiedotetaan liikunnan 

ilmoitustaululla ja tarvittaessa Wilmassa.  
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KASVATUSKESKUSTELUT SEKÄ KIUSAAMISEN EHKÄISY 

 

Koulussamme noudatetaan hyviä käytöstapoja sekä kunnioitetaan toisia. 

Uuden opetussuunnitelman mukaisesti varhainen puuttuminen on tärkeää ja 

haluamme tehdä sitä yhteistyössä huoltajien kanssa. Toimimme KiVa Koulu –

ohjelman ja VERSO –vertaissovitteluohjelman mukaisesti ja 

kiusaamistapauksia käsitellään tiimeissä. Toivomme välitöntä yhteistyötä 

huoltajien kanssa kiusaamisen kitkemiseksi. Kiusaamiseen liittyvissä asioissa 

toivomme pikaista yhteydenottoa luokanopettajaan tai luokanohjaajaan. 

 

Oppilas, joka rikkoo koulun sääntöjä, menettelee vilpillisesti tai käyttäytyy 

muuten epäasiallisesti, voidaan määrätä kasvatuskeskusteluun tai jälki-

istuntoon. Kasvatuskeskustelu merkitään Wilmaan Tuki-välilehdelle ja jälki-

istunnosta annetaan aina oppilaalle kirjallinen huoltajatiedote, joka oppilaan 

tulee palauttaa jälki-istuntotilaisuuteen huoltajan allekirjoituksella 

varustettuna.  
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OPPILASKUNTATOIMINTA 

 

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki Lyseon koulun 1 – 9 luokkien oppilaat. 

Oppilaskuntaa edustaa oppilasjäsenistä muodostettu hallitus ja se valitaan 

pääosin lukuvuoden alussa.  

Hallituksessa on oppilasedustus kaikilta luokka-asteilta. Ala- ja yläluokkien 

oppilaat kokoontuvat omissa ryhmissään kehittäen heille tärkeitä ja 

kouluviihtyvyyttä edistäviä asioita. Tämän lisäksi pidetään yhteisiä kokouksia 

ala- ja yläkoulun oppilaskunnan kanssa.  Yhteiset teemapäivät ja projektit 

ovat tärkeä osa lukuvuoden toimintaa. 

Alakoulun oppilaskunnan hallitus tekee yhteistyötä Turun Lasten Parlamentin 

kanssa kehittäen lapsinäkökulmaista päätöksentekokulttuuria Turun 

kaupungissa. Yläkoulun oppilaskunnan hallitus tekee yhteistyötä Turun 

Nuorisovaltuuston kanssa. 

 

Tukioppilaat 

 

Koulumme tukioppilaat toimivat pääasiassa 7. luokkalaisten kummeina. Heti 

ensimmäisestä päivästä lähtien tukioppilaat ovat tutustuttamassa uusia 

oppilaita uusiin tiloihin. Lisäksi tukioppilaat järjestävät lukuvuoden aikana 

erilaisia teemapäiviä yksin ja yhdessä oppilaskunnan hallituksen kanssa.  
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