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Apulaisrehtori Kaisu Metsä-Tokila



Näin lähdemme liikkeelle lukuvuonna 2021-2022:

• Aloitamme toisen lukuvuoden peruskorjatussa (2018-2020) Kauppiaskadun 
koulutalossa. 

• Lukuvuoden alkaessa oppilaita on alakoulussa 594.

• Opetusryhmiä on 25.

• Henkilökuntaan kuuluvia koulutalossa on 45.

• Tänä lukuvuonna erityisen huomion kohteena:

o Luku- ja kirjoitustaito

o Oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ”Hyvinvoinnin 

vuosikello”

o Korona-epidemian huomioiminen koulun arjessa



Koulun henkilökunta vuosiluokilla 1-6

Apulaisrehtori Kaisu Metsä-Tokila

Vararehtori Hanna Laakio 

Koulusihteeri Virva Piispanen

Luokanopettajat
1a Hanna Routsi 4a Toni Kössi
1b Jonna Arén 4b Hanna Laakio
1c Minna Eloranta 4c Maria Jalava
1-2d Maria Koskimäki 4e Oona Heiskala
2a Heli Ahosmäki 5a Stiina Pentti
2b Sirke Suvanto 5b Aino Saksanen
2c Jaana Enholm 5c Anni Lintuaho
3a Johanna Aarras-Varjus 5-6d Kukka-Lotta Arvaja
3b Lotta Nikkonen 5e Aila Arola
3c Elina Tuliniemi 6a Mikko Tammisto
3-4d Oksana Forsberg 6b Sirkku Alin
3e Anu Vähätalo 6c Kati Andersén

6e Sanna Antola



Muu opetushenkilökunta

Eija Erasvuo, erityisopettaja 

Kirsi Lahti, erityisopettaja 

Tytti Sainio, erityisopettaja

Taija Virolainen, suomi toisena kielenä -opettaja

Tim Perring, englanninopettaja

Jussi Heikkinen, liikunnanopettaja

Johanna Säilä, käsityönopettaja, tekstiilityö

Antti Valtola, käsityönopettaja, tekninen työ

Jari-Antti Hörkkö, käsityönopettaja, tekninen työ

Anna Pfefferle, kielenelävöittäjä, englanti

Anke Michler-Janhunen, kielenelävöittäjä, saksa

Galina Laakso, kielenelävöittäjä, venäjä



Avustava henkilökunta

Maija Arho, koulunkäynninohjaaja

Maiju Heikkilä, koulunkäynninohjaaja

Heikki Luoma, koulunkäynninohjaaja

Oppilashuolto

Ulla Lehto, terveydenhoitaja 

Tarja Klami-Polojärvi, koulupsykologi

Jenni Teräs, koulukuraattori

Koulun henkilökunnan tavoittaa Wilman kautta, sähköpostitse 
(etunimi.sukunimi@turku.fi) sekä työpuhelimesta. 

Yhteystiedot löytyvät koulun kotisivuilta:
https://blog.edu.turku.fi/puolala/yhteystiedot/rehtorit/
https://blog.edu.turku.fi/puolala/yhteystiedot/opettajat/

mailto:etunimi.sukunimi@turku.fi
https://blog.edu.turku.fi/puolala/yhteystiedot/rehtorit/
https://blog.edu.turku.fi/puolala/yhteystiedot/opettajat/


Työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2021–2022

Syyslukukausi
• keskiviikko 11.8. – keskiviikko 22.12.2021
• syysloma: maanantai 11.10. – sunnuntai 17.10.2021
• joululoma: torstai 23.12.2021  - sunnuntai 9.1.2022

Kevätlukukausi
• maanantai 10.1. – lauantai 4.6.2022 
• talviloma: maanantai 21.2. – sunnuntai 27.2.2022

Poissaolon anominen
• Mikäli oppilas on muun kuin sairauden vuoksi pois koulusta loma-

aikojen ulkopuolella, tulee poissaoloa hakea Wilman kautta:
• Valitse välilehti "Hakemukset ja päätökset"
• Valitse "Tee uusi hakemus"
• Valitse tarvittava hakemus: loma-anomus 1-3 päivää tai loma-

anomus yli 3 päivää 
• Päätös tulee näkyviin Wilmaan



Koulupäivän rakenne

8.00 - 8.10 Kouluun tulo, siirtyminen omaan luokkaan ja 1. tunnille

8.10 - 8.55 1. tunti

8.55 - 9.00 Tauko/siirtymä toiselle tunnille, klo 9.00 kouluun tulijat sisään

9.00 - 9.45 2. tunti

9.45 - 10.15 välitunti

10.15 - 12.00 3. ja 4. tunti + ruokailu

porrastettu ruokailu, ruokailusta paluu oppitunnille

12.00 - 12.25 välitunti

12.25 - 13.10 5. tunti

13.10 - 13.15 Tauko/siirtymä toiselle tunnille

13.15 - 14.00 6. tunti

14.00 - 14.15 välitunti

14.15 - 15.00 7. tunti



Kouluarjen asioita

Ruokailu 
• Tapahtuu liukuen klo 10.15 – 12.15 välisenä aikana.
• Lääketieteelliset erikoisruokavaliot ilmoitetaan terveydenhoitajan kautta.
• Vakaumukselliset ruokavaliot ilmoitetaan erillisellä lomakkeella.
• Välipalamahdollisuudesta tiedotetaan erikseen.

Kengät ja ulkovaatteet
• Puolalan koulu on kengätön koulu.
• Koulussa on kolme vaatesäilytysaulaa (A1, B1, C).
• Kullekin luokalle on varattu oma kenkäteline ja oma vaatenaulakko.
• Ulkovaatteet ja kengät on hyvä nimikoida (Oppilaan nimi ja luokka), 

samanlaisia kenkiä ja takkeja on koulussa paljon.
• Oppilailla tulisi olla sisäkengät tai -tossut.



Polkupyörät ja potkulaudat
• Koulun pihalla pyörä talutetaan ja potkulauta kannetaan.
• Oppilaiden polkupyörien ja potkulautojen paikka on alapihan parkkipaikalla.
• Polkupyöriin ja potkulautoihin ei kosketa välitunneilla eikä pyörätelineissä 

leikitä.
• Polkupyöriä ja potkulautoja ei käytetä koulupäivän aikana.
• Koulutalojen välillä tai liikuntapaikoille ei kuljeta polkupyörällä tai 

potkulaudalla.

Puhelimet
• Älypuhelinta saa Puolalan koulussa käyttää oppitunnilla vain opettajan luvalla. 
• Mikäli opettaja ei ole erikseen antanut lupaa kännykän käyttöön, tulee laitteen 

olla oppitunnin alkaessa kassissa tai repussa. 
• Mikäli puhelin on tunnin aikana luvatta esillä, kirjaa opettaja asian Wilmaan. 

Neljästä merkinnästä seuraa jälki-istunto. 
• Opettajalla on myös mahdollisuus ottaa kännykkä pois, jos se häiritsee 

opetusta eikä oppilas itse pyynnöstä huolimatta laita sitä reppuunsa. 



Päätelaitteet
• 4.-6. luokkien oppilaat saavat koulusta käyttöön päätelaitteen.
• Alakoulussa päätelaite on iPad.
• Päätelaitteet otetaan käyttöön vähitellen elo/syyskuun aikana.

Läksyparkki
• Aloittaa toimintansa syyskuun alussa.
• Ajankohdat ja läksyparkin paikka ilmoitetaan Wilmassa.

Kerhotoiminta
• Kerhotoiminnasta tulee erillinen tiedote, pyritään aloittamaan syyskuussa.
• Myös LiiKe-kerhot alkavat syyskuussa.

Hyvinvoinnin vuosikello
• Koulussa toteutetaan Hyvinvoinnin vuosikelloa, jonka avulla edistetään 

oppilaiden sosiaalista hyvinvointia.
• Vuoden aikana käsitellään erilaisia teemoja, jotka liittyvät oppilaiden 

sosiaalisiin taitoihin ja kykyyn toimia ryhmässä.



Koronan huomioiminen koulun arjessa

• Kiinnitämme paljon huomiota käsihygieniaan; käytämme vettä ja saippuaa sekä lisäksi 

käsidesiä. 

• Ohjaamme oppilaat käyttämään oman luokkakerroksen päädyssä olevia wc-tiloja.

• Ennen yhteisten tavaroiden käyttöä (esim. soittimet, liikuntavälineet) pesemme ja 

desinfioimme kädet.

• Noudatamme ohjetta: Yski ja aivasta nenäliinaan tai hihaan.

• Sairaana tai oireisena emme tule kouluun.

• Maskeja käyttävät henkilökunnan lisäksi tällä hetkellä vuosiluokkien 4-6 oppilaat.

• Seuraamme viranomaisten antamia ohjeita ja tarvittaessa muutamme

toimintaamme ohjeiden mukaisesti. 



Tärkeää tietoa ja vastauksia kysymyksiin löytyy koulun kotisivuilta sekä 
kaupungin perusopetuksen sivuilta:

Koulun lukuvuositiedote:
https://blog.edu.turku.fi/puolala/, LINKIT-kohdasta

Koulun järjestyssäännöt: 
https://blog.edu.turku.fi/puolala/opiskelu/jarjestyssaannot/

Tapaturmat: 
https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/oppilaan-
tuki/koulutapaturmat-ja-niiden-korvaaminen

Esinevahingot ja varkaudet:
https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/oppilaan-
tuki/esinevahingot-ja-niiden-korvaaminen

https://blog.edu.turku.fi/puolala/
https://blog.edu.turku.fi/puolala/opiskelu/jarjestyssaannot/
https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/oppilaan-tuki/koulutapaturmat-ja-niiden-korvaaminen
https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/oppilaan-tuki/esinevahingot-ja-niiden-korvaaminen


Wilma

• Kodin ja koulun yhteistyöväline.

• Viestit kulkevat kodin ja koulun henkilökunnan välillä.

• Wilmassa näkyvät: 

 Työjärjestys

 Tukitoimet

 Tuntimerkinnät

 Kokeet

 Arviointi

 Läksyt (tarvittaessa/sovittaessa)

 Koko koulua koskevat tiedotteet

• Wilma-tunnuksiin liittyvissä asioissa auttaa koulusihteeri 

Virva Piispanen:  virva.piispanen@turku.fi

mailto:virva.piispanen@turku.fi


Tietojen päivitys Wilmassa

Lukuvuoden alussa on tärkeää päivittää oppilaan ja huoltajan tiedot Wilmassa 
Lomakkeet-välilehdellä

Oppilaan tiedot
• Oppilaan yhteystiedot, päivitä
• Oppilaan nimen julkaisulupa tai kielto, merkitse
• Oppilaan kuvan julkaisulupa tai kielto, merkitse
• Saako oppilas osallistua koulun uskonnollisiin tilaisuuksiin (adventtikirkko, 

kevätkirkko) valitse valikosta kyllä tai ei. Mikäli oppilas ei halua osallistua 
uskonnollisiin tilaisuuksiin, hän voi osallistua ei-katsomukselliseen 
tilaisuuteen.

Huoltajan yhteystiedot
• Päivitä omat tietosi ja tallenna (tallenna myös, vaikka mikään ei muutu)
• Mikäli huoltaja haluaa Wilma-viesteistä ja koulun tiedotteista ilmoituksen 

sähköpostiinsa, hän valitsee tämän toiminnon Wilman asetuksissa
(Wilma – Asetukset – Ilmoitusasetukset). Tätä suositellaan.



Oikein hyvää uutta lukuvuotta!


