PUOLALAN KOULU
Vanhempainilta 5.-6. luokat, elokuu 2022
Apulaisrehtori Kaisu Metsä-Tokila

Koulun henkilökunta vuosiluokilla 1-6
Apulaisrehtori Kaisu Metsä-Tokila
Vararehtori Joni Ervasti
Koulusihteerit Virva Piispanen, Taru Pitkänen-Saad
Luokanopettajat
1a Johanna Aarras-Varjus
1b Sirke Suvanto
1c Jaana Enholm
1-2d Maria Koskimäki
2a Hanna Routsi
2b Johanna Pulkkinen
2c Minna Eloranta
3a Heli Ahosmäki
3b Sirkku Alin
3c Maria Jalava
3-4d Oksana Forsberg
3e Sanna Antola

4a Joni Ervasti
4b Lotta Nikkonen
4c Elina Tuliniemi
4e Eveliina Tompuri
5a Toni Kössi
5b Hanna Laakio
5c Kati Andersén
5-6d Kukka-Lotta Arvaja
5e Oona Heiskala
6a Stiina Pentti
6b Aino Saksanen
6c Anni Lintuaho
6e Aila Arola

Muu opetushenkilökunta
•

Eija Erasvuo, erityisopettaja

•

Kirsi Lahti, erityisopettaja

•

Sonja Aittokallio, resurssiopettaja (syyslukukauden ajan)

•

Taija Virolainen, suomi toisena kielenä -opettaja

•

Anna Pfefferle, englanninopettaja

•

Dora Lehtinen, ruotsinopettaja

•

Tiina Mattila, ruotsinopettaja

•

Jussi Heikkinen, liikunnanopettaja

•

Johanna Säilä, käsityönopettaja, tekstiilityö

•

Antti Valtola, käsityönopettaja, tekninen työ

•

Jari-Antti Hörkkö, käsityönopettaja, tekninen työ

•

Jason Cartwright, kielenelävöittäjä, englanti

•

Anke Michler-Janhunen, kielenelävöittäjä, saksa

•

Galina Laakso, kielenelävöittäjä, venäjä

Avustava henkilökunta
•

Maija Arho, koulunkäynninohjaaja

•

Maiju Heikkilä, koulunkäynninohjaaja

•

Sakari Eirola, koulunkäynninohjaaja

•

Heikki Luoma, koulunkäynninohjaaja

Oppilashuolto
•

Ulla Lehto, terveydenhoitaja

•

Taija Teppola, koulupsykologi

•

Jenni Teräs, koulukuraattori

•

Elise Yli-Peltola, koulukoutsi

Koulun henkilökunnan tavoittaa Wilman kautta, sähköpostitse
(etunimi.sukunimi@edu.turku.fi) sekä työpuhelimesta.
Yhteystiedot löytyvät koulun kotisivuilta:
https://blog.edu.turku.fi/puolala/yhteystiedot/rehtorit/
https://blog.edu.turku.fi/puolala/yhteystiedot/opettajat/

Työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2022–2023
Syyslukukausi
•
•
•

keskiviikko 10.8. – keskiviikko 21.12.2022
syysloma: maanantai 17.10. – sunnuntai 23.10.2022
joululoma: torstai 22.12.2022 - sunnuntai 8.1.2023

Kevätlukukausi
•
•

maanantai 9.1. – lauantai 3.6.2022
talviloma: maanantai 20.2. – sunnuntai 26.2.2023

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: 1-3 päivää tai yli 3 päivää
• Päätös tulee näkyviin Wilmaan

5. luokalla
• Uutena oppiaineena historia.
• Katsomusainetta 2 vkt, joista toinen tunti opiskellaan oman
katsomuksen mukaisessa ryhmässä ja toinen tunti koko luokan
yhteisenä ryhmänä.
• Syyskuussa MOVE!-mittaukset
• Syys-lokakuussa ”Sosiaalinen yhteenkuuluvuus” -kysely (KARVI)
• Kevätlukukaudella kouluterveyskysely
6. luokalla
• Uutena oppiaineena ruotsi.
• Yläkouluun haku ja yläkoulujen infoillat tammi/helmikuussa.
• Nivelvaihekeskustelut (opettaja, oppilas, huoltajat)
kevätlukukaudella.

Usein kysyttyjä kouluarjen asioita
Koulupäivän rakenne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.00 - 8.10
8.10 - 8.55
8.55 - 9.00
9.00 - 9.45
9.45 - 10.15
10.15 - 12.00
12.00 - 12.25
12.25 - 13.10
13.10 - 13.15
13.15 - 14.00
14.00 - 14.15
14.15 - 15.00

Kouluun tulo, siirtyminen omaan luokkaan ja 1. tunnille
1. tunti
Tauko/siirtymä toiselle tunnille, klo 9.00 kouluun tulijat sisään
2. tunti
Välitunti
3. ja 4. tunti + ruokailu
Välitunti
5. tunti
Tauko/siirtymä toiselle tunnille
6. tunti
Välitunti
7. tunti

Ruokailu
•
•
•
•

Lääketieteelliset erikoisruokavaliot ilmoitetaan terveydenhoitajan kautta.
Vakaumukselliset/kasvisruokavaliot ilmoitetaan luokanopettajan kautta.
Molempiin em. ruokavalioihin on oma lomakkeensa, johon on laitettu linkki Wilman
kautta. Lomakkeen saa myös paperisena omalta luokanopettajalta.
Välipalamahdollisuudesta tiedotetaan erikseen.

Päätelaitteet
•
•
•

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

Puhelimet
•
•
•

•

Älypuhelinta saa Puolalan koulussa käyttää oppitunnilla vain opettajan luvalla.
Mikäli opettaja ei ole erikseen antanut lupaa puhelimen 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 puhelin pois, jos se häiritsee
opetusta eikä oppilas itse pyynnöstä huolimatta laita sitä reppuunsa.

Kun oppilas tarvitsee tukea
•
•
•
•

Oppilaiden tukena voi olla osalla tunneista koulunkäynninohjaaja.
Oppilaalla on mahdollisuus saada tukiopetusta.
Oppilas voi saada tukea erityisopettajalta.
Oppilaan koulunkäyntiä voivat tukea myös kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori
koulupsykologi tai koulukoutsi.

Kengät ja ulkovaatteet
•
•
•
•

Puolalan koulu on kengätön koulu eli oppilailla tulisi olla sisäkengät tai -tossut.
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).

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.

Kerhotoiminta
•
•

Kerhotoiminnasta tulee erillinen tiedote Wilmaan.
Kerhotoimintaa on syyslukukaudella viikoilla 36-49.

Kiusaamiseen puuttuminen
•

•

•

Wilma-merkinnät:
Kun selvitetään pienempiä ja yksittäisiä tilanteita, tehdään Wilma-merkintä
tuntimerkintöihin.
Kasvatuskeskustelu Wilmaan:
Kun ollaan jo aiemmin selvitetty ko. oppilaan kanssa asioita (toistuvuus) tai
tapahtunut ei (vielä) täytä kiusaamisen kriteereitä, mutta on muutoin vakava,
kirjataan Wilmaan kasvatuskeskustelu. Se kirjautuu oppilaan Tuki-välilehdelle.
Kiva koulu-selvittelyt:
Aina, kun ilmoitetaan kiusaamisesta, täytetään Kiva koulu -lomake ja sovitaan,
miten selvittelyssä edetään. Kaikkia asianosaisia kuullaan ja etsitään ratkaisuja
tilanteeseen. Tilannetta seurataan säännöllisesti.

Kiusaamisen esiintyvyyttä seurataan säännöllisin kyselyin
•
•
•

Vuosittain toteutettava hyvinvointi- ja kiusaamiskysely
Turun kaupungin yhdenvertaisuuskysely joka toinen vuosi
THL:n kouluterveyskysely 4. ja 5. luokille joka toinen vuosi

Turun kaupungin opetussuunnitelma
Oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa. Se ilmenee
säännöllisenä osallistumisena koulutyöhön, reiluna ja arvostavana
suhtautumisena koulutovereihin ja koulun aikuisiin sekä yhteisten sääntöjen
noudattamisena.
Toisten ihmisten loukkaamattomuuden sekä työn ja työrauhan
kunnioittaminen ja sovituista tehtävistä huolehtiminen on koulutyössä
välttämätöntä. Laki velvoittaa oppilaan osallistumaan perusopetukseen ja
suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytymään asiallisesti.
Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava
siten, ettei hän vaaranna muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai
opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.

Koronan huomioiminen koulun arjessa
•
•
•
•
•

Kiinnitämme paljon huomiota käsihygieniaan; käytämme vettä ja saippuaa sekä lisäksi
käsidesiä.
Ohjaamme oppilaat käyttämään oman luokkakerroksen päädyssä olevia wc-tiloja.
Noudatamme ohjetta: Yski ja aivasta nenäliinaan tai hihaan.
Sairaana tai oireisena emme tule kouluun.
Seuraamme viranomaisten antamia ohjeita ja tarvittaessa muutamme
toimintaamme ohjeiden mukaisesti.

Huoltajien muistilista
•
•

•
•
•

Wilma-tunnukset kuntoon: apua saa tarvittaessa koulusihteeri Virva Piispaselta
(virva.piispanen@edu.turku.fi, puh. 044 9072343)
Lukuvuoden alussa on tärkeää päivittää oppilaan ja huoltajan tiedot Wilmassa
Lomakkeet-välilehdellä
Vaatteiden ja tavaroiden nimikointi
Liikuntatuntien varusteet valmiiksi; jalkineet, säänmukaiset ulkoiluvaatteet,
sisäliikuntavaatteet, luistimet
Kirjastokortti: luokat vierailevat kirjastossa säännöllisesti ja kirjastokäynneillä oppilas
lainaa kirjat omalla kirjastokortillaan

Lisää tietoa löydätte:
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/oppilaantuki/koulutapaturmat-ja-niiden-korvaaminen

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

Tänä lukuvuonna ovat erityisen huomion kohteena
•
•

Terveet elämäntavat
Tunnetaidot ja mielen hyvinvointi

Hyvinvoinnin vuosikello
•

Koulussa toteutetaan Hyvinvoinnin vuosikelloa, jonka avulla
edistetään oppilaiden sosiaalista hyvinvointia, tunnetaitoja ja
terveitä elintapoja.

•

Vuoden aikana käsitellään erilaisia teemoja, jotka liittyvät
oppilaiden sosiaalisiin taitoihin, tunnetaitoihin sekä mielen ja
kehon hyvinvointiin.

•

Materiaaleina mm. Tunnehetket -kirja + tehtävät, Kiva koulu,
Turvataito, Hyvän mielen treenivihko, Huomaa Hyvä ja Hyve.

Oikein hyvää uutta lukuvuotta!

