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TIEDOTTAMINEN

HUOM! Joka lukuvuoden alussa huoltajat tarkistavat Oppilasilmoituksen Wilmassa. Mikäli sinulla
on vanhanmallinen käyttäjätunnus Wilmaan, niin muuta se ensin uudenmalliseksi, jotta oppilasil-
moituslomake tulee näkyviin. Pyydä tarvittaessa ohjeita tunnuksen muuttamiseen koulun kansli-
asta. Valitse Wilmassa Lomakkeet ja Oppilasilmoitus. Tarkista huollettavasi tiedot ja tee tarvittavat
muutokset. Rastita lomakkeen lopussa oleva viimeinen kohta ja klikkaa TALLENNA TIEDOT -paini-
ketta. Oppilasilmoitus on täytettävissä 8.8.-1.9.2019.

Kaikkein ajankohtaisimmista asioista tiedotetaan Wilma-ohjelman avulla viesteillä ja tiedotteilla.
Wilmaan tulleista viesteistä on huoltajalla mahdollisuus saada viesti omaan sähköpostiinsa anta-
malla oppilasilmoituslomakkeelle sähköpostiosoitteensa ja rastittamalla yhteydenottolupa.

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJku21jpnQAhUBDiwKHf44AZYQjRwIBw&url=http://cliparwolf.com/files/10/223482.html&bvm=bv.137904068,d.bGg&psig=AFQjCNHVzUtN1cjPhxxr3WKcXgvt6qYTfA&ust=1478692878830294
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TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT

Harjuniityn koulu
Lautamiehenkatu 1
37140 NOKIA

Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Wilma:
https://nokia.wilma.pirnet.fi

Nettisivut:
https://peda.net/nokia/peruskoulut/harjuniityn-koulu

Rehtori Kari Ahonen 040-830 9017

Apulaisrehtori Hanna Förström 040-133 4117

Vararehtori Katriina Somma 040-133 4777

Toimistosihteeri Johanna Korpi 040-133 4742

Opinto-ohjaaja Anne-Mari Saviluoto
Oskari Pieniniemi

040-133 4172
-

Koulupsykologi Sari Moilanen 050-395 6433

Koulukuraattori Hanna Kiuru 040-133 4113

Kouluterveydenhoitaja, lkt 1-4 Anne Kemppainen 044-486 0955

Kouluterveydenhoitaja, lkt 5-9 Jaana Koivisto 040-133 4736

Opettajainhuone Ei viestejä puhelimeen! 040-133 4740

IP-kerho BC-Nokia 040-184 6722

Nuoriso-ohjaaja Hanna Savikko-Koskela 040-844 3902

Erityisopetus 1.-4. lk Elina Poikajärvi 040-133 4741

Erityisopetus 5.-7. lk Päivi Vehmas -

Erityisopetus 8.-9. lk Päivi Ikäheimonen 040-133 4147

Pienluokka 1.-2. Elina Muona 040-133 4782

Pienluokka 3.-4. Venla Mikkolainen 044-486 0922

Pienluokka 5.-6. Anna Hanjoki 040-133 4783

Pienluokka 7.-9. Heidi Korkiakangas 044-486 0926

Noste-luokka 1.-6. Pauliina Marttila 044-906 1209

Kiinteistönhoitaja Petri Tiusanen 040-779 9193

Siivous/Ruokapalveluesimies Pia Saari 040-133 4168
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HARJUNIITYN OPETTAJAT JA OHJAAJAT

Luokanopettajat
1A Tiia Partanen (TPa)
1B Katariina Kara (KK)
1C Noora Moisio (NMo)
1D Petri Suojoki (PeS)
2A Meri Rosenberg (MR)
2B Sonja Pöyry (SPö)
2C Joonas Nousiainen (JN)
(2C Satu Pimiä (SP) vv)
2D Outi Mäkiraatikka (OM)
1-2P Elina Muona (EM)
3A Rosa Harsu (RH)
3B Rea Raitanen (RRa)
3C Jonna Ekola (JE)
4A Katriina Somma (KSo)
4B Emilia Björkman (EB)
4C Hannaleena Laaksonen (HLa)
4D Harri Pirttimäki (HPi)
3-4P Venla Mikkolainen (VM)
5A Sanna Meretvuo (SMe)
5B Martti Länsirinne (MLä)
5C Lauri Polvivaara (LP)
(5C Minttu Eskola (ME) vv)
6A Tapani Raitanen (TRa)
6B Johanna Ryhänen (JR)
6C Taina Antikainen (TaAn)
5-6P Anna Hanjoki (Aha)
1-6N (noste) Pauliina Marttila (PMa)

Laaja-alainen erityisopetus
Elina Poikajärvi / alakoulu (EP)
Päivi Vehmas / nivel-vaihe (PV)
Päivi Ikäheimonen / yläkoulu (PI)

Ohjaajat
Elena Iachkova
Saija Jokinen
Merja Kyntäjä
Harri Lukkari
Minna Miettinen
Hanna Riihimäki
Petra Salonen
Sari Tuominen
Kirsi Viita
Minna Vuorela

Nuoriso-ohjaaja
Hanna Savikko-Koskela
Anu Palm

Aineenopettajat
7A Ville Snellman / LP TN (VSn)
7B Petri Suvanto / BG (PSu)
7C Eeva-Leena Känsäkoski / EN RU SA (ELK)
7D Marjo Mäntylä / MA FY KE BI (MMä)
7E Jari Rauhala / MA FY KE (JRA)
7F Tuomas Juvonen / HY TE (TuJ)
8A Krista Mäki-Kala / SUK (KMK)
8B Sanna Koskinen / HY UE ET (SaKo)
8C Mari Salo / KU (MSal)
8D Hanna-Kaisa Karttunen / MA FY KE (HKK)
8E Minna Ikola / EN RU RA ES (MIk)
9A Tuire Vuori / SUK (TVU)
9B Hannatuulia Hämäläinen / LT TE (HaHä)
9C Ronja Kela / KO (RKe)
9D Karoliina Tiilikainen / BG (KTi)
7-9P Heidi Korkiakangas (HK)
Meri Ahonen / MA FY KE (MA)
Outi Jaatinen / MA FY KE (OJA) vv
Riika-Johanna Juortamo /MA FY KE (RJJ)
Kai Järvinen / UE (KJä)
Noora Karjalainen / MU (NKa) vv
Mikko Kekola / TN (MiKe)
Miro Kronqvist / EN RU (MiKr)
Kristiina Lähteenmäki-Hein / KO (KLH)
Maria Miettinen / EN (MMi) vv
Veli-Matti Nieminen / MA FY KE (VMN)
Eero Pakkanen / MU (EePa)
Oskari Pieniniemi / OPO (OP)
Paula Rautama / EN RU SA (PRA)
Anne-Mari Saviluoto / OPO (AMS)
Kati Seppälä / SUK (KaS)
Nina Tuominen / EN (NT)
Katja Vastaranta / TS (KV)
Tiina Österman / KO RU (TÖ)

(suluissa lyhenteet, joita on käytetty lukujär-
jestyksessä)

ILTAPÄIVÄKERHO

Harjuniityn koulussa toimii iltapäiväkerho. Kerhotila on lii-
kuntahallin monitoimisalissa.

Kerhossa pelataan ja ulkoillaan mahdollisimman paljon. Ker-
hossa on mahdollisuus omatoimiseen läksyjen tekoon. Lu-
kuläksy tehdään kotona. Välipala syödään koulun ruokalassa
noin klo 13:30-14:15.

Iltapäiväkerhon palveluntarjoaja BC Nokia
p. 040-184 6722 / Wilma
sp. mirva.jokinen@bcnokia.com

mailto:mirva.jokinen@bcnokia.com
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TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ JA AIKOJA

LUKUVUOSI
syyslukukausi 8.8.-20.12.2019
kevätlukukausi 7.1.-30.5.2020
syysloma 14.-20.10.2019 (viikko 42)
joululoma 21.12.2019-6.1.2020
talviloma 24.2.-1.3.2020 (viikko 9)

MUUT VAPAAT
itsenäisyyspäivä pe 6.12.2019
pääsiäisloma 10.-13.4.2020
vappu 1.5.2020
helatorstai 21.5.2020

JAKSOT
1. jakso 8.8.-11.10.2019
2. jakso 21.10.-20.12.2019
3. jakso 7.1.-13.3.2020
4. jakso 16.3.-30.5.2020

 ALAKOULUN PÄIVÄRYTMI ALKAA PÄÄTTYY

1. OPPITUNTI 8.15 9.15

välitunti 9.15 9.30

2. OPPITUNTI 9.30 10.30

RUOKAILU/VÄLITUNTI 10.20 11.15

3. OPPITUNTI 11.15 12.15

välitunti 12.15 12.30

4. OPPITUNTI 12.30 13.30

välitunti 13.30 13.45

5. OPPITUNTI 13.45 14.45

YLÄKOULUN PÄIVÄRYTMI ALKAA PÄÄTTYY

1. OPPITUNTI 8.15 9.15

välitunti 9.15 9.30

2. OPPITUNTI 9.30 10.30

välitunti 10:30 10:45

3. OPPITUNTI 10:45 11:45

RUOKAILU/VÄLITUNTI 11:45 12:30

4. OPPITUNTI 12:30 13:30

välitunti 13:30 13:45

5. OPPITUNTI 13:45 14:45

siirtymävälitunti 14:45 14:50

6. OPPITUNTI 14:50 15:50
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HARJUNIITYN KOULUN KÄYTÄNTÖJÄ

KENGÄTÖN / SISÄKENKÄKOULU
Harjuniityn koulun sisätiloissa liikutaan ilman ulkokenkiä. Tarkoituksena on parantaa koulutilojen viihtyisyyttä ja
siisteyttä sekä tukea jalan tervettä kasvua. Poikkeuksen säännössä muodostaa teknisen työn luokka sekä fysiikan ja
kemian luokat, joissa täytyy pitää ulkokenkiä turvallisuussyistä.

ERITYISRUOKAVALIO
Kouluterveydenhoitajalta saa kaavakkeen, jolla voi anoa erityisruokavaliota kouluruokailussa. Kaikki erityisruokava-
lioon lukuvuoden aikana tulevat muutokset ilmoitetaan terveydenhoitajan kautta. Myös omalle opettajalle (LO/LV)
on tärkeää tiedottaa.

KOULUMATKAT
Harjuniityn koulu suosittelee, että ekaluokkalaiset kulkevat koulumatkansa kävellen. 2.-luokalta lähtien voi kulkea
pyörillä, mikäli huoltaja arvioi sen turvalliseksi. Pyöräilykypärän käyttöön velvoittaa laki ja koulun retkillä/liikunta-
tunneilla se on pakollista. Kotona on hyvä tarkistaa kaikkien pyöräilijöiden polkupyörien kunto.

Lisää koulumatkoista voi lukea Nokian kaupungin koulukuljetusperiaatteista >> https://www.nokiankau-
punki.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulukuljetukset/

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ
Harjuniityn koulussa järjestetään vanhempainiltoja, kodin ja koulun päivä sekä pidetään vanhempainvartteja oppi-
laan koulunkäyntiin liittyvistä asioista.

Hyvää yhteistyötä koulun ja kotien välillä edistää huoltajien osallistuminen koulun juhliin sekä luokan ja koulun
yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Harjuniityn koululle on vuonna 2015 perustettu kasvatus-
työtä tukemaan Harjuniityn koulun vanhempainyhdistys. Lisäksi jokaisella luokalla voi olla oma luokkatoimikunta,
joka suunnittelee ja organisoi luokanopettajan/-valvojan johdolla luokan yhteistä toimintaa mm. retkiä ja leirikou-
luja.

OPPILAAT AKTIIVISINA
Oppilaskunta
Oppilaskuntatoiminta on lakisääteistä toimintaa ja oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskuntaa
edustaa hallitus. Jokainen 3.-9. luokka valitsee hallitukseen yhden edustajan sekä varajäsenen. Hallituslainen on
oman luokkansa ääni ja viestinviejä koulun arjessa ja yhteisistä asioista päätettäessä. Oppilaskuntatoiminnan ta-
voitteena on edistää kaikkien oppilaiden hyvinvointia, osallisuutta ja koulun me-henkeä. Vuosittain järjestetään
erilaisia tempauksia ja tapahtumia. Edellisinä lukuvuosina Harjuniityn koulun oppilaskunta on järjestänyt mm. ystä-
vänpäiväkahvilan ja osallistunut kouluruokaraatiin. Harjuniityn koulun oppilaskunnan hallitus kokoontuu joka toi-
nen viikko. Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii lukuvuonna 2019-2020 Hanna-Kaisa Karttunen.

Tukioppilaat
Koulussamme on 9. luokan valinnaisaineena Tukioppilas-kurssi. Tukioppilaat haluavat auttaa koulun yhteishengen
luomisessa. Tukioppilaiden arvomaailmaan kuuluvat kiusaamisvastaisuus ja muiden huomioiminen. Keskeistä toi-
minnassa on seitsemäsluokkalaisten tutustuttaminen toisiinsa ja yläkouluun. Vastuuopettajana toimii lukuvuonna
2019-2020 Veli-Matti Nieminen.

Liikkuva koulu
Harjuniityn koulu on mukana ”Liikkuva koulu” -hankkeessa. Sen tarkoituksena on eri tavoin aktivoida oppilaita liik-
kumaan ja lisätä koulun viihtyisyyttä sekä parantaa oppimista. Tavoitteena on järjestää välitunneilla ohjattua välk-
käritoimintaa: vanhempia oppilaita koulutetaan ohjaamaan pienemmille leikkejä tai pelejä. Myös oppitunneilla
pyritään työskentelemään monipuolisesti ja vähentämään paikoillaan istumista.

Välituntilainaamo
Harjuniityn koulun oppilailla on käytössään erilaisia välituntivälineitä, joita saa hakea välituntilainaamosta; eska-
reilla on oma ulkovälinevarasto pihalla, josta ei ole lupaa ottaa välineitä. Koulun välituntilainaamo löytyy A-siiven

https://www.nokiankaupunki.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulukuljetukset/
https://www.nokiankaupunki.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulukuljetukset/
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uloskäynnin portaikon alta (valkoinen kaappi). 5.-6. -luokkalaiset toimivat lainaamovastaavina, jotka merkitsevät
oppilaiden lainat vihkoon. Lainaajan nimi vedetään yli tavaran palauduttua. Tavaroita ei voi ottaa, jollei lainaamo-
vahti ole paikalla. Laina on henkilökohtainen eli jos esimerkiksi lainaaja lähtee jalkapallopelistä syömään, tulee jon-
kun muun käydä vaihtamassa laina nimiinsä. Käytössä hajonneita tavaroita uusitaan, mutta oppilaiden tulee huo-
lehtia, että rikkoutunutkin tavara tulee takaisin lainaamoon. Lainaamonhoitajat odottavat hetken välitunnin päät-
tymisen jälkeen, jotta lainaajat ehtivät palauttaa lainat. Jos jokin tavara jää palautumatta, tiedottaa hoitaja asiasta
seuraavan tunnin opettajaa ja asia käydään selvittämässä lainaajan luokassa. Rikkoutuneesta tavarasta on syytä
informoida lainaamosta vastaavia opettajia (liikuntavastaavat).

Kummioppilastoiminta
Jokainen ekaluokkalainen saa oman koulukummin ylemmiltä vuosiluokilta. Kummin tehtävänä on opastaa ja tukea
pientä koululaista esim. välitunneilla ja ruokailussa. Kummi myös kertoo koulun käytänteistä.

VALINNAISAINEET
Harjuniityn koulussa oppilaat valitsevat valinnaisaineita 4.-9. luokille. Lisäksi Harjuniityn koulussa voi hakeutua
LUMA-painotusluokalle (7.-9.lk).

Alakoulu
· Alakoulun valinnaiset valitaan keväällä talvilomaan mennessä.
· Oppilaat valitsevat aineet Wilmassa olevasta valinnaisainetarjottimesta 1vvt; samaa valinnaisainetta ei saa

valita alakoulussa kuin kerran.
· Valinnaisaine arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Yläkoulu
· 7. luokkalaiset

o Harjuniityn 7. luokkalaiset eivät tee 1vvt lyhytkurssivalintaa, vaan kaikki suorittavat saman valin-
naiskurssin (7.lk starttikurssi).

o LUMA-painotusluokka vastaa 7. luokan lyhytvalinnaista.
o Arviointi hyväksytty/hylätty

· 8. luokkalaiset
o Tulevat 8. luokkalaiset tekevät valinnaisainevalintansa 7. luokan aikana.
o Valinnat tehdään Wilmassa valinnaisainetarjottimesta.
o Valittavissa 1 x 2vvt taito- ja taideainevalinnainen sekä 1 x 2vvt valinnainen (8.-9.lk).
o Ennen valintaa oppilaille esitellään valinnaisaineita ja oppilaat voivat tutustua valinnaisaineoppaa-

seen.

· 9. luokkalaiset
o Tulevat 9. luokkalaiset tekevät valinnaisainevalintansa 8. luokan aikana.
o Valinnat tehdään Wilmassa valinnaisainetarjottimesta.
o Valittavissa 1 x 2vvt taito- ja taideainevalinnainen sekä 2 x 1vvt.
o Ennen valintaa oppilaille esitellään valinnaisaineita ja oppilaat voivat tutustua valinnaisaineoppaa-

seen.

OPPILAIDEN TAVARAT JA OMAISUUSVAHINGOT
Koulut eivät korvaa mahdollisia vahingontekoja tai omaisuuden häviämisiä. Tämän vuoksi on syytä olla tuomatta
mitään erityisen arvokasta kouluun. On hyvä merkitä esim. takki tai reppu nimellä, koska oppilailla on usein saman-
laisia varusteita ja ne saattavat myös vahingossa vaihtua oppilaiden kesken.

Löytötavarat
Löytötavaralaatikoita löytyy lähes jokaiselta käytävältä ja pukuhuoneista. Lukuvuoden aikana kertyneet löytötava-
rat kerätään kaksi kertaa vuodessa (joulukuussa, toukokuussa) ”löytötavaratorille”, josta oppilaat ja/tai huoltajat
voivat käydä omia tavaroitaan ja vaatteitaan etsimässä. ”Löytötavaratori” sijaitsee alakoulusiiven 1. kerroksessa.
Lukuvuoden päättyessä vanhempainyhdistys käy läpi jäljelle jääneet löytötavarat ja toimittaa ne hyväntekeväisyy-
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teen, ottaa koululle käyttöön varavaatteiksi tai myy koulun kirpputorilla. Arvokkaampia löytötavaroita, kuten puhe-
limia, avaimia, merkkiaurinkolaseja ym. voi kysellä koulun kansliasta. Kansliasta ko. tavarat toimitetaan Nokian Po-
liisilaitokselle 1-2 kertaa vuodessa.

Omaisuusvahingot
Mikäli oppilas hukkaa tai rikkoo koulun omaisuutta (kiertokirjoja, hissilätkiä, tietokoneita ym.), oppilas/huoltaja kor-
vaa aiheuttamansa vahingon tai kadottamansa kirjan joko kokonaisuudessaan tai osittain. Isommissa vahingoissa
konsultoidaan rehtoria, mutta esim. kirjan korvaaminen hoidetaan suoraan kanslian kautta. Opettaja ilmoittaa
kansliaan oppilaan nimen ja kirjan ISBN-numeron. Koulusihteeri ilmoittaa opettajalle, oppilaalle ja huoltajalle kirjan
hinnan, jonka oppilas käy maksamassa käteisellä kansliaan.

Velvollisuudet
· Opettajan velvollisuus on valvoa laitteiden asiallinen lainaus/palautus.
· Jos oppilas huomaa koulun laitteessa (tietokoneessa/iPadissa/chromebookissa) jonkin poikkeaman (näp-

päimien paikkoja vaihdettu, näytön toimivuus, näppäimien toimivuus), tulee hänen tästä ilmoittaa opetta-
jalle heti tunnin aluksi.

o Jos oppilas ilmoittaa jonkin poikkeaman, joka laitteessa on tunnin aluksi, lähtökohtaisesti edellistä
laitteen käyttäjää pidetään vastuullisena tästä. Tästä syystä poikkeamista ilmoittaminen on erittäin
tärkeää.

POISSAOLOT
Luokanopettaja/-valvoja myöntää etukäteen anotut 1-5 koulupäivän mittaiset poissaolot, rehtori tätä pidemmät
ajat. Loma-anomukset tehdään Wilmassa olevalla lomakkeella. Oppilaan sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa viipy-
mättä omalle luokanopettajalle/-valvojalle. On hyvä huomioida, että opettajainhuoneen puhelimeen ei voi jättää
viestiä. Ilmoitus on parempi laittaa Wilmassa.

TAPATURMAT
Mikäli oppilaalle tapahtuu tapaturma koulumatkalla tai koulupäivän aikana, asiasta tulee ilmoittaa välittömästi
koululle. Koulutapaturmien hoito ja siitä aiheutuvat kulut (lääkitys, matkat) ovat oppilaalle maksuttomia kunnalli-
sen terveydenhuollon piirissä. Lisätietoja koulutapaturmien hoidosta löytyy koulun nettisivuilta sekä Wilmasta.

MOPOKORTIN SUORITTAMINEN
Mopokortin/mopoautokortin suorittaminen tulisi tehdä oppituntien jälkeen. Tämä on usein mahdotonta, joten
oppilaan tulee ilmoittaa hyvissä ajoin poissaoloistaan luokanvalvojalle ja selvittää oppitunnilla käytävät asiat.

KASVATUSKESKUSTELUT
Näissä keskusteluissa käydään oppilaan kanssa läpi käyttäytymiseen, koulunkäyntiin, opiskeluun, myöhästelyihin
jne. liittyviä asioita. Kasvatuskeskusteluja voi pitää luokanopettaja, -valvoja, rehtori tai joku muu opettaja. Kotiin
ollaan tarvittaessa yhteydessä. (Perusopetuslaki 35 a § (30.12.2013/1267))

LÄKSYPARKKI
Harjuniityn koulussa toimii läksyparkki. Ajankohta vaihtelee lukuvuosittain/jaksoittain ja siitä tiedotetaan Wil-
massa. Läksyparkki palvelee sekä ala- että yläkoulun oppilaita ja sijaitsee kirjastossa. Läksyparkissa ohjaajat
auttavat tarpeen mukaan, mutta vastuu läksyjen tekemisestä ja tarkistamisesta on oppilaalla itsellään sekä kodeilla.
Opettaja voi myös ohjata oppilaan läksyparkkiin tekemään tekemättömät tehtävät tai kotiläksyt.

Oppilas voi mennä läksyparkkiin ilmoittautumatta, mutta mieluusti opettaja laittaa etukäteen viestin läksyparkki-
vastaavalle, kuka on tulossa tekemään mitä.

KOULUKIUSAAMINEN
Harjuniityn koululla on käytössä kiusaamisen vastainen suunnitelma eli toimintamalli kiusaamisen ehkäisemiseen
ja havaittuun kiusaamiseen puuttumiseen. Kiusaamistapauksissa ollaan yhteydessä kotiin. Ota rohkeasti yhteyttä
kouluun, jos saat tietää kiusaamisesta koulussa. On tärkeää puuttua kiusaamiseen nopeasti!

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
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OPPILAALLE ANNETTAVA TUKI HARJUNIITYN KOULUSSA

KOULUPSYKOLOGI
Sari Moilanen (p. 050-395 6433 tai Wilma)

Tavattavissa koululla päivittäin.

Koulupsykologiin voi olla yhteydessä kaikissa lapsen kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja yleensä koulunkäyntiin
liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenotto voi olla aiheellista esimerkiksi silloin, kun huoli herää oppilaan oppimisesta,
keskittymisestä ja tarkkaavuudesta tai vaikkapa käytöksestä, mielialasta tai itsetunnosta.

KOULUKURAATTORI
Hanna Kiuru (p. 040-133 4133 tai Wilma)

Tavattavissa koululla päivittäin. Oppilaat voivat itse hakeutua tapaamaan kuraattoria tai yhteydenotto tapaamista
varten voi tulla vanhemmilta tai opettajilta.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä, jos oppilaalla on vaikeuksia esim. ihmissuhteissa, kiusaamista, käyttäytymis-
ongelmia tai tunne-elämän vaikeuksia. Myös kotona tapahtuvissa elämäntilanteen muutoksissa voi hakea tukea
kuraattorilta.

KOULUTERVEYDENHUOLTO
Anne Kemppainen (lkt 1-4) (p. 044-486 0955 tai Wilma) ja Jaana Koivisto (lkt 5-9) (p. 040-133 4736 tai Wilma)

Kouluterveydenhoitajat ovat tavattavissa koulupäivisin. Ajanvaraukset koululääkärille tehdään terveydenhoitajan
kautta.

Kouluterveydenhuolto huolehtii terveystarkastuksista ja äkillisistä koulupäivän aikana sattuneista tapaturmista.
Kiireetöntä hoitoa koskevissa asioissa on varattava aika terveyskeskukseen.

OPINTO-OHJAAJA (YLÄKOULUN OPPILASHUOLTORYHMÄ)
Anne-Mari Saviluoto (p. 040-133 4172 tai Wilma) ja Oskari Pieniniemi (Wilma)

REHTORI
Kari Ahonen (p. 040-830 9017 tai Wilma)

Tavattavissa koululla pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 8:00-16:00.

LAAJA-ALAINEN ERITYISOPETTAJA
1.-4. luokkalaisten laaja-alainen erityisopettaja Elina Poikajärvi (p. 040-133 4741 tai Wilma)

5.-7. luokkalaisten laaja-alainen erityisopettaja Päivi Vehmas (p. - tai Wilma)

8.-9. luokkalaisten laaja-alainen erityisopettaja Päivi Ikäheimonen (p. 040-133 4147 tai Wilma).

PEDAGOGINEN ELI OPPIMISEEN LIITTYVÄ TUKI HARJUNIITYN KOULUSSA
Oppilaalle annettava oppimiseen liittyvä tuki on jaettu kolmeen vaiheeseen: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen
tukeen. Seuraavaan tuen vaiheeseen siirrytään vasta, kun edellistä on annettu riittävästi. Tuki rakennetaan pedago-
gisen tiimin sekä huoltajan ja oppilaan yhteistyönä.

Lukuvuoden aikana käydään jokaisen oppilasryhmän oppilaiden opiskeluun liittyvä tuen tarve läpi. Huoltajille tie-
dotetaan oman luokan käsittelyajasta ja huoltaja voi olla läsnä oman lapsen tukiasioiden käsittelyn yhteydessä.

Tuki sisältää mm. erityisopetuksen, tukiopetuksen, eriyttämisen, ohjaajapalvelut ja monipuoliset opetusmenetel-
mät. Tukimuodot kirjataan Wilmaan.

Pedagoginen tiimi
Tiimiin kuuluu rehtori, apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, kuraattori, terveydenhoitaja (joka vastaa ko. oppilaasta) ja
laaja-alainen erityisopettaja (joka vastaa ko. oppilaasta). Tämän lisäksi tiimiin kutsutaan lapsen asiaan liittyviä ihmi-
siä: luokanvalvoja, aineenopettaja, luokanopettaja, ohjaaja, psykologi, lääkäri tms.

Pedagoginen tiimi voi päättää, että osa asiasta on oppilashuollollista eli pidetään toinen tiimi jossa näitä asioita
käsitellään. Tällöin toimitaan ohr-tiimin ohjeistusten mukaan.
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OPPILASHUOLLOLLINEN TUKI HARJUNIITYN KOULUSSA
Tiimiin kuuluu rehtori, apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, kuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja (joka vastaa ko.
oppilaasta) ja laaja-alainen erityisopettaja (joka vastaa ko. oppilaasta). Tämän lisäksi tiimiin kutsutaan lapsen asiaan
liittyviä ihmisiä: luokanvalvoja, aineenopettaja, luokanopettaja, ohjaaja, psykologi, lääkäri tms.

NUORISO-OHJAAJA
Nuoriso-ohjaaja Hanna Savikko-Koskela (p. 040 844 3902 tai hanna.savikko-koskela@nokiankaupunki.fi)

Nuoriso-ohjaajat tekevät koulunuorisotyötä ja ovat koulun ammattilaisia. Koulunuorisotyön tavoitteena on nuoren
kasvun, itsenäistymisen ja hyvinvoinnin tukeminen sekä yksilön vahvistaminen yhdenvertaisena ryhmän ja yhtei-
sön jäsenenä. Koulunuorisotyön lisäksi nuoriso-ohjaajat tarjoavat vapaa-ajan toimintaa nuorisotiloilla.

Nuorisotilat ja ohjaajien toimisto sijaitsevat F-siiven 1. kerroksessa.

mailto:hanna.savikko-koskela@nokiankaupunki.fi
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HARJUNIITYN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. Kunnioitan muita ihmisiä ja noudatan koulun
aikuisten antamia ohjeita

2. Edistän omaa ja muiden oppimista

3. Tulen tunneille ajoissa, tehtävät tehtynä ja
välineet mukana

4. Jätän ulkokengät niille varatuille paikoille

5. Käytän mobiililaitteita koulupäivän aikana
opettajan ohjeistamalla tavalla

6. Liikun käytävillä rauhallisesti ja annan muille tilaa

7. Kunnioitan koulun ja muiden omaisuutta
ja siivoan jälkeni

8. Noudatan ruokaillessa hyviä tapoja

9. Siirryn välitunnille viivyttelemättä ja
vietän ne sovitulla alueella

10. Toimin kiusaamista vastaan ja
hyväksyn erilaisuuden
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