
Koulun työaika ja lomat  

Lukuvuositiedote 2017-2018 

 

Mikäli saamme paikalli-
sia yrityksiä mukaan, 
koulumme oma osuus 
pienenee.  
Kaupunki on tehnyt poh-
jatyöt alueelle ja huo-
lehtii jatkossa areenan 
ylläpidosta. 
Areenan avajaiset pide-
tään lauantaikoulupäi-
vänä 26.8. klo 12. Sil-
loin oppilaat haastavat 
peliin hankkeen tukijat. 
On monta syytä juhlaan! 
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Syyslukukausi to 10.08.–  ke 20.12.2017   

Syysloma viikko 42: 16.10. – 20.10.2017      

Joululoma to 21.12.2017 –  ti 02.01.2018 

Kevätlukukausi ke 03.01. – la 2.06.2018   

Talviloma viikko 8: 19.-23.2.2018        

Pääsiäisloma pe 30.3.– ma 2.4.2018 

Vapaapäivät ma 30.4. ja pe 11.5.2018 

 

Koulumme lauantaityöpäivä on lauantaina 26.8.2017  

Koulun alkaessa on kou-
lun pihalla aikamoisen 
iso yllätys niille, ketkä 
eivät ole kesällä poiken-
neet koulun pihalle. Ko-
mea monitoimiareena on 
kesän aikana noussut 
pystyyn koulun pihalle.               
Lähes 30 000e maksa-
van areenan suurin lah-
joittaja on Niinijoen 
Osuuspankki (20 000e).  
Areena on 115 vuotiaan 
osuuspankin lahja 15– 
vuotiaalle koululle tänä  

Suomi 100 ja upouusi areena  
Suomen juhlavuonna!  
Niinijoen kyläyhdistys on 
myös hankkeessa muka-
na ja lisäksi paikallisia 
yrityksiä, joiden nimet 
tulevat areenan yhtey-
teen näkyville. Koulutoi-
mikunta päätti vielä pi-
kakokouksessa kevään 
viimeisinä koulupäivinä, 
että koulumme osallistuu 
myös hankkeeseen kerä-
ysvaroillamme maksimis-
saan 4000 eurolla.  

 
 
 
 
Oppimisen iloa ja  liikku-
misen riemua jokaiseen 
koulupäivään!  

N i i n i j o e n  k o u l u   
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Koulupäivät päättyvät  

Kouluajaksi, jota koulun järjes- 
tyssäännöt koskevat, luetaan  
myös koulumatkat. Oppilaiden 
tulee olla ajoissa pysäkillä.  
Jos oppilas kulkee koulumatkan 
polkupyörällä, odotamme heidän 
käyttävän pyöräilykypärää.   
Luvan oppilaan kulkemiseen polku-
pyörällä antaa oppilaan huoltaja. 
Vastuukysymysten selkeyttämiseksi 
toivomme lasten menevän koulusta 
suoraan kotiin/hoitopaikkaan ja 
vasta sen jälkeen kylään.  
 
Koulukuljetuksissa Janne Lukka/
Tilausajot 16 hoitaa kaikkien kou-
lumme kuljetusoppilaiden iltapäi-
väkyyditykset, aamukuljetuksissa 

avustaa Niinimäen reittilinja-auto 
ja Pajula.  
 
Taksi lähtee koululta päivittäin heti 
koulupäivän päätyttyä. Taksi kier-
tää iltapäivän kuljetusreitin parit-
tomilla viikoilla ensin Pappisten 
suuntaan ja jatkaa sen jälkeen Ori-
pään suuntaan. Parillisilla viikoilla 
taksi lähtee koululta ensin Oripään 
suuntaan. 
Aamukuljetuksen voi perua suoraan 
kuljettajalta numerosta  p. 050 
411 5711/Jukka Mäkeläinen 
(kuljettaja ) tai 044 982 1644/

Janne  Lukka (liikennöitsijä) 
Tai Pajulan taksilla kulkevat numeros-
ta 050 558 2558. 

 

    Välituntiajat  
  

 

     
                9.25 -  9.40 
               10. 25 -10.40 
               11.40 - 11.55 
               12.40 - 12.55 
               13.40 - 13.55 
                 
           

Klo MA TI KE TO PE 

11.55  2 lk 1 lk  2 lk 

12.40 1, 3 lk 
 
 

1, 4 lk 
 

2 lk 2 lk 1, 6 lk 
 

13.40 2,4,5,6 lk 3,5,6lk 3,4 lk 1,3, 4, 
5,6lk 

3-5 lk 

14.40   5,6 lk   

Koulukyydit 

                               Tulevaa: 

Koulutoimikunnan kokous  ke16.8. 

Areenan avajaiset la 26.8. 

Vanhempainilta to 7.9. 

Koulukuvaus 15.9.   

Nälkäpäivä pe 15.9.  

Suomi 100– juhla 7.12. 

 



 

 

  

 

 

Erityis–  ja tukiopetus,  KiVa–  koulu 

Erityisopetuksesta koulussamme 
vastaa tänä lukuvuonna Jonna 
Juvonen. Jonna on koulullamme 
maanantaisin klo 8.35-11.25.  
 

Opinnoissaan tilapäisesti jälkeen-
jääneelle oppilaalle voidaan an-
taa tukiopetusta joko normaalin 
koulupäivän alussa tai lopussa tai 
koulupäivän aikana toisen opetta-
jan toimesta. Tukiopetusta anne-
taan etupäässä  
matematiikassa, äidinkielessä tai 
englannin kielessä, mutta sitä voi-

daan antaa peruskoulun kaikissa 
oppiaineissa. Mikäli opettaja ja 
oppilas ovat sopineet tietystä tu-
kiopetusajasta (esim. aamulla en-
nen koulua), on oppilaan velvolli-
suus saapua tukiopetustunnille.  

tulisi pyrkiä järjestämään  
ensisijaisesti koulun loma-aikoina. 
 
 

Jos oppilas joutuu olemaan  
poissa koulusta sairauden vuoksi,  
on huoltajan velvollisuus ilmoittaa 
asiasta mahdollisimman pian 
kouluun. Ilmoituksen 
voi tehdä puhelimitse (myös teksti- 
viestillä) tai wilman kautta oppi- 
laan opettajalle tai rehtorille  
Vain sairauden tai siihen verrat- 

tavan ennalta aavistamattoman 
syyn vuoksi saa koulusta jäädä 
pois ilman opettajan lupaa.  
Muussa poissaolotapauksessa 
luvan myöntää enintään kolmen 
päivän poissaoloon luokan opet- 
taja. Pidempiin poissaoloihin 
tulee anoa kirjallisesti lupa reh- 
torilta. Perheen lomamatkat  

 

Pikaista hoitoa vaativissa 
tapauksissa oppilas saa ensiapua 
koulun henkilökunnalta tai 
hänet toimitetaan saattajan kera  
koululta terveysasemalle  
hoidettavaksi. Tällöin oppilaan 
huoltaja pyritään tavoittamaan 
välittömästi. 
 
Hammashoito  tapahtuu Oripään 
hammashoitolassa. Tarkastusten ja 
hoitojen jaksotus on yksilöllinen (½ 
- 1½ vuotta). Tästä johtuen 

samasta luokasta käy oppilaita 
sekä syksyisin että keväisin 
hoitolassa. Tapaturman ja oikomis-
hoidon vuoksi tehtävistä matkoista 
vanhemmat huolehtivat itse. 

 

 

 

 

Kouluterveydenhoitaja Sanna 
Kankare käy koulussa 1-2 kertaa 
kuukaudessa. Kouluterveydenhoi-
tajan tavoittaa puhelimitse var-
mimmin puhelinaikana klo 8.-
8.30. Puhelinnumerot ovat 02-
7612328 ja 050-5964482. 
Koululääkärinä toimii Elisa Haa-
pasalo ja häneen saa yhteyden 
kouluterveydenhoitajan kautta. 
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Kouluterveydenhoito               

Poissaolot 

Koulumme jatkaa toimintaansa  
KiVa– kouluna eli Kiusaamisen 
Vastaisena Kouluna, jossa kiu-
saamisen ehkäisemiseen ja kiu-
saamiseen pyritään puuttumaan 
tehokkasti. 

Aikuiset eivät koskaan 

ymmärrä mitään, eivätkä 

lapset jatkuvasti jaksa selittää 

heille asioita.  

      Antoine de Saint-Exupéry 



Todennäköisesti lapsesi elävät odo-

tust

esi 

mu

Ulkoliikunta: verkkarit, puseron 
 alla t-paita, lenkkarit  
(suunnistuspäivänä saappaat) 
Crocs– kengät eivät sovellu urhei- 
lutuntien  jalkineiksi. 
Sisäliikunta: verkkarit ja/tai  
lyhyet urheiluhousut, t-paita, 
pyyheliina.  
 
Asusteisiin ja kenkiin on syytä 
merkitä oppilaan nimi vaihtumisen 
estämiseksi ja löytötavaroiden           
tunnistamista  helpottamaan.  
 

Suosittelemme, että oppilaalla 
olisi käytössään erilliset sisäjalki- 
neet tai – tossut (varsinkin kura- ja 
talviaikana).  

Koulun lukuvuosisuunnitelmaan si-
sältyy myös kerhotoimintaa, jolla  
pyritään monipuolistamaan ja sy-
ventämään opetusta. ”Kouluun 
Kuuluu Kerho”  on edelleen kou-
lumme motto.  
 
 

Kerhotoiminta  

Liikuntatuntien varusteet ja muu vaatetus  

Kuraattorin  terveiset:  
Olen koulumme ku-
raattori ja toimintaani 
kuuluu keskustelut/ 
tuokiot oppilaan ja 
oppilasryhmien kans-

sa erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvis-
sä asioissa. Teen mielelläni yhteistyö-
tä oppilaiden , vanhempien ja koulun 
henkilökunnan kanssa. Minuun voi olla 
yhteydessä puhelimitse sekä wilman 
välityksellä. Marja-Liisa Laitila,       

p. 050 4659 586                                  

   Kuraattori ja koulupsykologi  

Koulupsykologin 
työssä seuraan ja tuen 
oppilaiden kasvua ja 
kehitystä. Oppimisval-
miustutkimuksissa kar-
toitan oppimisen vah-

vuusalueita saaden täten lisää tietoa 
oppilaan oppimisesta myös opetus-
henkilöstön hyödyksi. Tukikäynneillä 
olen kuulevana korvana ja apuna 
oppilaan elämänhaasteissa, mutta 
myös iloissa ja onnistumisissa. Van-
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Koululla  pidettäviä kerhoja: 

*Iltapäiväkerho ma-pe , päivittäin klo 16  asti. 

*Sählykerho   

 perjantaisin klo 18.15-19 (1-3 lk) 

         klo  19 - 20  (4-6 lk)  

Sählykerhoa ohjaavat oppilaiden vanhemmat. 

Kerhon yhdyshenkilö on Ville Pajula,  puh. 050 3571 333    

sähköposti: ville.pajula@salkopainting.fi 

hempien ohjaus ja opettajien konsul-
taatiot ovat myös keskeisiä työnsisäl-
töjä. Työn luonne on ennaltaehkäise-
vää, joten tapaan lapsia ja nuoria 
matalalla kynnyksellä. Keväisin teen 
myös esikouluikäisten kouluvalmiuden 
yksilötutkimuksia, joilla kartoitetaan 
tuen tarvetta koulun kynnyksellä. Toi-
mipisteeni löytyy Hirvikosken yhte-
näiskoululta.         Maria Eklund, p. 

050 368 7703 

Vaikka kuraattorin ja 
koulupsykologin toimipisteet 
eivät ole koulumme 
yhteydessä, ovat he 
oppilaidemme käytettävissä 
aina tarvittassa.       

Jos haluat lastesi kehittyvän, 

anna heidän kuulla mitä 

kaunista kerrot heistä toisille.  

                      Haim Ginott 



 

   
   

henkilökunta kuuluu myös toi- 
mikuntaan. 
Koulutoimikuntaan kuuluvat: 
 
Kaisa Alhonen, Harri Mäkelä,  
Jari Onnela, Esko Pitkänen 
Markula Annina, Pasi Mäkelä,  
Ville Pajula, Sirpa Palo 
 (neljä viimeistä erovuorossa 
tänä syksynä). 
 
Koulussamme toimii myös oppilais- 
ta koottu oppilasneuvosto, jossa  
on edustaja kultakin luokka- 

Vanhempainillat       

asteelta. Oppilasneuvoston jäse 
net kehittävät oppilasnäkökulmas- 
ta koulumme toimintaa ja  
piristävät sitä esimerkiksi erilaisin 
tempauksin. 

Koulutoimikunta toimii lähinnä 
koulun ja kodin yhteistyöelimenä. 
Toimikuntaan on valittu jä 
seniä oppilaiden vanhempien 
keskuudesta huomioiden jäsen- 
ten sukupuoli, asuinkylä sekä se, 
millä luokalla hänellä on lapsia 
koulussa. Koulutoimikunnan 
toimikausi on kaksi vuotta ja 
jäsenistä puolet on erovuorossa 
vuosittain. Syksyn vanhempain- 
illassa valitaan uudet jäsenet  
erovuoroisten tilalle. Koulun 

Syksyinen vanhempainilta pide-
tään torstaina 7.9. klo 18.00. Ti-
laisuus alkaa yhteisellä osuudella, 
jossa keskustelemme ajankohtai-
sista kouluasioista ja valitsemme 
uudet jäsenet koulutoimikuntaan. 
Ilta jatkuu sen jälkeen luokkakoh-
taisilla vanhempainilloilla. Terve-
tuloa koululle keskustelemaan 
kouluasioista! Lisäksi järjestämme 

tammikuussa luokittain oppimis-
keskusteluja oppilaille ja vanhem-

mille.  

 

 "     

Sivu 5 

Koulutoimikunta ja oppilasneuvosto 

Koulutoimikunnan  
kokous   

Keskiviikkona 
 16.8. klo 18. 

 
Tervetuloa 

Tervetuloa  

vanhempainiltaan   

 torstaina 

  7.9. klo 18! 

Kouluruokailu                  

Ruokailu alkaa porrastetusti klo 
11.00- 11.25 ja jatkuu klo  
11.55 asti. Ruokailu tapahtuu  
luokissa.  
 
Erityisruokavaliotarpeesta sekä 
ruoka-aineallergioista ym. ruo- 
kaan liittyvistä sairauksista  
pyydetään toimittamaan koululle  
terveydenhoitajan todistus. 
 
 

Erikoisruokavaliota 
noudattavien tulee ilmoittaa  
mahdollisesta poissaolosta ajoissa 
aamulla, ettei erityisruokia   
valmisteta turhaan. 
 

Nälkäpäivää  vietämme 
 koulussa perjantaina 

 15.9. Oppilaat voivat tuoda 
omista karkki- tai viikkorahoistaan 
esim. muutaman euron nälkäpäivä- 
 

keräykseen. Keräystulot  tilitetään 
SPR:n katastrofirahastolle. 
Nälkäpäiväkeräyksen tuotolla  
hankitaan apua kaikkialle maail- 
maan. Rahoja käytetään sekä  
äkillisissä katastrofeissa että pi- 
tempiaikaisessa kehitysyhteis- 
työssä.  

 
 

Lapseni pöydän ympärillä. 

Nämä ovat ne ihmiset 

joita minun tulee 

rakastaa. 

                     Eeva Kilpi  



Koulun  
puhelinnumerot 

Niinijoentie 845 

32410 NIINIJOKI 

N i i n i j o e n  k o u lu   

    N i i n i j o e n  koulu on  m e i d ä n  koulu! 

Niinijoen koulu 02 761 1328 tai 050 311 4533 

rehtori     02 761 1327 tai 050 433 7123 

keittiö    02 761 1329 tai 050 311 4534 

iltapäiväkerho    02 761 1405 tai 050 311 5052 

päiväkoti  02 761 1449 tai 050 311 4623 

Vain 050– alkuisiin numeroihin voi lähettää tekstiviestejä! 

Heini-Sisko Borra      koulun rehtori , 1.-2. lk    puh. 02 7611 327   tai 050 4337 123 

Maarit Mäki-Mantila    luokanopettaja 3.-4. lk   puh. 050 3509 707 

Matti Karakorpi     luokanopettaja 5.-6. lk   puh. 040 5950 831 

Sirkka Kenttälä   englannin opettaja  puh. 02 7676 322 

Aija Multisilta   koulunkäynninohjaaja  puh. 050 3115 052 (ilttis) 

Kaisa Julku       koulunkäynninohjaaja  puh. 050 3115 052 , 050 3635 882 

Jonna Juvonen     erityisopettaja    puh. 02 761 1301/Keskuskoulu 

Virpi Parviainen     ruokapalvelutyöntekijä   puh. 040 848 9154 

Sanna Kankare    kouluterveydenhoitaja   puh. 050 5964 482 

Marja-Liisa Laitila     koulukuraattori     puh. 050 4659 586 

Maria Eklund      koulupsykologi    puh. 02 7621 362 tai 050 368 7703 

Maarit Ylenius     koulutoimisto     puh. 02 761 1202 

Niinimäki       linja-auto       puh. 0500 531 905 

Jukka Mäkeläinen  Lukan Tilausajot 16 kuljettaja puh. 050 4115 711 

Janne Lukka     taksi, Tilausajot 16      puh.  044 9821 644 

Tapio Pajula   taksi    puh. 050 5582 558 

Sähköpostiosoitteet henkilökunnalle  seuraavasti: etunimi.sukunimi@loimaa.fi  


