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Tervetuloa Sauvosaaren lukuintoiseen, ikinuoreen, kuntoa kasvattavaan ja vihreään kemiläiseen kauniin 

käytöksen kouluun! Meidän kaikkien omaan kouluun! 

 

Ensimmäisellä viikolla koulua on torstaina ja perjantaina 9.15 -12.15, viikolla 33 opiskellaan jo 

lukujärjestyksen mukaan. Iltapäivätoiminta käynnistyy perjantaina. 13.8. on ensimmäisen luokan oppilaiden 

vanhemmille vanhempainilta alkaen kello 18.00 

Tämä pieni lukuvuosiopas sisältää perustietoa koulustamme- pistä siis talteen vaikka jääkaapin oveen! 

Tehdään tästä hieno kouluvuosi lapsille – yhdessä! T: Koko koulun väki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sauvosaaren koulu Koulukatu 11, 94100 Kemi 

 

Rehtori  Heli Veijola: 016-259 382, 040 5504498 

Kanslia Tarja Pitkäkari: 016-259 383, 0405497151  

Henkilökunnan huone: 016-259385 

Iltapäiväkerho joka päivä 12.15 - 16.15: 040 8447312 

Keittiö: 0504335998 

Siistijät/iltakäytön valvonta: 0400 232691 

Koulukuraattori: Kirsi Moilanen: 0406418216 (paikalla ma-pe kello 8 - 12) 

Terveydenhoitaja: Marja-Liisa Kuosmanen: 016-259 816 (ti ja to) 

Taksit: Kemin taksipalvelu Oy  0400 691401 / Jani Rissanen 

Luokanopettajat: 

1A Saija Kuivas (puh: 0403585071) 

1D Anne Lomu (puh:0405372141) 

2A Anne Niittyvuopio (puh: 0406328177) 

3A Laura Sorsa (puh: 0405941227) 

4A Heini Kordakis (puh:0406216864) 

5A Jasmin Toivanen (puh:0406256978) 

6A Jukka Kunnari (puh: 0406433095) vs. Antti Toppinen 24.9.asti 

Koulunkäynninohjaajat: 

Jarmo Lakso, Johanna Nordblum, Antti Toppinen/vs.Jessica Sanaksenaho 24.9. asti, Johanna Sainio 

Erityisluokanopettajat ja koulunkäynninohjaajat: 

1-8 C Harri Tuomela, ohjaajat Paula Koivuniemi, Marjo Kyntömaa, Anna-Maija Alaruikka, Sanna Kestilä (puh: 

050 427 5619) 

1-4.B Johanna Näykki, ohjaajat Katariina Ranki, Juha Tuulaniemi (puh: 0401827249) 

3.-5. B Virpi Kurt, ohjaaja Essi Tammela (puh: 050 5952301) 

2. B Anne Rahikainen, ohjaajat Anna-Mari Havukainen, Marja Nyman (puh: 050 5299817) 

5. - 9. B Sanna Rantamaula, ohjaajat Henna-Riikka Hurtig, Jyrki Hyvärinen (puh:040 5787954) 

Englanti, saksa, ruotsi, S2-kieli: Marjatta Mehtälä (puh: 0504534554) 

Laaja-alainen erityisopetus ja samanaikaisopetus, S2-kieli: Kirsi Tikkala (puh:0505952301) 

Maahanmuuttajien valmistava opetus: Minna-Liisa Parkkila (puh:0406359906) 

Karenin kieli tiistaisin Elsa Doh 



HYVÄ KÄYTÖS KOULULLA 

1. Ole kohtelias ja hyvätapainen. Sanat huomenta, kiitos ja anteeksi huomataan! 
2. Opettajien ja ohjaajien antamia ohjeita on välittömästi noudatettava. 

3. Käyttäydy rauhallisesti ja odota luokassa työn alkua omalla paikallasi. 

4. Pidä työskentelypaikkasi ja pulpettisi siistinä. 

5. Mene voimistelutiloihin ja liikuntapaikoille vain opettajan johdolla. 

6. Käsittele koulun välineistöä huolellisesti. Tahallisesti rikkomasi esineet joutuvat huoltajasi korvaamaan. 

7. Koulun leikkipiha on sinun leikki- ja olinpaikkasi välitunnin aikana. Koulun piha on koulukäytössä arkisin 

16.15.asti. 

8. Leiki, mutta älä ole raju. Koulussamme ei saa kiusata toisia. 

9. Ilmoita heti tapaturmasta opettajalle. 

10. Koulumme on karkiton koulu. Makeisia, purukumia yms. ei saa tuoda kouluun. 

11. Pane pyörät ja urheiluvälineet aina niille varattuihin paikkoihin. 

12. Muista hyvä käytös- ja turvalliset toimintatavat myös koulumatkoilla, varsinkin taksissa. 

13. Sinä olet meidän koulumme oppilas- saat ja voit vaikuttaa koulun viihtyvyyteen! Jokaiselta luokalta on 

edustaja koulun oppilaskunnan hallituksessa. 

14. Muista pestä kädet ennen ruokailua. 

KOULUVUOSI   

Syyslukukausi 8.8.2019-20.12.2019 

Kevätlukukausi 7.1.2020- 30.5.2019 

LOMA-AJAT 

Syysloma 14.10. - 20.10.2019 

Itsenäisyysloma 6.12.2019 

Joululoma 23.12.2019 - 6.1.2020 

Talviloma 2. - 8.3.2020 

Pääsiäisloma 10.4. -13.4.2020 

Vappupäivä 1.5.2020 

Helatorstaivapaa 21.5.2020 

 

SAIRASTUMINEN KOULUPÄIVÄN AIKANA 

Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, otetaan yhteyttä vanhempiin ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. 

Yhteystiedoissa tapahtuvista muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi kouluun. Sairaana kouluun ei saa 

tulla! 



TAPATURMAN SATTUESSA 

Tapaturman sattuessa oppilas viedään ensiavun jälkeen tarvittaessa terveyskeskukseen tai poliklinikalle. 

Vanhemmille ilmoitetaan välittömästi. 

VAKUUTUS 

Koulutoimi on vakuuttanut kaikki oppilaat tapaturman varalta koulupäivän ja koulumatkan ajaksi. Esine- 

vahinkovakuutusta koululla ei ole, joten koulu ei korvaa tällaisia vahinkoja. 

OHJE VANHEMMILLE,  

Koulun pihalle ajo autolla on kielletty. 

OPISKELUHUOLTO 

Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat koulun edustajat, kuraattori, sosiaalityöntekijä, erityis-opettaja ja 

terveydenhoitaja. Oppilaskohtaisissa oppilashuoltoryhmissä ovat mukana oppilaan huoltaja, oppilas ja 

kutsuttaessa opettaja ja muita koulun työntekijöitä. Ryhmässä käsitellään ja pohditaan oppilaan 

kokonaisvaltaista auttamista ongelmatilanteissa. Koulukuraattorimme Kirsi Moilanen on koulullamme 

maanantaista perjantaihin klo 8-12, puh: 0406418216.  

TUKIOPETUKSEN tarkoitus on auttaa oppilasta suoriutumaan opiskelusta.  Tukiopetus on oppilaalle 

pakollinen, kun se on ilmoitettu pidettäväksi. 

LÄKSYT ovat tärkeä osa oppilaan oppimista. Niiden avulla opittua asiaa kerrataan ja harjoitellaan kotona 

omassa rauhassa. Läksyjä on pääsääntöisesti joka päivä.  Opettaja ottaa herkästi yhteyttä kotiin, jos läksyt 

ovat tekemättä. Opettaja voi myös määrätä oppilaan tekemään tekemättömät läksyt päivän päätteeksi. 

Tekemättömistä läksyistä tulee merkintä Wilma-järjestelmään. Koulussamme on mahdollisuus tulla 

läksykouluun, jossa läksyjen tekemistä opetellaan. 

OPPILASKUNTA on osa koulun arkea. Jokaiselta luokalta on tyttö ja poika edustajana oppilaskunnan 

hallituksessa. Oppilaskuntatyön keskeisenä tavoitteena on ohjata oppilaita osallistumaan ja toimimaan 

oman lähiympäristönsä viihtyisyyden ja toimivuuden kehittäjinä. Oppilaskunta käsittelee kokouksissaan 

koulun oppilaiden tekemiä esityksiä, valitsee niistä toteutuskelpoiset ja päättää jatkotoimista. 

ERITYISOPETTAJA antaa puheopetusta, sekä lukemisen ja kirjoittamisen erityisopetusta, apua 

matematiikan tai vaikkapa englannin opiskeluun. Erityisopettaja toimii myös samanaikaisopettajana 

luokissa. 

YHTEISTYÖ opettajan ja oppilaan, opettajan ja vanhempien, kodin ja koulun välillä syntyy kohtaamisista. 

Molemmin puolin tulee ottaa rohkeasti yhteyttä tarpeen vaatiessa. Kodin antama tuki opiskelulle on 

ensiarvoisen tärkeää! 

VANHEMPAINKERHO Alkupolkutalon vanhempainkerho toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi iloiseen 

vanhempainyhdistystoimintaan! Kokoontumisista ilmoitetaan wilmassa. 

PUHELIMEN KÄYTTÖ Oppilaiden omien matkapuhelimien käyttö ja pitäminen äänessä tunneilla ja 

välitunneilla on kielletty. Puhelinta tulee käyttää asiallisesti. 

VÄLITUNNIT Oppilaat menevät joka välitunti ulkoilemaan ja haukkaamaan happea. Oikeanlainen vaatetus 

on siis paikallaan joka säällä. Luokissa ei saa olla kengät jalassa, joten suosittelemme sisätossuja tai –

jalkineita.  

 



KOULUTERVEYDENHUOLTO Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren terve kasvu ja 

kehitys. Tähän tarvitaan vanhempien, opettajan ja terveydenhoitajan yhteistyötä. Terveydenhoitaja on kou-

lulla tiistaina ja torstaina kello 8-12.  

ILTAPÄIVÄTOIMINTAA koulun tiloissa yleisopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaille, joiden molemmat 

vanhemmat ovat työssä ja joilla ei ole kotona aikuista iltapäivänä turvana. Toiminta on kerhomaista ja 

lapset tulevat ja lähtevät sieltä itsenäisesti.   Jos lapsi ei tule sovitusti toimintaan, tulee vanhempien siitä 

ilmoittaa esim. tekstiviestillä. Iltapäivätoiminnasta ei ole koulukuljetusta kotiin. Välipala tarjotaan kello 

13.30. Toiminta loppuu joka päivä 16.15.  

ERITYISLUOKKIEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA 1.- 9. luokan erityisoppilaille on järjestetty Leipätehtaan 

toimintakeskuksessa. 

POISSAOLOT Luokan oma opettaja voi myöntää pyydettäessä 1- 3 päivää vapaata oppilaalle. 

Rehtori/johtaja myöntää kolmea päivää pidemmät poissaolot. Oppilaan ollessa sairauden takia pois, on 

vanhempien ilmoitettava tästä opettajalle ja taksille viipymättä Wilmassa tai tekstiviestillä. Jos oppilaalla on 

yli huolirajan poissaoloja, asiasta kokoonnutaan keskustelemaan koululle huoltajan ja oppilashuollon 

henkilöstön kanssa. 

RUOKAILUAJAT Koululaiset syövät 10.35.- 12.15 välisenä aikana. Tämän vuoden tavoite on hiljainen 

ruokailu, jossa jokainen syö malliaterian mukaisen ravitsevan aterian. Tavoitteena on myös vähentää 

ruokahävikkiä. 

OPPITUNTIEN ALOITUS- JA LOPETUSAJAT: 

1. 8.15- 9.00 

2. 9.15- 10.00 

3. 10.15- 11.00 

4. 11.15- 12.00 

4. 11.30-12.15 

5. 12.30. 13.15 

6. 13.30- 14.15 

Koulussa vallitsee oppimisrauha päivittäin kello 8.15.- 12.15. Aika on varattu oppimiseen ja sinä aikana 

vältetään puheluita, koulupalavereja,terapioita tai muuta päivän rytmiä häiritsevää toimintaa. 

KOULUKUVAUS on 3.-4.10.2019 

KERHOT Koululla on talven aikana teemakerhoja, joista ilmoitetaan erikseen.  

 

SAUVOSAAREN KOULUN OMAT SUOSITUKSET 2019-2020 

1. Koulumatkapyöräilyssa käytetään pyöräilykypärää. Koulun vakuutus korvaa koulumatkatapaturman, 

mutta ei menetettyä terveyttä!  

2. Säännöllinen, kiireetön ja välittämistä sisältävä perusarki ja -elämä on parasta, mitä vanhemmat voivat 

tarjota pienelle ja isolle koululaiselle. Suosittelemme kunnon yöunia, puurokasta aamupalaa, yhteistä 

läksyjentekohetkeä tai ainakin läksyjen tekemisen tarkistamista, peli- ja tv-ajan seuraamista ja jopa 



rajoittamista, ja jokapäiväistä yhdessä puuhailua ja iloitsemista lapsen kanssa, erityisesti liikkumista ja 

liikuntaa. Koti ja koulu yhdessä voivat tarjota lapselle laadukkaan ja muistorikkaan lapsuuden! 

3. Suosittelemme avointa ja säännöllistä yhteistyötä opettajan kanssa ja Wilma-ohjelman viestien 

seurantaa (poissaolot, tekemättömät läksyt, käytösasiat).  

4. Suosittelemme sisätossuja, koska koulun käytävien lattiat ovat kiveä ja kuluttavat sukkia. 


