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1. YHTEYSTIEDOT

Elomaan koulu
Koulutie 5

52550 Hirvensalmi

PUHELINUMEROT

Rehtori
Opettajat
Opettajat

ESIOPETUS

1-2 lk
t-2lk
3lk
4lk
slk

Erityisopetus
S2-opetus /erityísop. 9.lk
Oppilaanohjaus

Kuraattori
Terveydenhoitaja

Ruokahuollon esimies
Ravitsemustyöntekíjä

Petteri Lahdelma

Anne-Mari Vanhanen
Anu Männistö
Terhi llvonen
Tuomas Manninen
Liisa-Maria Manninen
Klaus Karjalainen

RauniSviili
Sanna Kekkonen
Terhi Venemies, virkavapaalla

Heidi Nironen
Liisa Pöyry

Sanna Rytkönen
Anne Liukkonen

KOULUTOIMISTO

Toimistosihteeri

KIINTEISTÖNHOITO

Auli Relander-Ukkonen

K¡ínteistönhoitaja Juha Torniainen
Päivystävä kiinteistönhoitaja
Siivoustyö Tiina Martikainen

RUOKAHUOLTO

050 5959295
450 4485577
050 4083271

050 5389334
050 4475799
o50 3624872
050 3624894
050 3624148
050 3624145

050 5587219
050 5587218

050 4083572
oM794s1_LO

450 4475221

050 s964785
050 300044L
050 5964788

oso 4083274
0s0 3496092

SAHKöPOSTI

etunim i.sukunim i@hirvensalm i.fí

WILMA

Koulun pääasiallinen viestiväline on verkossa toimiva wílma. Koulun toimijat tavoitat parhaiten viestillä
wilman kautta. Myös koulun ajankohtaiset tapahtumat ja ilmoitukset löytyvät kootusti wilmasta ja sieltä
löydät myös oppilaan oman opettajan jatkuvan palautteen koulun sujumisesta. Wilma löytyy osoitteesta:

https ://wilm a. h irvensa lm i.fil
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2. OPPITAAT

Lukuvuode n 2OI6-2OL7 oppi lasmää rät vuosiluokitta in

Valmistava 6

YHT t47

3. OPETTAJAT

Asikainen Ami
llvonen Terhi
Järvinen Niina
Karjalainen Klaus

Kekkonen Sanna

Lahdelma Petteri
Manninen Liisa-Maria
Manninen Tuomas
Männistö Anu
Pietilä Kristiina
Rautio Leena

Savínainen Raija

Sviílí Rauni

Tukiaínen Ulla

Vanhanen Anne-Mari
Venemies Terhi
Venäläinen Teemu

4. MUU HENKITöKUNTA

Järvinen Katri
Lepistö Suvi
Liukkonen Anne
Martikainen Tiina
Myyryläinen Teemu
Nironen Heidi
Pöyry Liisa

Ripatti Minna
Ripatti Tiina
Suuronen Christa
Torníainen Juha

t
2

3

4
5
6

7

8
9

L4
7

L4
13

10
L2

L3

2L
24

biología, maantieto, terveystieto, liikunta, luokanvalvoja 6
luokanopetus 1-2 lk, kotitalous
ruotsin kieli, saksan kieli
luokanopetus 5 lk, líikunta
52 opetus, erityísopetus 9 lk, historia, luokanvalvoja 7 lk
rehtori, liikunta
luokanopetus 4 lk
luokanopetus 3 lk, tekninen työ
luokanopetus 1-2 lk, kuvataide, uskonto
musiíkki
matematiikka, tekstiilítyö, liikunta, luokanvalvoja 8B

englannin kieli
erityisopetus E-8 lk

ä idín kieli, yhteiskuntaoppi, luokanvalvoja 8A
esiopetus
oppilaanohjaus, liikunta; virkavapaalla
fysiikka, kemia, matematiikka, tietotekníikka, luokanvalvoja 9AB

koulun käyntiavustaja; opintovapaa lla 2Ot6-2077
ko u lu n käyntiavustaja ; työva paa I la 31.72.2OL6 saa kka

ravitsem ustyöntek¡jä
siivoustyönohjaaja
kouf unkäyntiavustaja; tL.8.-23.L2.2Ot6
kuraattorí / nuorisotyöntekíjä
terveydenhoitaja
koulun käyntiavustaja
koulunkäynt¡avustaja
koulu n käyntiavustaja; oppisopim usopiskelija 3t 3.zln saakka
kiinteistönhoitaja

5. TOtM|STO

Relander-UkkonenAuli koulutoimentoim¡stosihteeri050 447522t



6. PÄIVITÍÄISETTYöAJAT

TUNTI LUOKAT O-5 LUOKAT 6-9

1

2

3

4
5

6

9.00-9.45
9.s0-10.35
tL.2A-L2.O5
L2.70-L2.s5
1.3.25-74.LO

14.15-15.00

9.00-9.45
9.50-10.3s
L0.40-L1.25
t2.LO-12.55
13.25-1.4.10

14.15-15.00

RUOKATLU 10.35-1L.20 1L.25-L2.LO

7. WITMA

Wilma on koulun oppilashallintojärjestelmän selainpohjainen käyttöliittymä. Wilmaa käytetään koulun
pääviestintävälineenä niin koulun sisäísesti kuin oppilaiden ja huoltajienkin suuntaan. Opettajat viestivät
wilman kautta järjestelmäviesteinä tai kiireellisissä tapauksissa tekstíviesteinä. Oppilaat ja huoltajat
tavoittavat opettajat parheiten wilman pikaviestiominaisuuksilla. W¡lmasta löytyy myös kaikki koulun
t¡edotteet sekä tapahtumat. Wilman kautta huoltajat ilmoittavat oppilaiden poissaolot ja kuittaavat mm.
koearvosanat ja jälki-istunnot. Myös loma-anomukset tehdään ja päätetään sähköisesti wilmassa ilman
paperitulosteita. Wilma on myös jatkuvan arvioinnin välÍne. Merkinnät ovat luottamuksellisia, mutta
luonnollisestisekä oppilaan, että huoltajan nähtäv¡ssä. Wilma on Elomaan koulun arjessa aktiivinen työkalu,
jota käytetään päivittäin reaaliaikaisesti. Lukuvuoden 20L5-2016 kaikista tuntimerkinnöistä noin 75o/o oli
positiivisia merkintöjä. Wilmaa pyritään siten käyttämään positiivisena kodin ja koulun yhteistyön välineenä
puolin ja toisin.

8. PEDANET

Peda.net (httos://oeda.net/hirvensalmi/elomaan-koulu) on sähköinen palvelu, jota käytetään internet-
selaimella. Oppilas käyttää palvelua esimerkiksi koulutehtäv¡en tekemiseen sekä opetukseen liîttyvään
viestintään ja tiedostojen jakamiseen muiden oppilaiden ja opettajan kanssa. Sieltä löytyy jo useamman
oppiaineen oppisisältöjä, oppimistehtäviä, tuntimuistiinpanoja ym. Palvelun avulla käytetään myös
sähköisiä oppimateriaaleja, joíta löytyy jo useaan oppiaineeseen liittyen. Sähköisistä järjestelmistä Wilma
liittyy siis ensisijaisesti koulun hallinnointiin, viestintään, jatkuvaan aruiointiin yms. ja Peda.net puolestaan

oppisisältöihin, oppimistehtäviin ja opetukseen yms.

9. TERVEYDENHOITO

Kouluterveydenhoitajana koululla toimi¡ Liisa Pöyry. Elomaan koulu on hänen päätoímipisteensä, mutta hän
vastaa myös muiden koulujen kouluterveydenhuollosta sekä neuvolato¡minnasta. Terveydenhoitaja on
koululla keskiviikkoisin koko päivän sekä maanantaisin ja torsta¡sin aamupäivän. Parhaiten hänet tavoittaa
matkapuhelimesta 044 7945L10. Muuta terveydenhoitoon liittyvää informaatiota on saatavissa mm. Etelä-
Savon Sairaanhoitopiirin ylläpitämästä Ensineuvo -puhelinpalvelusta. Palvelun puhelinnumero on 21L4L1.
Myös verkoista on löydettävissä runsaasti tietoa terveydenhoitoon liittyvissä asioissa mm. osoitte¡sta
www.tohto ri.fi tai www.verkkoklinikka.fi.

10. KURAATTORI

Koulun kuraattorÍ/ nuorisotyöntekijä Heidi Nironen on iloksemme palannut virkavapaalta ja aloíttaa työnsä
koululla heti koulun käynnistyessä. Hãnen tehtäviinsä kuuluu koulun oppilaana olevien lasten ja nuorten
kokonaiselämänhallinnan tukeminen. Heidin tavoittaa parhaiten numerosta 050 4083572 tai sähköpostitse
etunimi.sukunimi@hirvensalmi.fi. Koululla Heidi on keskiviikkoisin. Ole rohkeastiyhteydessä mikäli mieltäsi
painaa asíoita, joista haluais¡t keskustella.



1T. KOUTURUOKAITU

Monipuolinen ruoka on terveell¡sten elämäntapojen keskeisiä asio¡ta. Oppilaat osallistuvat
kouluruokailuun. Koulun tehtävänä on muutoinkin edistää terveellisiä ruokailutottumuksia, joihin makeiset
ja virvoitusjuomat eivät kuulu. Huomioi, että energiajuomien tuominen kouluun sekä nauttiminen
kouluaikana on kokonaan kielletty. Ruokailu on myös osa koulun kasvatustyötä. Ruokailtaessa
käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti. Ruokaillessa noudatetaan si¡steyttä, oppilas síivoaa omat
jälkensä. Kouluruokailun suunnittelusta ja kehittämisestä vastaa ruokahuollon esimies Sanna Rytkönen ja
päivittäisestä toteutuksesta tuttu ravitsemustyöntekijä Anne Liukkonen. Sanna Rytkösen tavoittaa
parhaíten puhelimitse numerosta 050 4083274 ja Anne Liukkosen numerosta 050 3496092. Koulussa on
tarjolla maksullinen välipala, joka tarjoíllaan klo 13.10 ja välipalan hinta on 1€. Maksu keittiöön käteisellä;
ei velaksi myyntiä.

12. KOUTUKUUETUKSET

Koulukuljetukseen on oikeutettu oppilas, jonka koulumatka on esioppilailla, L. ja 2.luokan oppilailla
vähintään kolme ja muilla vähintään viisi k¡lometriä. Kuljetusetu koskee vain kodin ja koulun välisiä matkoja
Kaikissa koulukuljetuksiin liittyvissä asioissa pyydetään ottamaan yhteyttä koulutoimistoon. Mikälioppilas
ei poikkeuksellisesti käytä taksikuljetusta tulee siitä ilmoittaa liikennöitsijälle tai koulutoimistoon yllä
olevaan numeroon. llmoitusvelvollisuus on oppilaan huoltajalla. Etenkin aamukuljetusten osalta on
ensiarvoisen tärkeää, että koulutoimistossa tai liikennöitsijällä on tieto mikäli oppílas eiole tulossa
kuljetukseen.

13. OPPIMISEN TUKEMINEN

Oppilaalle, joka on tilapäisestijäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvítsee oppimisessaan
lyhytaikaista tukea, voidaan antaa tukiopetusta. Jos oppimisessa tai koulunkäynnissä on vaikeuksia,
annetaan oppilaalle tarvittaessa osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Oppilaalle, joka
tarvitsee säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, annettaan tehostettua tukea hänelle
tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Jos annettu tehostettu tuk¡ ei riitä, tehdään päätös erity¡sen tuen
antamisesta. Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksíoppilaalle laaditaan henkilökohtainen
opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Ensimmäinen ja ensisijainen tukimuoto on aina tukiopetus,
josta vastaa aina oppilaan oma opettaja / ko. aineen opettaja. Ole rohkeastiyhteydessä omaan
luokanopettajaasi / luokanvalvojaasitai er¡ty¡sopettajaan mikälí sinulla on tunne, että tarvitset lisää tukea.

14. OPP|LASHUOtTO

Koulukeskuksessa toimíi oppilaiden oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia ennaltaehkäisemään pyrkivä

oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, erity¡sopettajat, oppilaanohjaaja, kouluterveydenhoitaja,
kuraattori/nuorisotyöntekijä sekä perhe-/ sosíaalityöntekijä. Tarvittaessa työskentelyyn kutsutaan mukaan
muita asíantuntijoita. Työryhmä pohtii koulun yleisíä oppilashuollollisia asioita ja oppílaiden hyvinvoinnin
keh¡ttämistä. Yhteyden oppilashuoltoryhmään saa tarvittaessa ryhmän jäsenten tai kaikkien opettaj¡en
kautta. Pääasíallisena yhteistyötahona koteihin päin toimai oma luokanopettaja / luokanvalvoja. Yksittäistä
oppilasta koskevia oppilashuollollísia asioita pohtimaan perustetaan tarvittaessa erillinen
asiantuntijaryhmä, jonka kokoonpano riippuu asian luonteesta. Aloitteen ryhmän kokoontumisesta voi
tehdä oppilas, oppilaan huoltaja, opettaja tai muu oppilaan kanssa toimiva taho. Pääasiallisena
yhteistyötahona oppilaiden ja huoltajien suuntaan on oppilaan oma luokanopettaja / luokanvalvoia.

15. OPPITASKUNTA

Koulukeskuksen oppilaskunta to¡miioppilaiden oppimisedellytysten sekä kouluviihtyvyyden sekä vapaa-
ajantoiminnan kehittämiseksi. Oppilaskunta valitsee keskuudestaan vuosittaín puheenjohtajan sekä
hallituksen. Oppilaskunnan ohjaavana opettajana to¡mi¡ Am¡ Asikainen. Oppilaskunnan toimintaa koskevissa
asioissa hänet tavoittaa parhaiten joko sähköpostitse tai wilman kautta. Oppilaskunnan toimintaa
uudistetaan alkavan lukuvuoden aikana ja mm. alakoulun oppilaiden toimintaa on tarkoitus kehittää.



16. TUKIOPPITAAT

Elomaan koululla toimÍi tukioppilaan peruskoulutuksen saaneita tukioppilaita, joíden tehtävänä on toimia
oppilaiden tukena ja apuna mahdollisissa ongelmatilanteissa. Lukuvuonna 2Ot6-2O17 tukioppilaíden
koulutuksesta vastaavana ja heídän ohjaajana toimii koulunkäyntiavustaja Tiina R¡patt¡.
Tukioppilastoimintaa koskevissa asioissa hänet tavoittaa parhaiten joko sähköpostitse tai wilman kautta.

17. VANHEMPAINTOIMIKUNTA

Koulun oppilaiden huoltajat valitsevat keskuudestaan vanhempaintoimikunnan, johon kuuluu yhdeksän
jäsentä, joista kaksi on koulun opettajia. Vanhempaintoimikunnan toimikausi on kaksivuotta.
Vanhempaintoimikunnan tehtävänä on toimia oppilaiden huoltajien ja koulun yhteistyöef imenä sekä
toiminnallaan osaltaan edistää oppilaiden oppimisedellytysten kehittämistä sekä edellytyksiä oppilaiden,
vanhempien sekä koulun yhteistoimintaan. Ole aktiivinen ja ilmoita kiinnostuksestasi
vanhempaintoimikunnan toimíntaan luokanopettajalle / luokanvalvojalle. Lukuvuonna 2OL6-2OL7
vanhempaintoim¡kunnan henkilöstöjäsenenä toimivat opettajat Klaus Karjalainen ja Terhi llvonen.

18. ARVIOINTI UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISESTI

Uusi opetussuunnitelma otettiín käyttöön elokuun 2016 alusta vuosiluokilla l.-6. Vuosiluokilla 7-9 uusi
opetussuunnítelma otetaan käyttöön 1.8,2017. Uudessa opetussuunnitelmassa on Hirvensalmen
peruskouluíssa suoritettavasta arvioinnista kirjattu seuraavaa.

A, Opintojen aîkaisen formatiívisen aruÍoinnin ja palautteen antamisen periaatteet, kokonaisuus ja
pedagoginen tehtävä oppimisen edistämisessä.

Opettajan tehtävänä antaa oppilaalle jatkuvaa oppilasta ohjaavaa ja kannustavaa palautetta ja arviointia.
Sitä annetaan:
- suullisesti oppitunt¡en yhteydessä
- sähköisesti oppiainekohtais¡n tuntimerkinnöin, jolloín palaute ja arviointi on myös huoltajan tiedossa
- ta rvittaessa sähköisin viestiomina ísuuksin
- kun siihen on erityinen syy arviointikeskusteluin, jolloin huoltaja paikalla
Opintojen aikaisen formatiivisen arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppilasta oppimisen ja
opiskelumenetelmien kehíttämisessä.

B. Lukukauden ja lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi

Syysl ukuka ude n päättee ksi tehtävä arvio inti eli väl ia rviointi :

1-4 lk arviointikeskustelut
5-9 lk välitodistus kaikki oppiaineet numeroarviointi

Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi:
1-2 lk lukuvuositodistus sanallinen arviointí
3 lk lukuvuositodistus numeroarviointiAl, MA; muut oppiaineet sanallisestí
4 lk lukuvuositodistus numeroaruio¡ntiAl, MA, EN; muut oppiaineet sanallisesti
5-9 lk lukuvuositodistus kaikki oppiaineet numeroarviointi

C. ltsearvioinnin edellytysten tukeminen; itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin periaatteet

Itsearvioinnin edellytysten tukeminen tulee olla suunnítelmallista ja säännöllistä ja se tulee alo¡ttaa heti
ensimmäisen vuosiluokan syyslukukaudella. Tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä oman toiminnan
arviointiin, mahdollisuutta oman ja toisten oppilaiden osaamisen arvostamiseen ja itsetunnon
kehittymiseen. ltse- ja vertaisarvioíntia toteutetaan:

f.-2 lk oppiaineittain pieníssä kokonaisuuksissa läpi lukuvuoden
3-9 lk sähköisellä järjestelmällä toteutettavin itsearviointikyselyin vähintään kerran lukuvuodessa
5-9 lk itsearvioint¡tehtävin ja -keskusteluin oppilaanohjauksen oppitunneilla



3-9 lk sä hköisen oppim isa lusta n suomien vertaisarviointimahdoll isuuksin

D. Opinnoissa etenemisen, luokalta siirtymisen ja luokalle jättämísen periaatteet ja käytännöt

Oppilaalla on yksi mahdollísuus suorittaa jonkin oppiaineen hylätty suoritus; voidaan suorittaa myös
seuraavan lukuvuoden aikana mikäli hylätty suoritus eiaiheuta tosiasiallista estettä opintojen etenemiselle

Yksi hylätty suoritus ei tarkoita automaattisesti vuosiluokalle jäämistä, jos todetaan, että hylätty suoritus ei
ole este opintojen etenemiselle. Oppilas jää vuosiluokalle, mikäli hänellä on kaksi tai enemmän hylättyä
suoritusta lukuvuositodistuksessa. Oppilas voi jäädä vuosiluokalle myös vaikka hänellä ei olisikaan hylättyjä
suorituksia, jos sitä on pidettävä hänen yleisen koulumenestyksensä vuositarkoituksenmukaisena.
Esítyksen vuosiluokalle jäämisestä em. perusteella tekee ko. oppilaan luokanopettaja / -valvoja kuultuaan
asiassa oppilasta, huoltajaa, oppilaan muita opettaja sekä erityisopettajaa. Esityksen voi tehdä myös
oppilaan huoltaja. Päätöksen vuosiluokalfe jäämisestä em. perusteella tekee rehtori

E. Toisen ja kolmannen vuosiluokan sekä kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan nivelvaiheisiin liittyvät
arvioinnin ja palautteen antamisen käytännöt

Toisen ja kuudennen luokan kevätlukukauden aíkana järjestetään arviointikeskustelu.
Arviointikeskustelussa ovat mukana luokanopettaja, jatkava luokanopettaja / -valvoja, huoltaja sekä
oppilas.

KÄYrrÄrrYM ISE N ARVIoI NTI

Oppilaan käyttäytymistä arvioidaan sanallisestivuosiluokilla 1-3 ja numeroarvosanoin vuosiluokilla 4-9.
Käyttäytym¡sen arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppilasta oman käyttäytymisensä eritasojen
tunnistamisessa sen kehittämisessä sekä muiden kouluyhteisön jäsenten huomioimisessa.

Käyttäytymisen arviontiperusteet

L0 Käytös erinomaista, ottaa huomioon muut ihmiset, auttaa ja kunnioittaa heitä kaikÍssa t¡lante¡ssa.
Arvostaa kaikkien työskentelyä, on vastuullinen ja yhteishenkeä rakentava. On sisäistänyt koulun säännöt ja
noudattaa niitä.
9 Käytös kiitettävää; on kohtelias, aktiívinen ja yhteistyökykyinen. Aruostaa omaa ja toisten työskentelyä.
Yllä pitää työ rauhaa. Noudattaa a nnettuja ohjeita.
8 Osaa hyvät käytöstavat, vaikka eitoteuta niitä välttämättä aína. On yhteistyökykyinen. Arvostaa
useimmiten omaa ja toisten työskentelyä. Antaa työrauhan. Käyttäytyy yleensä koulun sääntöjen mukaan.
7 Käytös tyydyttävää, yhteistyö muiden kanssa vaihtelevaa. Arvostaa vaihtelevasti omaa ja toisten
työskentelyä, antaa useimmiten työrauhan. Asenteissa saattaa olla parantamisen varaa. Sääntöjen
ymmärtämisessä ja noudattamisessa vaíkeuksia. llman valvontaa säännöt unohtuvat.
5 Käytös kohtalaista, yhteistyö toisten kanssa vaíkeaa. Suhtautuminen kouluyhteisöön ajoittain kielteistä.
Suhtautuu välinpitämättömästi omaan ja muiden työskentelyyn. Häirítsee usein tyôrauhaa. Ei kanna
vastuuta tekemísistään. Suhtautuu välinpítämättömästi sääntöihin, rikkoo níitä usein jopa
ta rkoituksellisesti, ai heuttaen epäsopua.
5 Sortuu jatkuvasti epäasialliseen käyttäytymiseen. Suhtautuminen kouluyhteisöön pääsääntöisesti
kielteistä. Suhtautuu p¡ittaamattomasti omaan ja muiden työskentelyyn. Häirítsee jatkuvasti työrauhaa. Ei

kanna vastuuta tekemisistään. suhtautuu eríttäin välinpitämättömästi sääntöihin, rikkoo niítä usein,
tarkoitu ksel lisestikin.
4 Oppílaan käyttäytyminen on kontrolloimatonta ja hän ei hallitse itseään. Oppilas vaatiívälittömiä
oppilashuollollisia toimenpiteitä ja niiden seurantaa. Oppilas ei kykene noudattamaan annettuja ohjeita ja
sää ntöjä, jol loin käyttäytym inen ei edellytä vuosiluokalta siirtymistä.

pnÄrronnvrotNTt

Päättöarviointi ajoittuu oppiaineittain seuraavasti:



7lk kevät: KO, TN/TS, MU
8 lk kevät: KU

9 lk kevät: muut oppiaineet

Päättöarvioinnin lähestyessä opettajien tehtävänä on lukukauden vielä ollessa käynnissä antaa oppilaille
pa¡tsi tietoa suoriutumisen nykytilasta ja -tasosta myös oppimísta eteenpäin ohjaavaa arviointipalautetta.
Käytännössä tämä toteutetaan siten, että viíkoilla 3-5 oppilaalle annetaan koottu palaute, jonka
laatimisesta vastaavat oppílaanohjaaja ja luokanvalvoja yhdessä. Palaute annetaan oppilaalle ja huoltajalle

Kaikki oppilaille yhteiset oppiaineet arvioidaan päättötodistuksessa numeroawosanoin. Valinnaiset aineet
arvioidaan päättöarvioinnissa numeroarvosanoin mikäli opintojen laajuus on vähintään 2wh. Alle 2wh:n
laajuisísta opinnoista tulee todistukseen hyväksymismerkintä. Huoml Mikäli sanallisest¡ arvioítu valÍnnainen
aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäväksí opínnoksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen
oppiaineen arvosanaa. Käytännössä siis niiden valinnaisten oppiaineiden, joita ei arvioida
numeroarvosanoin (laajuus alle 2wh), suoritukset voivat korottaa "emoaineen" päättötodistusarvosanaa.

18. POTSSAOLOT

Oppilaan poíssaoloon koulusta tulee aina pyytää lupa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää
oma luokanopettaja / luokanvalvoja ja enintään viikon poissaoloon koulun rehtori. Poissaolon
ilmoittaminen etukäteen sekä myös poissaolon selvittäminen jälkikäteen tehdään wilmassa. Lomamatkat
on pyrittävä ensisíjaisesti ajoittamaan koulun loma-ajoille. Mikälioppilas on poissa koulusta lomamatkan
tms. syyn johdosta tulee hänen yhdessä huoltajansa kanssa huolehtia ko. aikana annettujen koulutehtävien
suorittamisesta sekä opinnoista etenem¡sestä. Loma-anomuksen tekeminen tapahtuu sähköisellä
lomakkeella wilmassa. Tällöin myös päätös tulee sähköisesti wilmaan. Milloin lupaa ei ole voitu ennalta
pyytäã, on oppilaan huoltaja velvollinen mahdollisimman pian ¡lmoittamaan poissaolosta oppilaan
luokanopettajalle / luokanvalvojalle.

19. KIUSAAMISEN EN NALTAEHKIÍSY

Koulukiusaaminen on pitkäaikaista, henkistä tai ruumiíll¡sta väkivaltaa, jonka yksilö tai ryhmä kohdistavat
yhteen uhriin. Kiusaamisessa on olennaista osapuolten välinen epätasapaino, jolloin kiusattu joutuu
puolustautumaan tai on avuton kiusaajaa taí kiusaajia vastaan. Oppilaiden välisessä toiminnassa on tärkeää
erottaa leikinomainen kíusoattelu, härnääminen ja nahínointi varsinaisesta kiusaamisesta. On kuitenkin
hyvä muistaa, että kiusaamisessa on aina kyse subjektiivisesta kokemuksesta ja osapuolet voivat kokea
tilanteen hyvinkin eri tavalla.

Elomaan koulun henkilöstöstä jokainen on sitoutunut ja on velvollinen puuttumaan koulukiusaamíseen.
Ennaltaehkäisyssä keskeistä on koulun myönteinen ja oppilaasta välittävä ilmapiiri. Oppilaille pyritään
luomaan kiusaamista sekä väkívaltaista käyttäytymistä vastustava asenne. Myös kodeissa on tärkeää puhua
asiasta ia tukea koulua tässä oppilaan hyvinvoinnín kannalta ensisijaîsen tärkeässä asiassa.
Ennaltaehkäisyssä avaínasemassa ovat oppilaísta ne, joita ei kiusata ja jotka eivät ole kíusaajia. KÍusaamísen
hiljainen hyväksyminen sivusta seuraamalla pitkittää ja syventää ongelmaa; ole rohkea ja kerro kiusaajalle,
että et hyväksy kiusaamista. Koulun välituntialue on suurija tämän johdosta koulun yhteisillä välitunneilla
on aina kaksívälituntivalvojaa, joilla on ensisijainen velvollisuus puuttua havaitsemiinsa
kiusaamístilanteisiin.

20. KOUTUN ARKIPÄIV¡IÄ

Koulu alkaa kaikilla luokílla pääsääntöisesti klo 9.00. Välituntivalvonnat hoidetaan siten, että välitunneilla
on aina kaksivalvojaa ja vafvoja on piha-alueella myös ennen koulupäívän alkua ja koulupäivän päätyttyä
oppilaiden odottaessa kWtejä. Työpäivän aikana on kaksi pidempää taukoa; ruokavälitunti45 min sekä
pitkä välitunti 30 min.

Koulutehtävät, niin koulussa tehtävät kuin kotitehtãvätkin, ovat olennainen osa koulun arkea ja oppimaan
ohjaamista. Kotitehtävien suorittamínen on jokaisen oppilaan velvollisuus ja vanhemmilta toivomme



tarvittaessa tukea oppilaílle tämän asian suhteen. Kotitehtävät tehdään nimensäkin mukaisesti kotona eikä
suinkaan hätäisesti koulupäivän aikana tai ohjatusti koulussa, Koulutehtävien suorittaminen huomioidaan
omalta osaltaan ko, oppiaineen arvioinnissa ja toistuvista tehtävien laiminlyönneistä oppilas jää taru¡ttaessa
suoríttamaan tehtäviä koulupäivän jälkeen.

Jokaisella oppílaalla, kuten myös koulun henkilökunnalla, on oÍkeus turvalliseen ja rauhalliseen
työympäristöön. Työrauha on olennainen elementti oppimistilanteessa ja koulun tulee taata työrauha
oppitunneilla. Mikäli oppitunnin työrauhaa häiritään tarkoituksellisestivoi opettaja po¡staa häiritsevän
oppilaan luokasta ta¡ toistuvassa tai erityisen törkeässä tapauksessa poistaa hänet koulusta jäljellä olevan
koulupäivän ajaksi, jotta muiden oppilaiden oikeus turvalliseen ja rauhalliseen työympäristöön toteutuu.
Rauhalliseen työympäristöön kuuluu myös se, että matkapuhelimet ovat äänettöminä repussa oppitunnin
ajan.

21. TIEDOTTAMINEN

Tiedottamisessa pyritään mahdollisimman suureen saavutettavuuteen ja nopeuteen. Tästä johtuen
käytämme monipuolisesti hyväksemme tarjolla olevia välineitä. Koululla on käytössä verkossa to¡miva
Wilma -järjestelmä, jolla voidaan keskitetysti hoitaa pikaviestit, tiedotteet, poissaoloista yms.
tiedottaminen. Wilma toimii siis koulun päätiedotuskanavana mutta samalla myös oppilaíden jatkuvan
arvioinnin välÎneenä. Myös opettajat tavoittaa parhaiten Wilman pikaviesteillä. Lisätietoa koulumme
Wilma-järjestelmästä saa nettiosoitteesta https://wilma.hirvensalmi.fi/. Sieltä löytyy yleisimmät
kysymykset vastauksineen sekä opastusta Wilman huoltajaliittymän käyttöön. Tarvittaessa lisätietoa
järjestelmästä saat ottamalla yhteyttä Teemu Venåläiseen esimerkiksi sähköpostilla
(teemu.venalainen@hirvensalmi.fi). Pienimmillä oppilailla perinteinen reissuvihko toimii edelleen
tiedottamisen peruskanavana. Lisäksi oppilaille jaetaan edelleen "ei kiireelliset" tíedotteita myös
paperiversioina.

22. MUITA KOULUPÁIVÄN ASIOITA

Pyrimme jatkuvasti kehittämään koulutilojen viihtyisyyttä oppilailta saatujen palautteiden ja ajatusten
pohjalta. Tilojen s¡¡steys on tärkeä osa tílojen viihtyisyyttä. Ulkokengät ja ulkovaatteet jätetään niille
kuuluville paikoille käytävään. Koulu toivoo, että rahaa taiarvoesineitä eituotaisi kouluun muulloin kuin
pakottavissa tilanteissa. Kaikille koulussa työskenteleville on taattava yksityisyyden suoja. Tämän johdosta
on valokuvaaminen kamerakännykällä, digikameralla tms. kielletty ilman eríllistä lupaa. Polkupyörää,
rullaluistimia taí rullalautaa käytettäessä koulumatkalla tulee oppilaalla olla kypärä. Huomíoithan, että
koulu ei korvaa koulussa mahdollisesti kadonnutta taivahingoittunutta oppilaiden omaisuutta (pl.
silmälasit). Vaikka koulun ulko-ovet ovat nykyään oppituntien aikana lukossa ei matkapuhelímia, muita
arvoesineitä ta¡ rahaa tule missään tapauksessa jättää ulkovaatteiden tai reppujen taskuihin niiden ollessa
käytävässä. Koululla on käytettävissä lukittavia lokerokaappeja oppilaskäyttöön. Lokerokaapit on
tarkoitettu henkilökohtaisten tavaroiden säilytykseen.

23. t¡IKUNTAVÄUNEET

Tehokkaan liikuntatunn¡n toteuttamiseksi on asíallinen varustus välttämätön. Tärkeintä on, että oppilaalla
on lÍikuntatunnilla liikuntaan soveltuvat vaihtovaatteet ja ettei hänen tarvitse varoa vaatteiden
likaantumista. Sisäliikuntakaudella oppilaalla tulee olla urheiluhousut ja "hikipaita". Voimakkaasti
suosittelemme myös sisätossujen hankintaa. Ulkoliikuntakaudella verryttelypuku, tuulipuku taivastaava
urheiluun tarkoitettu joustava asu sekä asianmukaiset jalkineet. Talvikaudella oppilailla tulee olla luistimet
sekä sukset ja monot. Suos¡ttelemme kaikkien liikuntatunneilla tarvittavien vätineiden kuljettamista kotiin
aina koulupäivän päätteeksi. Uimahallikäynneillä uimiseen tarkoitettu ihonmyötäinen uimapuku /
uimahousut on ainoa sallittu Rantakylän uimahallissa. Liîkuntatunneilla tulee mukana olla aina pyyhe
peseytymistä varten.

24. UIMAOPETUS

U¡maopetusta annetaan 0-6 luokan oppilaílle Mikkelissä Rantakeitaan uímahallissa. Uimaopetuksesta
vastaavat uimahallin uimaopettajat oman opettajan vastatessa muusta toiminnasta uimahallikäynneillä.



Uimaopetus on osa koulun opetussuunnitelmaa ja siten jokaisen oppilaan oppivelvollisuutta. Lukuvuoden
2AL5-2016 u i ma opetu ksen aja n kohdat ovat seu raavat:

ti 13.9.
ke 14.9.
to 15.9.

ke 28.9.
ti 21..2.

to 23.2

1-2 lk
s-6 lk
eskarit
3-4lk
s-6 lk 1
eskarit
7-2lk
3-4lk

12.1s-13.00
12.15-13.00
11.30-12.15
12.15-13.00
2.15-13.00
11.30-12,15
12.15-13.00
12.15-13.00

25. VAKUUTUKSET

Kunta on vakuuttanut koulujen oppilaat koululaisten tapaturmavakuutuksella Vakuutusosakeyht¡ö
Pohjolassa- Vakuutus on voimassa varsinaisella kouluajalla, opetuksen aikana, liikunnassa, välitunneilla sekä
otettaessa osaa koulujen opetussuunnitelman puitteissa järjestämiin urheilutilaisuuksiin, retkiin, käynteihin
näyttelyissä, museoissa, tehtaissa ja koulun ulkopuolisessa työharjoittelussa sekä matkalla suorinta tietä
kouluun ja koulusta. Vakuutus on voímassa opetussuunnitelman mukaisten luokkaretkien ja leirikoulujen
osalta myös ulkomailla. Huom ! Vakuutus ei ole voimassa po¡stuttaessa omille asioille koulun alueelta
ruoka-, vapaa- ja välitunnilla

Hoitokuluina korvataan mm.
- lääkärin ta¡ hammaslääkärin antaman tai määräämän hoidon ta¡ tutkimuksen kustannukset kohtuullisine
matkakuluíneen
- tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen ja hammasproteesin korjaus- tai
jäl leenha nki ntakustannukset
- välittömät ylimääräiset kulut koulumatkoista, jotka lääkärinmääräyksestä on vamman vuoksi tehty
normaa lista poikkeavalla tava lla

Vakuutuksesta ei korvata ;

- sairauden ta¡ rasituksen vähitellen aíheuttamaa vammaa. HUOM I HUOLTAJIEN TULEE HUOMtOtDA, että
kunta ei korvaa oppilaiden omaisuudelle tapahtuneita vahinkoja, lukuun ottamatta koulussa särkyneitä
silmälaseja. Mahdolliset korvaushakemukset tulee lähettää kirjallisena koululle / koulutoimistoon.
Tiedustelut kunnan koulutoimistosta toimistoslhteeriAuli Relander-Ukkonen A5O 447522L.

26. JÄRJEswssÄÄNNöT

wÖAIKA
Koulukeskuksessa noudatetaan sivístyslautakunnan vuos¡ttain vahvistam¡a työaikoja.

POISSAOLOT

Oppilaan poissaoloon tulee aina pyytää lupa. Milloin lupaa ei ole etukäteen voitu pyytää (esim.
sairastapauksetltulee oppilaan huoltajien víipymättä ilmoittaa asiasta luokanopettajalle / luokanvalvojalle.
Luvan poissaoloon myöntää luokanopettaja / luokanvalvoja. Mikäli poissaolo kestää yli kolme päivää
myöntää luvan rehtori.

OPPITUNNIT

Oppitunnit kestävät noin 45 minuuttia. Oppitunnilta poistutaan ainoastaan opettajan myöntämäflä luvalla
Oppitunti päättyy opettajan ilmoituksesta. Oppitunnille saavutaan ajoissa. MikälÍ oppilas toistuvasti
myöhästyy oppitunnilta on hänen tehtävä kirjallinen selvítys myöhästymisistään. Selvitys on toimítettava
luokanopettajalle / luokanvalvojalle huoltajan allekirjoituksella varustettuna. Oppilaille ja opettajille on
taattava työrauha oppituntien aikana. Matkapuhelimet, soitt¡met ym. laitteet on p¡dettävä äänettömänä
repussa. Opettaja ottaa esillä olevat laitteet haltuunsa jäljellä olevan oppitunnin ajaksi. Mikäli oppitunti
pidetään jossain muussa pisteessä kuin koululla, on oppitunnille siirryttävä välittömästi edellisen tunnin
päätyttyä ja nopeinta reittiä käyttäen.



VÄLITUNNIT

Välituntialue on koulun piha-alue, joka rajoittuu pihalla olevaan muurikiveykseen sekä liikuntasalin seinään
sekä alapihalla nurmikentän rannanpuoleiseen reunaan. Pysäköintialue, pyöräkatos ja kirjastonpiha-alue
eivät ole välituntialuetta. Välitunnille siirrytään välittömästi oppitunnin päätyttyä. Välituntialueelta saa
poístua ainoastaan välituntivalvojan luvalla. Polkupyörän, mopon tai muun kulkuvälineen käyttö välitunnin
aikana koulun alueella on kielletty. Lumipallojen heittäminen välitunneilla ja oppilaskuljetusta odotettaessa
on kielletty. Sisällä oleskelu välitunnílla on sallittua mikäli ulkona on pakkasta 20 C tai enemmän tai millo¡n
se on muutoin annettujen ohjeiden mukaan sallittua. Välitunnin päätyttyä tulee oppílaiden siirtyä
viipymättä oppitunnille.

RUOKAITU

Monípuofinen ruoka on terveellisten elämäntapojen keskeisiä asioíta. Oppilaat osallistuvat
kouluruokailuun. Koulun tehtävänä on muutoinkin edistää terveellisiä ruokailutottumuksia, joihin makeiset
ja virvoitusjuomat eívät kuulu. Energiajuomien tuominen kouluun sekä nauttiminen kouluaikana on
kielletty. Ruokailu on myös osa koulun kasvatustyötä; Ruokailtaessa käyttäydytään hyvien tapojen
mukaisestí. Ruokaillessa noudatetaan si¡steyttä, oppilas siivoaa omât jälkensä

KOULUMATKAT

Koulumatkoilla noudatetaan soveltuvin osin koulun järjestyssääntöjä. Koulukuljetuksissa noudatetaan
kuljettajan ohjeita. Mikäli koulumatkat kuljetaan polkupyörällä tai mopolla ei niitã saa käyträä koulun
alueella väl¡tuntisin.

KO U LU N P U ITTE ISSA TA PAHTUVA VAPAA.AJAN TO I M I NTA
Koulun järjestyssäännöt ovat soveltuvin osin voimassa myös koulun tiloissa tapahtuvassa koulun
järjestämässä vapaa-aja n toiminnassa.

YLEISTÄ

Koulussa noudatetaan yleisiä hyviä tapoja ¡a s¡isteyttä. Päähineet riisutaan sisälle saavuttaessa ja sisätiloissa
oleskellaan ilman päähinettä. Ulkovaatteet sekä kengät riisutaan oppitunnille saavuttaessa. Oppilailta
edellytetään asiallista kielenkäyttöä. Asiattomasta kielenkäytöstä tehdään merkintä wilmaan ja toistuvista
merkinnöistã sekã erityisten törkeästä kielenkäytöstä rangaistaan jälki-istunnolla.

Oppilaan tulee noudattaa koulun henkilöstön antamia ohjeita. Toisen vakaumusta ja mielipiteitä on
kunnioitettava. Henkinen tai fyysinen kíusaaminen tai painostus on ehdottomast¡ kiellettyä.

Koulussa on oppilaille ja henkilökunnalle taattava yksityisyyden suoja. Tämä johdosta on valokuvaaminen
kamerakännykällä, digikameralla tms. kielletty.

Tupakointi, tupakan myyntija välittämínen sekä muu tupakointia edistävä toim¡nta kouluaikana,
koulumatkoilla sekä koulun järjestämissä tai koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa on ehdottomasti
kielletty.

Päihteiden käyttö, hallussapito ja välittäminen kouluaikana, koulumatkoílla sekä koulun järjestämissä tai
koulunkäyntiin liittyvissä tila isuuksissa on ehdottomasti kielletty.

Aseiden, myös jäljitelmien, tuominen kouluun on kíelletty. Teräaseiden tai mu¡den vaaraa aiheuttavien
esineiden taiaineiden tuominen kouluun on kielletty.

Mikäli koulun omaisuutta rikkoutuu on oppilas velvollinen ílmoittamaan asiasta opettajalle tai rehtorille.
Mikäli rikkoutumisen aiheuttaa tahallinen teko tai annettujen ohjeiden noudattamatta jättäm¡nen on
seurauksena korvausvelvollisuus. Koulu ei ole korvausvelvollinen, mikäli oppílaan omaisuutta rikkoontuu
koulupäivän aikana. Poikkeuksen tästä tekee oppilaiden silmälasit, joíden korjaus- / hankintakustannukset
korvataan niiden rikkoontuessa koulun työsuunnitelmaan kuuluvan toíminnan yhteydessä / aikana.

SANKTIOT

Mikäli oppilas ei noudata nä¡tä sääntöjä on häntä mahdollista rangaista peruskoululain ja
peruskouluasetuksen sallimilla toimenpiteillä.



a)

b)

c)

d)

e)
f)

luokasta poistamalla
mää räämä llä oppi las koulupäivä n jäl keen suorittamaan tehtäviää n
määräämällä oppilas jälki-istuntoon
poistamalla oppilas koulusta jäljellä olevan koulupäivän ajaksi
antamalla oppilaalle kirjallinen varoítus
erottamalla oppilas määräajaksi koulusta

27. MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET

Lukuvuoden 2016-2017 alakoulun monialaisten oppimiskokonaisuuksien teemana on ltsenäinen Suomi 100

-vuotta. Teemaa käsitellään kaikilla luokka-asteilla useammissa oppiaineissa yhta¡kaisesti. Teeman
puitteissa järjestetään myös useampia tutustumisretkiä eri kohteisiin paikallisesti, alueellísesti sekä
valtakunnallisesti. Teeman käsittely jatkuu lukuvuonna 2Ot7-2018 syyslukukauden osalta.

28. IIIKUVA KOUTU

Liikkuva koulu -hanke jatkuu kahden vuoden tauon jälkeen. Hankeeseen on myönnetty avustusta, jolla
pyritään ensisijaisestijärjestämään oppilaille mahdollisuuksia koulupäivän aikaiseen liíkuntaan sekä
ohjaukseen. Lísäksi tavoitteena on tarjota lajitutustumisia oppilaille aiemmin vieraisiin l¡¡kuntamuotoih¡n,
Hankkeen avulla tuetaan myös opetussuunnitelman mukaisesta liikuntakulttuuriin kasvattam¡sta ja
oppilaiden osallisuuden lísäämistä. Tähän pyritään oppilaiden itse ideoimien ja järjestämien
liikuntatapahtumien lisäämisellä sekä lisääntyneellä alueellisiin ja valtakunnallisiin liikuntatapahtumiin
osallistumisella. Myös oppitunnin aikaista liikuntaa pyritään lisäämään. Hankkeen puitteissa etsitään uusia
toimintamuotoja, joílla mahdollistetaan oppitunnin aikainen liikunta kaikissa oppiaineissa. Tavoitteena on
vähintään yksi tunti liikuntaa jokaisena koulupäivänä.

29. TUKUVUODEN TAPAHTUMIA

Lukuvuoden käynnístyessä on tiedossa alla olevia päivittäisestä koulutyöstä poikkeavia tapahtumia.
Lukuvuoden työskentelyn suunnittelu on jatkuvaa ja muutoksia sekä lisäyksiä päittäiseen koulutyöhön tulee
runsaasti lukuvuoden edetessä. Sivístyslautakunta hyväksyy muutokset ja lisäykset erillisten esitysten
mukaisesti. Huoltajille ja oppílaille koulun päivittäisestä koulutyöstä poikkeavista tapahtumista tiedotetaan
wilman avulla. Wílmasta löytyy myös koulun tapahtumakalenteri. Lukuvuoden tapahtumakalenteria
täydennetään lukuvuoden edetessä. Päivitetty kalenteri löytyy wilmasta osoitteesta
https://wil ma. hirvensalm i.fi /news/18.

¡ 0-8 luokkien vanhempainillat luokkakohtaisina 24.8. seuraavan aikataulun mukaisesti
o 0-2 luokat alk. klo 17.30
o 3-5luokat alk. klo 18.00
o 6-8 luokat alk. klo 18.30

r Kouluviestikarnevaali9.9.Mikkelissä
¡ Yleisurheilukilpailut 1.9. alkaen klo 9 urheilukentällä
e 9.lk vanhempainilta 8.9. klo 17.30
o Koulukuvaus 1.3,9.

r lntti Tutuksi -tilaisuus 8.-9. luokan oppilaille 223. klo 13.30-15.00
r Alakoulun retk¡ Repoveden kansallispuistoon 29.9.
o Päivätyökeräys30.9.2016
o 9. luokan työelämään tutustumínen3.-7.IO.
e Joululounas 14,12.
¡ Joulujuhla 15.12. klo 18.00
o 8. luokan työelämään tutustuminen6.-70,2.2OL7
¡ 7. luokan työelämään tutustuminen toukokuun 2017 alku
¡ 9. luokan työelämään tutustuminen jakso |t 22.-24.5.20L7



vko 35 36 37 38 ?9

MA 5 t2 19 26

Tí 6 13 20 27

Ke 7 14 2T 28

To 7 8 15 22 29

Pe 2 9 16 23 30

La 3 10 L7 24

Su 4 TL 18 25

Lukuvuosi 2016 - 2Ot7

Syyslukukausi 2016 (11.8. - L8.t2.20t6l

Elokuu

vko 31 ?2 33 34 35

Ma 15 22 29

T¡ L6 23 30

Ke t7 24 3T

To lL 18 25

Pe 12 t9 26

La 6 13 20 27

Su 7 t4 2L 28

15

Marraskuu
Jouluku
u

vko 44 45 46 47 48

Ma 7 t4 2L 28

Ti t 8 L5 22 29

Ke 2 9 16 23 30

To 3 10 17 24

Pe 4 l7 18 25

La 5 72 19 26

Su 6 13 20 27

22

vko 48 49 50 51 52

Ma 5 T2 19 26

Tí 6 13 20 27

Ke 7 74 2T 28

To t 8 L5 22 29

Pe 2 9 16 23 30

La 3 10 t7 24 31

Su 4 11 18 25

Helmikuu

Lokakuu

vko 39 40 4t 42 4? 44

Ma 3 10 L7 24 31

Ti 4 LL 18 25

Ke 5 12 19 26

To 6 13 20 27

Pe 7 14 27 28

La 1 I 15 22 29

Su 2 9 16 23 30

16

Maallskuu
vko 9 10 11 L2 L3

Ma 6 13 20 27

Ti 7 L4 27 28

Ke 1 8 15 22 29

To 2 9 16 23 30

Pe 3 10 L7 24 31

La 4 11 18 25

Su 5 t2 19 26

2A

Kesäkuu

vko 22

Ma

ï¡
Ke

To 7

Pe 2

La 3

Su 4

22

Kevätlukukaus¡ 2017 12.1. - !.6.2OL71

Tammikuu
vko 52 1 2 3 4 5

Ma 2 9 L6 23 30

Ti 3 10 L7 24 31

Ke 4 77 18 25

To 5 t2 19 26

Pe 6 13 20 27

La 7 74 2t 28

Su L I 15 22 29

2t
Huhtikuu Toukokuu

vko 13 14 15 L6 tt
Ma 3 10 17 24

fi 4 IT 18 25

Ke 5 t2 19 26

To 6 13 20 27

Pe 7 L4 2t 28

La 1 I 15 22 29

Su 2 9 16 23 30

vko 5 6 I I 9

Ma 6 73 20 27

TÎ 7 L4 2t 28

Ke t 8 15 22

To 2 9 16 23

Pe 3 10 L7 24

LA 4 L7 18 25

Su 5 L2 19 26

19

TL

vko
1

I 19 20 2t 22

Ma 7 8 15 22 29

TI 2 9 16 23 30

Ke 3 10 77 24 31

To 4 11 18 25

Pe 5 72 19 ?6

la 6 13 20 27

Su 7 L4 21 28

syyslukukausi

kevätlukukausi

3

86

101

Syysloma 24. - 30.10.2016 {vk 43)

Jou luloma L9.t2.20L6 - 1,7,20L7

Talviloma 27.2, -5.3,20t7 (vkg)

Työpäivät lv 20t6-20L7 :

18 20

L87


