
Kauraslammen koulun
vanhempainillat

Vanhempainiltojen diat 8.9.2022 ja 15.9.2022



TERVETULOA



Kauraslammen koulun arvot ja oppimiskäsitys

• Koulun kotisivut



Koulunkäynnin tuki luokilla 1-6

• Erityisopetustunnit on palkitettu lukujärjestykseen ja suunniteltu osaksi luokan arkea.

• Erityisopettajalla käydään joustavasti tarpeen mukaan. Tukea voi saada lyhyemmissä tai pidemmissä
jaksoissa. Säännöllisestä tuesta sovitaan aina vanhempien kanssa.

• Keskeisiä tuettavia asioita ovat lukemaan ja
kirjoittamaan oppiminen, matematiikka, keskittymisvaikeudet ja muut oppimisen pulmat. 1.-2.-
luokilla myös puheopetus mahdollisuuksien mukaan.

• Pyritään tukemaan matalalla kynnyksellä siten, etteivät mahdolliset haasteet pääse kasvamaan.

• Erityisopettaja seuraa myös oppilaiden edistymistä ikätasoon sopivilla ryhmätesteillä. Näiden tuloksista
informoimme wilman koemerkinnöissä tai vain, jos huoli herää ja oppilaan saamaa tukea on syytä
tarkistaa.

• Erityisopettajien keskeisin viestintätapa ovat wilman tuntimerkinnät, joihin merkitään kunkin oppilaan
saamat erityisopetustunnit. Näette niistä, milloin ja missä oppiaineessa lapsenne on saanut
erityisopetusta.

• Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos teillä on jotakin asiaa. Erityisopettajat tavoittaa parhaiten wilmaviestillä.



Oppilashuolto ja koulunkäynnin tuki

• Oppilashuollon tehtävät ja henkilöt on esitelty koulun
kotisivuilla kohdassa Oppilaiden hyvinvointi

• Koulunkäynnin tuki ja erityisopetus on esitelty koulun
kotisivuilla kohdassa Opetus ja arki



KOULUKURAATTORI (1-6-luokat)
• Kuraattoripalvelut ovat vapaaehtoisia, maksuttomia ja

luottamuksellisia.

• Käytännössä tapaamiset ovat tukikeskusteluja oppilaan kanssa.
Kuraattori tekee tiivistä yhteistyötä oppilaan kotiväen sekä opettajien
ja tarvittaessa muun oppilashuollon henkilöstön kanssa oppilaan
tukemiseksi. Kuraattori voi myös osallistu oppilaan asiassa
pidettävään neuvotteluun.

• Kuraattorille voi varata ajan itsenäisesti, opettajan / henkilökunnan
ohjaajamana tai huoltajien yhteydenoton kautta.

• Kuraa ori ohjaa oppilaan tarvi aessa muiden palveluiden piiriin 

• Syinä voivat olla esimerkiksi:

• kaverisuhteet, kiusaamisasiat

• kotiasiat

• tunne- ja vuorovaikutuspulmat

• käytöspulmat

• jaksaminen

• poissaolot, koulumotivaatio

• päihteet

Yhteystiedot:

Jonna Mäkelä

P. 040-133 4520

jonna.makela1@ylojarvi.fi

Tai Wilman kautta

Parhaiten tavoitat Wilma-viestillä



KOULUKURAATTORI (7-9-luokat)
• Maksuttomia, vapaaehtoisia tapaamisia

ajanvarauksella. Käytännössä tapaamiset ovat
tukikeskusteluja oppilaan kanssa. Kuraattori tekee
tiivistä yhteistyötä oppilaan kotiväen sekä
opettajien kanssa oppilaan tukemiseksi

• Kuraattorille voi varata ajan itsenäisesti tai
ohjautua huoltajan tai koulun henkilökunnan
ohjaamana. Syitä voivat olla mm.

• kaverisuhteet ja kiusaamisasiat
• kotiasiat
• tunne -ja vuorovaikutustaidot
• käytöspulmat
• jaksaminen
• poissaolot, koulumotivaatio
• päihteet

Yhteystiedot:
Anna Jussila
p. 041-730 0526

anna.jussila@ylojarvi.fi

TAI

wilma (löytyy henkilökuntaosiosta )



KOULUPSYKOLOGI (1-4-luokat)
• Koulupsykologin palvelut ovat vapaaehtoisia, maksuttomia ja

luo amuksellisia. 

• Koulupsykologi selvittää, tukee tai tutkii oppilaan koulunkäynnissä,
oppimisessa tai kasvussa ja kehityksessä esiin tulevia
haasteita. Koulupsykologi tapaa oppilaita keskustelu -, tutkimus- ja
tukikäynneillä.

• Koulupsykologi tekee tiivistä yhteistyötä kodin sekä tarvittaessa koulun
muun henkilökunnan kanssa. Hoidon, jatkotutkimusten ja
kuntoutuksen tarve a arvioidaan tarpeen mukaan. 

• Koulupsykologille voi varata ajan itsenäisesti, huoltajien
yhteydenotolla tai opettajan/ henkilökunnan ohjaamana. Yhteyden saa
Wilma-viestillä sekä puhelimitse ja sähköpostitse. Yhteyttä voit ottaa
myös koulupsykologien yhteydenottolomakkeella.

Koulupsykologiin voi olla yhteydessä, mikäli on huolta esimerkiksi:

oppimisesta ja koulunkäynnistä

keskittymisestä

käyttäytymisestä

tunne-elämään liittyvistä asioista, kuten mieliala, pelot, jännittäminen ja
koulustressi

Yhteystiedot:

Bettina Tavinen

p. 041 7300 540

bettina.tavinen@ylojarvi.fi

Wilma



KOULUPSYKOLOGI (5-6-luokat)

Tällä hetkellä 5-6-
luokkalaisten koulupsykologin
paikka on avoinna.

Tarvittaessa yhteyttä voi
ottaa koulupsykologi Bettina
Taviseen.

Yhteystiedot:
Bettina Tavinen
p. 041 7300 540
bettina.tavinen@ylojarvi.fi
Wilma



KOULUPSYKOLOGI (7-9-luokat)
• Maksuttomia, vapaaehtoisia tapaamisia joko

oppimisselvittelyjen tai keskustelukäyntien
muodossa. Koulupsykologin luo
hakeudutaan ajanvarausperiaatteella.

• Koulupsykologille voi varata ajan itsenäisesti
tai ohjautua huoltajan
tai koulun henkilökunnan ohjaamana.

• Koulupsykologiin voi olla yhteydessä, mikäli
huolta on esimerkiksi

 oppimisesta ja koulunkäynnistä
keski ymisestä 
käy äytymisestä 
tunne-elämään liittyvistä asioista kuten mieliala,
ahdistuneisuus, pelot, jännittäminen ja
koulustressi

Yhteystiedot:
Bettina Tavinen 7. lk. p. 041 730 0540
Sara Liinamaa 8-9. lk. p. 040 133 4578

etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

TAI

Wilma (henkilökuntaosio)



TERVEYDENHOITAJA (1-2-luokat Asuntila)

Yhteystiedot:
Terveydenhoitaja Emmi Repo
Asuntilan koulu, Suolaniityntie 7
Luokat 1-2, paikalla koululla
tiistaisin
Puh. 050-3904673,
puhelinaika ma-pe klo 11-12



TERVEYDENHOITAJA (1-6-luokat)

Yhteystiedot :
Terveydenhoitaja Kirsi Paukkunen
p.050 3904791 puhelinaika klo 11-
12
kirsi.paukkunen@ylojarvi.fi



TERVEYDENHOITAJA (7-9-luokat)

• Vuosittaiset terveystarkastukset
• Sovitut kontrollit ja

tapaamiset (esim. kasvu, ryhti,
rokotukset, muut terveysasiat)

• Avovastaanotto ma-pe kello 11-
12

• Yhteystiedot:
• Oona Vihervirta
• 050 390 4661 (soittoaika klo 11-

12)
• tai Wilman kautta



Psykiatrinen sairaanhoitaja
Psykiatrinen sairaanhoitaja eli psyykkari toimii koululla

osana kouluterveydenhuoltoa. Tehtävänä ja tavoitteena on

varhaisen tuen tarjoaminen nuorille mielen hyvinvointiin ja

mielenterveyteen liittyvissä asioissa.

Psyykkarin vastaanotolle nuori voi hakeutua/ohjautua

esimerkiksi, jos on
- mielialamuutoksia
- ahdistuneisuutta
- toistuvasti esim. univaikeuksia, päänsärkyä tai muuta

pahan olon tunnetta

Psyykkarin luo voi hakeutua/ohjautua myös keskittymisen

haasteisiin liittyvissä asioissa. Mikäli nuorella on keskittymisen

on syytä hakeutua psyykkarin vastaanotolle ja psyykkari voi

tarvittaessa aloittaa tarkemmat selvittelyt.

Nuori voi ohjautua psyykkarin vastaanotolle koulun aikuisen

ohjaajamana, vanhempien toiveesta tai kouluterveydenhuollosta

sekä oppilashuollon kautta. Myös nuori voi itse olla psyykkariin

yhteydessä.

Yhteystiedot
Psyykkari Milja Grönlund
Kauraslammen koululla maanantaisin ja keskiviikkois
in sekä joka toinen perjantai
p. 041 730 5900

milja.gronlund@ylojarvi.fi



Kodin ja koulun välinen yhteistyö

• Wilma / viestit, tiedotteet, tuntimerkinnät
• 3-9 luokkien oppilaat saavat omat tunnukset
• Viikkotiedote luokkien 7-9 oppilaille ja huoltajille
• Koulun ko sivut 
• Kuukausi edote / rehtori 
• Luokkien (ope ajien) omat edo eet 
• Luottamus, avoimuus, yhteistyö
• Tutustumistapaamiset
• Vanhempainilta
• Arviointikeskustelut luokilla 1-5 (OPS)
• Vanhempainyhdistys



Lukuvuoden 2022-2023 toimintasuunnitelma

• Viestintä
• Painopisteet
• Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet
• Koulun ulkopuolinen opetus/retket



Koulun työ- ja loma-ajat
lv 2022-2023

• Syyslukukausi ke 10.8. - to 22.12.2022
• Syysloma (viikko 42) ma 17.10. - pe 21.10.2022
• Kevätlukukausi ma 9.1. - la 3.6.2023
• Talviloma (viikko 9) ma 27.2. - pe 3.3.2023
• Pääsiäisloma to 6.4. - ma 10.4.2023
• Lauantaikoulupäivä la 15.4.2023
• Helatorstai (vapaa) 18.5.2023
• Lauantaikoulupäivän korvaava vapaapäivä pe 19.5.2023



Opetussuunnitelma ja koulun kotisivut

• Kauraslammen koulun opetussuunnitelma löytyy koulun
kotisivuilta kohdasta Opetus ja arki/opetussuunnitelma

• Ops-asiat
• Tuntijako
• Aikataulut ja koulunkäynnin tuki
• Arviointisuunnitelma luokat 6-9
• Arviointisuunnitelma luokat 1-5



Ylöjärven harrastamisen malli

• Heikki Puttonen
• Harrastamisen Ylöjärven mallin projek päällikkö 

Lasten ja nuorten liikuntakoordinaa ori 
Ylöjärven kaupunki
Sivistysosasto
Kurun e 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi 
p. 0444860672
heikki.puttonen@ylojarvi.fi



Tervetuloa tekemään
yhteistyötä Kauraslammen
koulun opetushenkilöstön
kanssa, lapsenne hyväksi!


