HÖNTTÄMÄEN KOULUN
KOULUTIEDOTE 2011-2012

Hyvät vanhemmat
Kesällä tapasin useita entisiä Hönttämäen koulun oppilaita, jotka olivat opintonsa jo
suorittaneet ja siirtyneet työelämään. Oli mukava kuulla kuinka heidän elämä oli koulun jälkeen sujunut. Alakoululla on tärkeä vaihe nuoren opiskelutaitojen opettamisessa. Tietojen ja taitojen ohella opiskelutaitoihin kuuluu vastuullisuuden ja sosiaalisten
taitojen oppiminen. Opetussuunnitelman tavoitteena on yhtenäisen oppimispolun rakentuminen 1-9 luokille. Tämä asia on alueellamme ollut vaikeasti rakennettavissa,
koska yläluokat ovat sijainneet kaupungissa.
Vanhempien aktiivisen toiminnan ansiosta yläluokan tilat ovat nyt rakentumassa
Korvensuoran suuralueelle. Parhaillaan hankeryhmässä mietitään muutamaa sijoitusvaihtoehtoa. Sen jälkeen työ etenee ensi keväällä päättäjille päätöksentekoon ja sitä
kautta kaupungin taloussuunnitelmiin. Rakentamisen ajankohtaa on vaikea arvioida,
mutta parhaassakin tapauksessa tilat olisvat käytettävissä aikaisintaan loppuvuodesta
2015.
Hönttämäen koulun kannalta merkittävin muutos olisi vaihtoehto, jossa koulun viereiselle tontille rakentuisi lisätilat 250 yläkoulun oppilaalle. Hönttämäen koulusta tulisi noin 500 oppilaan 1-9 yhtenäinen peruskoulu. Toisessa vaihtoehdossa yläkoulun
tilat sijoittuisivat Talvikankaan monitoimitalon yhteyteen. Tässä vaihtoehdossa Hönttämäen koulusta tulisi uuden Talvikankaan peruskoulun sivukoulu, jossa on luokat 14.
Kesällä tapaamani entiset oppilaat olivat menestyneet opinnoissa hyvin ja he olivat
sijoittuneet opiskeluaan vastaaviin työpaikkoihin. Heidän kokemukset osoittavat, että
yläkoulun sijainti ei ole ollut esteenä opinnoissa menestymiseen. Kiistatta 1-9 koulu
luo kuitenkin paremman pedagogisen jatkumon koko kouluajalle. Tulevaisuudessa
saamme alueemme kouluolot entistä paremmiksi palvelemaan alueemme asukkaita.
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Hönttämäen koulun koulutoimikunta ja luokkatoimikunnat
Koulutoimikunta koostuu jokaisen luokan yhdestä vanhemmasta, rehtorista ja yhdestä opettajien edustajasta. Koulutoimikunta kokoontuu muutaman kerran lukuvuodessa ja se keskustelee yleisistä Hönttämäen kouluun liittyvistä asioista mm. opetussuunnitelmasta, kodin ja koulun yhteistyöstä, koulutiloista jne.
1A Janne Tuovila
2A

Susanna Saranlinna

3A

Marja-Liisa Lamberg

3B

Mari Röning ja Saria Moilanen

4A

Pekka Hyvönen

4B

Sirpa Vattula

5A

Jouni Bergman

5B

Riikka Saarela

6A Timo Karvonen
6B

Marianne Soikkeli

Luokkatoimikunta koostuu neljästä kuuteen saman luokan oppilaiden vanhemmasta. Yhdessä opettajan kanssa luokkatoimikunta voi mm. käsitellä luokan kasvatuksellisia asioita, järjestää lasten ja vanhempien yhteisiä tapahtumia tai suorittaa varainkeräystä opintoretkiin tai leirikouluihin.

Kouluterveydenhuolto
Terveydenhoitaja Emilia Martimo on Hönttämäen koululla tiistaisin ja torstaisin pääsääntöisesti klo 8-16.
Päivystystunti on klo 12-13. Muina aikoina mielellään ajanvaraus. Tapaturmat ja kiireelliset asiat hoidetaan aina välittömästi.
Terveydenhoitajalle voi jättää soittopyynnön keskitetyn ajanvarauksen
kautta (p. 08-55844355) tai lähettämällä tekstiviestin numeroon 0505942345. Terveydenhoitajaan voi olla yhteydessä myös sähköpostilla
(osoite: emilia.martimo@ouka.fi). Sähköpostiviesteihin ei tietoturvasyistä
kannata laittaa henkilötunnuksia.
Koululääkäri Kirsi Iisakka työskentelee Hönttämäen koululla noin kerran
kuukaudessa yhden aamupäivän tehden terveystarkastuksia.
Sairausasiat hoitaa oma lääkäri omalla terveysasemalla, jonne huoltaja varaa itse ajan.
Koululaisten terveystarkastukset
Uuden neuvola-asetuksen mukaan terveydenhoitaja tarkastaa kaikkien
luokka-asteiden oppilaat lukuvuoden aikana. Niin sanottu laajennettu terveystarkastus tehdään 1.- ja 5. –luokkalaisille. Suppeampi terveystapaaminen järjestetään 2.-, 3.-, 4.- ja 6. -luokkalaisille.
Vanhemmat voivat olla yhteydessä terveydenhoitajaan, jos jokin asia lapsen kasvussa tai kehityksessä mietityttää.
Lääkärillä käyvät 5. luokkalaiset tytöt ja pojat. Myös 1. luokan oppilaat
voivat käydä lääkärin tarkastuksessa, jos terveydenhoitaja tai vanhemmat
näkevät siihen olevan tarvetta.
Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan terveystarkastuksiin. Terveydenhoitajalla on vastaanottoaikoja myös oppilaiden koulupäivien ulkopuolella oman työaikansa rajoissa.

Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut
Huoltajat voivat ottaa yhteyttä koulupsykologiin ja -kuraattoriin erilaisissa oppilaan koulunkäyntiin liittyvissä, mieltä askarruttavissa kysymyksissä. Koulupsykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö. Koulukuraattori
on koulun sosiaalityöntekijä. Heidän työnsä tavoitteena on tukea oppilaan
kasvua ja kehitystä sekä edistää oppimisen ja koulunkäynnin edellytyksiä.
Koulupsykologi ja –kuraattori tuovat oman ammattialansa asiantuntemuksen koulun oppilashuoltotyöhön, opetuksen tukitoimien suunnitteluun
sekä koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. Psykologi ja kuraattori tekevät yhteistyötä oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa sekä tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa.
Yhteystiedot:
Koulupsykologi Marja-Liisa Tanjunen puh. 044-7039654, sähköposti:
marja-liisa.tanjunen@ouka.fi
Koulukuraattori Paula Koskinen puh.044-7039661, sähköposti: paula.koskinen@ouka.fi
Hammashuolto
Koululaisten hampaat hoitaa Hintan hammashoitola, hammaslääkäri Anne
Hassinen.
Tarkastuksia ei tehdä vuosittain, vaan hammaslääkärin tekemän yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan. Kutsut lähetetään hammashoitolasta kotiin.
Oppilashuoltoryhmä
Koulussamme toimii oppilashuoltoryhmä, jonka jäsenet yhdessä pyrkivät
auttamaan oppilasta, jolla on vaikeuksia koulunkäynnissä. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu
noin kerran kuukaudessa. Pienemmissä kokoonpanoissa oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarpeen mukaan.
Oppilashuoltoryhmään kuuluu rehtori, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja tarvittaessa koululääkäri ja sosiaalityöntekijä.

YLEISTÄ
Oppitunnit
8.15 - 9.00
9.00 - 9.45
välitunti
10.15 - 11.00
ruokailu I ja välitunti
11.15 – 12.00
ruokailu II ja välitunti
12.30-13.15
välitunti
13.30 – 14.15
välitunti
14.30 - 15.15
Välitunnit
Välitunnilla oppilaat ovat ulkona. Yli -25° C pakkasella (muut säätekijät
huomioiden) oppilaat voivat olla osan välitunneista sisällä. Sadepäivänä
on syytä varata mukaan sadetakki tai sateenvarjo .
Koulumatka
Kouluun saavat tulla pyörällä vain ne oppilaat, joiden koulumatka on pitempi kuin 0,5 km. Pyöräilykypärän käyttö on koulumatkalla pakollinen.
Olisi pyrittävä huolehtimaan siitä, että oppilaat eivät lähde liian aikaisin
kouluun.
Liikuntatunnit
Liikuntatunneille oppilaiden on varattava asianmukainen vaatetus. Sisäliikuntavarusteet: verrytelyhousut/shortsit ja t-paita tai voimistelupuku.
Sisäliikuntatunti päättyy peseytymiseen, jota varten oppilaalla täytyy olla
mukana pyyheliina. Mikäli oppilaalla on epäselvyyksiä varusteista tai ulkoliikunnan pakkasrajasta (-15°C), on syytä ottaa sekä ulko- että sisäliikuntavarusteet. Perusperiaate on, että liikuntatunneilla olisi eri vaatetus
kuin muilla tunneilla. Tiedotteen lopussa on ohjeellinen liikunnan vuosisuunnitelma 3-6 luokkalaisille.

Puhelimet koulussa
Oppilailla saa olla puhelimet mukana koulussa. Toivomme kuitenkin, että
mietitte yhdessä lapsenne kanssa, tarvitaanko puhelinta vättämättä koulupäivän aikana. Puhelinta säilytetään repussa äänettömällä. Mikäli lapsella
on tarve käyttää puhelinta keskellä päivää on lupa pyydettävä opettajalta.
Näin vältämme, ettei puhelimestä tule häiriötä ja sitä ei käytetä asiattomuuksiin.
Uskonnolliset tilaisuudet
Koulussa pidettävät uskonnolliset tilaisuudet ovat seurakunnan päivänavaukset perjantaisin klo 10.15 yhdestä kolmeen kertaan kuukaudessa, joulukirkko sekä pääsiäismessu.
Poissaolot
Sairastumisesta tms. odottamattomasta poissaolosta tulee ilmoittaa koululle poissaolopäivän aikana. Luvan enintään viiden päivän poissaoloon
koulusta myöntää oppilaan oma opettaja. Pitempiin poissaoloihin luvan
myöntää rehtori. Oppilaiden tulee kuitenkin välttää pitempiä (1-2 viikon)
lomia koulun lukukausien aikana. Lomakkeen pitempien lomien hakemiseen saa netistä koulun kotisivulta.
Tukiopetus
Tukiopetusta annetaan oppilaille, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen
opetuksesta. Samoin sillä voidaan auttaa saavutettujen tietojen syventämisessä.
Erityisopetus
Erityisopettaja opettaa oppilaita, joilla on lieviä vaikeuksia oppimisessa
tai kouluun sopeutumisessa. Opetus tapahtuu kouluaikana yksilöllisesti,
pienissä ryhmissä tai normaalin opetuksen yhteydessä.
Kodin ja koulun yhteistyö
Toivomme, että kodin ja koulun yhteistyö sujuu käytännössä hyvin. Oppilaiden muisterin ja puhelimen avulla yhteydenotto voi tapahtua päivittäin. Opettajien sähköpostiosoitteet ovat tämän lehtisen alussa. Vaikeis-

sakin asioissa on syytä ottaa yhteys kouluun heti, eikä siirtää sitä myöhemmäksi. Vain yhdessä toimien ja neuvotellen saadaan asiat kuntoon.
Luokkatoimikunnatkin voivat toimia linkkinä kodin ja koulun välillä.
Ruokailu
Kouluravintolasta vastaa Sodexho. Hönttämäen koulussa tarjotaan luomuruokaa ”Portaat luomuun” 2-tason mukaisesti. Kouluruokailuun liittyvistä asioista saa tietoa Hönttämäen koulun keittiöltä klo 7.00-14.00.
Mikäli oppilas tarvitsee erikoisruokavalion esim. allergian tai jonkin sairauden takia, tulee hänen hänen ottaa yhteyttä omaan opettajaan tai suorran kouluravintolaan. Ensimmäinen ruokailuvuoro on klo 10.50 - 11.30 ja
toinen vuoro on 11.45-12.30.

Koulun työajat lukuvuonna 2011-2012
Syyslukukausi 11.8. - 22.12.2011
- syysloma 24. - 28.10. (vko 43)
- lauantai työpäivä 17.12, joulujuhlat (korvataan ma 30.4.)
- joululoma 23.12.2011 - 8.1.2012
Kevätlukukausi 9.1. - 2.6.2012
- talviloma 5. - 9.3. (vko 10)
- pääsiäinen 6.-9.4.
- vappuloma ma 30.4.-ti 1.5.
- helatorstai 2.6.

Juhlat, tapahtumat, retket ja kilpailut
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vko 41 energiansäästöviikko
21.10. Talent
16.11. Ahtisaari-päivä
17.12. joulujuhla
vko 9 kulttuuriviikko
vko 11 uintiviikko
maaliskuu, talviliikuntatapahtuma
huhtikuu, nuukuusviikko
toukokuu, kevätjuhla

Iltapäivätoiminta koulullamme
Koulunkäyntiavustajat järjestävät ohjattua läksyjen tekemistä iltapäivätoiminnan tilassa ma-to klo 13.15-15. Aikaisempien vuosien kaltaiseen ohjattuun vapaa-ajan viettoon koulunkäyntiavustajien aika ei tällä hetkellä riitä.
1-2 luokan oppilaille on tarjolla asukastuvan tiloissa iltapäiväkerhoa ja Talvikankaan nuorisotalolla on iltapäivisin myös ohjattua toimintaa.
Kirjasto
Kirjastoauto on Hönttämäen koululla tiistaisin klo 10.00-10.20.

LIIKUNNAN VUOSISUUNNITELMA 3-6 LUOKILLE

VKO
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

SYKSY 2011
LAJI
yleisurheilu
”
”
”
suunnistus
“
”
”
jalkapallo
”
SYYSLOMA
sisäpalloilu
”
”
”
”
luistelu/ sisäpelit/musiikkiliikunta/
”
“

VKO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

KEVÄT 2012
LAJI
luistelu/sisäpelit/musiikkiliikunta
”
”
”
”
hiihto/sisäpelit
”
HIIHTOLOMA
UINTIVIIKKO
hiihto/sisäpelit
hiihto/sisäpelit
telinevoimistelu
”
”
”
pesäpallo/jalkapallo
”
”
”
“

SISÄLIIKUNTAVARUSTEET: t-paita, joustavat urheiluhousut, shortsit tai jumppa-asu
ULKOLIIKUNTAVARUSTEET: verryttely- tai ulkoilupuku ja lenkkarit (suunnistuksessa mahdollisesti kumisaappaat)
Sisäliikuntatuntien jälkeen jokainen käy suihkussa. Mukana on oltava oma pyyhe ja vaihtovaatteet.
Myös ulkoliikuntatuntien jälkeen vaatteiden vaihto ja suihkussa käynti on suotavaa.
Talvella pakkasraja ulkoliikuntaan on -15°C koulun mittarista luettuna.

