Hiukkavaaran koulun syystiedote 2020 - 2021
Hiukkavaaran koulu
Tahtimarssi 3
90670 Oulu
Rehtori Anne Moilanen p. 040 8382828
Hallintosihteeri Teija Malo p. 040 4824748

Koulumme arvot ovat:
sitoutuminen
joustavuus
yhteisöllisyys
luovuus
Koulun kehittämiskohteet lukuvuodelle 2020 – 2021
-

Vuosiluokkiin sitomaton opetus ja yksilölliset opinpolut
o Arvioinnin kehittäminen
o Ilmiöoppiminen
o Inkluusio / osallistava oppiminen

Yhteydenpito kouluun
Opettajat saa parhaiten kiinni Wilman kautta. Jos huoltajalla ei ole Wilma-tunnuksia, hänen tulee olla
yhteydessä rehtori Anne Moilaseen (anne.j.moilanen@ouka.fi) tai hallintosihteeri Teija Maloon
(teija.malo@ouka.fi).
Jotta saamme teihin yhteyden kiireellisissä tapauksissa, pyydämme teitä tarkistamaan oppilastiedot
Wilmassa mahdollisimman pian (löytyy kohdasta Lomakkeet). Siellä tulee olla ajantasaiset huoltajien
yhteystiedot sekä oppilaan osoite. Ilmoittakaa siellä myös lastenne erityisruokavaliot ja allergiat. Tiedot
tulee olla päivitettynä elokuun loppuun mennessä.
Mikäli lapsellanne on jokin jatkuva lääkitys tai sairaus, joka tulee huomioida koulussa, ilmoittakaa siitä
lapsen opettajalle. Kodin ja koulun yhteistyönä tehdään tarvittaessa oppilaalle lääkehoitosuunnitelma,
jossa sovitaan hoidon toteuttamisesta koulupäivän aikana.
Muistattehan vielä päivittää oppilaan tietojen luovutusluvat. Ne löytyvät myös Wilman lomakkeista.
Tiedotamme koko koulua koskevista tapahtumista, poikkeuksista lukujärjestykseen yms. Wilman
tiedotteissa. Siksi on erittäin tärkeää, että muistatte laittaa Wilman ilmoitusasetuksissa päälle ilmoitukset
uusista tiedotteista. Pikaviestejä käytämme vain kohdennettuun viestintään.

Yhteystiedot
Rehtori Anne Moilanen, p. 040 8382828, anne.j.moilanen@ouka.fi
Hallintosihteeri/kanslia
Koulukuraattori
Koulupsykologi
Virastomestarit
Kouluterveydenhoitaja
Ateria- ja puhtauspalvelut (ISS)
Kiinteistöhoito (L&T)

Teija Malo
Mirja Korkala
Kerttu Peltola
Helena Kuoppamaa

040 4824748
040 6633153
044 7039656
040 6313781
040 1851768
046 9211128
050 3857310

Opettajien ja koulunkäynninohjaajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@eduouka.fi

Nimi
Hartikainen Henri
Hautala Sanna
Helenius Paula
Hurskainen Mari
Isola Jouni
Katajamäki Juhani
Keränen Aino
Kesäniemi Markus
Komulainen Hanna-Riikka
Kuusento Kaisa
Laukka Carola
Lindgren Eeva-Stiina
Ljokkoi Lea-Sesilia
Lopes Suvi
Lumila Tanja
Lähde Virpi
Marttila Eemeli
Mäkelä Jenni
Nitovuori Veli-Pekka
Oikarainen Sari
Oikarinen Saila
Parkkonen Ullamaija
(Sari Jääskeläinen)
Perälä Tuija
Pietola Tanja
Posio Sirpa
Pulkkinen Kaisa-Leena
Rahko Katariina
Rousu Kimmo
Rytkönen Tuomas
Saarikoski Heini
Svärd Elisa
Veteläinen Juha
Yypänaho Kristiina

luokanopettaja
koulunkäynninohjaaja
luokanopettaja
luokanopettaja
koulunkäynninohjaaja
luokanopettaja
luokanopettaja
luokanopettaja
koulunkäynninohjaaja
luokanopettaja
koulunkäynninohjaaja
luokanopettaja
luokanopettaja
luokanopettaja
koulunkäynninohjaaja
laaja-alainen erityisopettaja
luokanopettaja
koulunkäynninohjaaja
luokanopettaja
koulunkäynninohjaaja
luokanopettaja
luokanopettaja
erityisluokanopettaja
luokanopettaja
laaja-alainen erityisopettaja
luokanopettaja
luokanopettaja
luokanopettaja
luokanopettaja
koulunkäynninohjaaja
luokanopettaja
apulaisjohtaja, luokanopettaja
erityisluokanopettaja

Ryhmä
Taigalupot (1-2E)

Sarvijäärät (5A ja B)

Puhelinnumero
040 1821490
040 5449919
040 1906208
040 5866479
040 6314311
040 6190182
040 3527682
040 5787883
040 5367822
040 6497273
040 6836064
040 5832790
040 4894621
040 3534213
040 1455296
040 5451483
040 1820887
040 6877087
040 1932088
040 6378537
040 3553567

Tupsunaavat (1-2D)

040 1863148

Tähtisarat (1-5C)
Tupsunaavat (1-2D)

040 3533394
040 5724591
040 4829703
040 4871165
040 5836493
040 1828571
040 5759148
040 6310124
040 4858731
040 6341144
040 6614799

Hopearassit (1-2A)
Jaavakiirunat(1-2B)
Barkchips (3-4C)
Kaarnapuut (6A)
Taigalupot (1-2E)
Jaavakiirunat (1-2B)
Tähtisarat (1-5C)
Barkchips (3-4C)

Hopearassit (1-2A)
Hallavilkat (3-4B)

Tähtisarat (1-5C)
Kaarnapuut (6A)
Ruskorahkat (3-4A)
Ruskorahkat (3-4A)
Sarvijäärät (5A ja B)
Hallavilkat (3-4A)
Kaarnapuut (6-8A)

Oppilashuolto
Oppilashuollosta löydät parhaiten tietoa Wilmasta, josta löytyy koulumme oppilashuoltosuunnitelma.
Oppilashuollon henkilökunnan yhteystiedot löytyvät koulumme verkkosivuilta.

Päivittäinen työaika
klo 8.30 - 10.00

oppiaika 1

klo 10.00 - 10.30

välitunti

klo 10.30 - 12.30

oppiaika 2, ruokailu

klo 12.30 – 13.00

välitunti

klo 13.00 – 14.30

oppiaika 3

klo 14.30 – 14.45

välitunti

klo 14.45 – 15.30

oppiaika 4

Koulun työ- ja loma-ajat
syyslukukausi 12.8. – 19.12.2020 (89 työpäivää)
kevätlukukausi 7.1. – 5.6.2021 (100 työpäivää)
Lomat, vapaapäivät ja lauantaityöpäivä
syysloma 19. – 24.10.2020 (vko 43)
joululoma 20.12.2020 – 6.1.2021
talviloma 8. – 14.3.2021 (viikko 10)
pääsiäinen 2. – 5.4.2021
helatorstai 13.5.2021

Tapahtumat ja vanhempainillat
(Korona-rajoitusten salliessa)
19. – 20.8. koulukuvaus
1.9. koulun esittely -vanhempainilta
18.12. joulukirkko klo 10 / kynttiläpolku
Talviurheilupäivä viikolla 9
22. – 26.3. uintiviikko
Kevätjuhla viikolla 20, myös vanhemmille
4.6. kevätkirkko klo 10 / vaihtoehtoinen tapahtuma
5.6. kevätlaulutilaisuus ja todistusten jako
Muista mahdollisista tapahtumista tiedotamme erikseen.

Lomat ja poissaolot
-

Jos oppilas on sairas, huoltajan tulee ilmoittaa poissaolosta oppilaan lähiopettajalle joko
tekstiviestillä tai Wilman kautta mahdollisimman nopeasti
Huoltaja voi hakea oppilaalle lomaa kouluaikana Wilman kautta (Hakemukset ja päätökset)
o Oppilaan lähiopettaja hyväksyy viiden päivän ja sitä lyhyemmät lomat

o
o

Rehtori hyväksyy yli viiden päivän lomat
Toivomme, että oppilaiden matkat sijoittuisivat mahdollisuuksien mukaan koulujen
loma-aikoihin

Liikenne
Rakentaminen alueella on edelleen käynnissä, joka tarkoittaa raskasta liikennettä kaduilla. Huolehdittehan,
että lapsenne koulutie on turvallinen. Jos tuotte oppilaan kouluun autolla, toivomme, että jätätte hänet
Hiukkavaarankadun varteen. Koulun pihan parkkipaikalla sattuu helposti vaaratilanteita, jos siellä on paljon
liikkuvia autoja yhtä aikaa. Se myös hankaloittaa henkilökunnan paikoitusta.
Invapaikoille ei saa pysäköidä tai pysähtyä edes lyhyen aikaa. Koulutaksien aikataulut ovat tiukat ja ne
tarvitsevat vapaat invapaikat jättäessään erityislapsia koulun pihaan.

Tietoa koulumme toiminnasta löytyy koulumme kotisivuilta:
https://www.ouka.fi/oulu/hiukkavaaran-koulu

Koulun juhlat
Suomalaisella koululla on useita perinteisiä juhlia. Osassa niistä on joitakin uskonnollisuuteen viittaavia
elementtejä. Tällaiset juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria, eikä niitä esimerkiksi niihin
mahdollisesti sisältyvän yksittäisen virren (esim. jouluvirsi, suvivirsi) laulamisen johdosta voida pitää
uskonnon harjoittamiseksi katsottavina tilaisuuksina.

Koulun uskonnolliset tilaisuudet
Mitä ovat koulun uskonnolliset tilaisuudet?
Koulu voi järjestää uskonnollisia tilaisuuksia kuten jumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia.
Tällaiset tilaisuudet katsotaan uskonnon harjoittamiseksi. Perustuslain mukaan ketään ei voida velvoittaa
osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.
Uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisesta päättää peruskoulussa oppilaan huoltaja. Tämän perusteella
oppilaan huoltaja voi valita osallistuuko oppilas jumalanpalvelukseen, uskonnolliseen päivänavaukseen tai
muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen vai osallistuuko oppilas samaan aikaan järjestettävään muuhun
toimintaan.
Uskonnon opetukseen liittyvää rukousta, virttä tai tutustumista jonkin uskonnollisen yhteisön elämään ja
uskonnollisiin toimituksiin ei valtakunnallisen ohjeen mukaan katsota uskonnon harjoittamiseksi.

Koulussamme järjestettävät uskonnolliset tilaisuudet lukuvuonna 2020 - 2021
•
•

•

Oulujoen seurakunta pitää päivänavauksen kerran kuussa (ei Korona-rajoitusten aikana)
Joulukirkko 18.12.2020
Kevätkirkko 4.6.2021

Oppilaan huoltaja voi valita, osallistuuko oppilas uskonnollisiin tilaisuuksiin vai muuhun samaan aikaa
järjestettävään toimintaan. Kirkkokäyntien osalta tätä asiaa kysytään huoltajilta ennen joulu- ja
kevätkirkkoa. Seuraavalla sivulla olevalla lomakkeella huoltaja voi valita, osallistuuko oppilas kuukausittain
järjestettäviin uskonnollisiin päivänavauksiin, joihin lasketaan kuuluvaksi myös syksyisin pidettävät kinkerit.
Tämä koskee kaikkia oppilaita, myös evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvia. Mikäli lomaketta ei
palauteta, oletamme, että oppilas osallistuu päivänavauksiin.

OPPILAAN OSALLISTUMINEN USKONNOLLISIIN PÄIVÄNAVAUKSIIN
Palautetaan 28.8.2020 mennessä lähiopettajalle

Lapsemme ______________________________________________ osallistuu
Oppilaan nimi ja ryhmä

uskonnollisiin päivänavauksiin
samanaikaisesti järjestettävään muuhun toimintaan

Lisätietoja:

______________________________________________________________
päiväys, huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys

Mikäli huoltaja haluaa myöhemmin muutoksen näihin tietoihin, hänen tulee olla yhteydessä rehtoriin.

