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Tervehdys koteihin. 
 

Koulun käytävällä kuullun mukaan mennyt kesä tuntui harvinaisen pitkältä. Olisiko 

syynä ollut se, että meneillään oleva maailmanlaajuinen poikkeustilanne aiheutti 

pitkän poissaolon koululta monelle jo keväällä? Toivottavampaa olisi tietysti se, 

että loma teki tehtävänsä ja kouluasiat ehtivät unohtua jo kesäkuun helteillä? Oli 

niin tai näin, nyt koulun arki on ruvennut rytmittämään koulun ja kotien arkea 

totutulla tavalla. Vaikka pieniä poikkeusjärjestelyjä koululla onkin, pääasia että 

voimme taas yhdessä opiskella uusia asioita ja harjoitella elämässä tarvittavia 

taitoja verrattain normaalisti.  

 

Pohjan koululla ei kesän aikana tapahtunut kovinkaan suuria muutoksia, vaan 

henkilökunta jatkaa lähes samassa kokoonpanossa, kuin edellisenäkin vuonna. Pari 

vahvistusta kuitenkin iloksemme saimme koululle. Opettajakunta on pysynyt 

samana ja meidän tietomme löytyvät tuolta seuraavilta sivuilta. Ohjaajia saimme 

kaksi lisää. Johanna Ahola työskentelee pääasiassa ekaluokkalaisten ja 

iltapäiväkerholaisten kanssa. Jesse Poussu puolestaan tulee työskentelemään 

kaikkien luokkien kanssa. Mutta molemmat tulevat varmasti tutuiksi kaikille 

oppilaille. Sari Kujala siirtyi Hyllykallion koulusta pienryhmän ohjaajaksi eläköityneen 

ohjaajan tilalle. 

 

Vaikka olemme täällä Seinäjoella selvinneet varsin vähällä koronaviruksen 

aiheuttamista altistumisista, niin rajoitukset viruksen leviämisen ehkäisemiseksi 

koskettavat meitäkin. Koululla on käytössä muutamia erikoisjärjestelyjä mm. 

ruokailua, välitunteja sekä taito-ja taideaineita koskien. Pyrimme kuitenkin siihen, 

etteivät rajoitukset vaikuttaisi liikaa koulun arkeen. Turvaetäisyydet ja runsas 

käsienpesu ovat varmasti näkyvimmät toimet, jotka koskettavat meitä kaikkia. 

Niistä on hyvä huolehtia muuallakin kuin vain koulussa. Yhteisten tapahtumien 

järjestämiseen rajoitukset vaikuttavat merkittävästi. Nyt näyttäisi siltä, että yhteisiä 

joulujuhlia, eikä suosittuja vanhempainyhdistyksen diskoja voida järjestää lainkaan. 

Mutta emme aio jäädä koululla tilannetta murehtimaan, vaan henkilökunta 

oppilaskunnan avustuksella pohtii jatkuvasti uusia mahdollisuuksia lisätä mukavia 

juttuja koulun arkeen.  

 

Koko koulun yhteinen vanhempainilta jää syksyllä pitämättä. Kaikki luokat pitävät 

kuitenkin omansa. Yhteistyötä kotien kanssa yritämme ylläpitää sallituilla tavoilla. 

Toivottavasti jossain vaiheessa saamme pitää myös koulun ja kodin yhteisiä 

tilaisuuksia. Valmistunut Taikametsäkin odottelee, koska päästään virallisia avajaisia 

pitämään. 

Tärkeintä tällä hetkellä on kuitenkin pysyä terveenä.  

 

Mukavaa alkanutta lukuvuotta.  

 

Pohjan henkilökunnan puolesta,  

 

Antti 

  



LUKUVUOSI 2020–2021 

työpäivät ja lomat 

Syyslukukausi ke 12.8.– ti 22.12.2020 

Kevätlukukausi to 7.1.– la 5.6.2021  

syysloma vk 42 12.–16.10.2020 

koulupäivä la 12.12.2020 (vastaavasti kiirasto 1.4.2021 vapaa) 

talviloma vk 9 1.–5.3.2021 

pääsiäisvapaa kiirasto-ma 1.–5.4.2021 

helatorstaivapaa to-pe 13.–14.5.2021 

 

YHTEYSTIEDOT 

Koulun osoite:  Väinölänkatu 6, 60120 Seinäjoki  

 

PUHELIN 

Opettajat  050 377 9290 

Koulunjohtaja Antti Tokkari 044 425 5878 

Pienluokat                                         A 

                                                           B 

Laaja-alainen erityisopettaja 

Terveydenhoitaja (koululla ma) 

Koulukuraattori Päivi Märijärvi 

050 378 7354 (Minna, sij. Katja) 

044 425 5767 (Marjo)  

044 418 1676 

044 754 1735 

044 470 0466 

Keittiö 050 378 0737 

Vahtimestari (7-15.30) 044 425 5911 

Iltapäiväkerho 044 470 0302 

koulusihteeri (koululla to-pe) 

Niina Björkmark-Ala-Koukkari 

 

050 317 0067 

 

LUOKAT/OPETTAJAT  etunimi.sukunimi@seinajoki.fi 

1.    Sari Nuolikoski 

2. A    Anne Mylläri  

2. B   Eija Pihlajamaa 

3.   Eija Sippola 

4.   Teemu Rajala 

5.   Antti Tokkari (koulunjohtaja) 

6.   Sari Saloranta 

kielten opettaja   Anne Juntunen 

kielten opettaja  Laura Ala-Kokko 

laaja-alainen erityisopettaja Saija Kantanen 

erityisluokanopettaja (plk A) Minna Vettenranta, sij. Katja Pennala 

erityisluokanopettaja (plk B) Marjo Oksala  

mailto:etunimi.sukunimi@seinajoki.fi


MUU HENKILÖKUNTA  

koulunkäynninohjaajat  

Elina Kaura-Väljä yleisopetus 

Susanne Järvi 

Janne Pirttimäki 

Johanna Ahola 

Jesse Poussu 

yleisopetus 

yleisopetus 

yleisopetus 

yleisopetus 

Leena-Maija Hartikainen pienluokka A ja IP 

Jonna Vuorus-Koramo 

Sari Kujala 

pienluokka A ja IP 

pienluokka A 

Seija Marttila pienluokka B 

Marita Rasku 

Terhi Haapoja 

Eeva Isohella 

Päivi H. Marttila 

Suvi Siikala 

Mika Hakala 

pienluokka B 

pienluokka B ja IP 

iltapäivätoiminnan (IP) ohjaaja  

nepsy-valmentaja 

kouluterveydenhoitaja 

vahtimestari 

Päivi Kalinko 

Virpi Valkama 

keittiö/ravitsemustyöntekijä 

laitoshuoltaja 

PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA JA RUOKAILUT 

1. oppitunti 8.00–8.45 

2. oppitunti 8.50–9.35  

3.-4. oppitunti 10.00–11.45 

1. Ruokailu 10.15  1. lk, 2 A sekä pienluokat A ja B   

2. Ruokailu 10.40  3.–4. lk 

3. Ruokailu 11.05 2 B ja 5.–6. lk    

5. oppitunti 12.15–13.00  

6. oppitunti 13.15–14.00 

7. oppitunti 14.15–15.00 

Opettaja ilmoittaa muista poikkeuksellisista ajoista. 

Koulupäivän päättyessä kaksoistuntiin voidaan tunnit pitää ilman välituntia. Tällöin 

oppitunti päättyy 15 minuuttia aikaisemmin.  

 

PIENLUOKAT A ja B 

Pohjan koulussa toimii kaksi pienluokkaa, joissa annetaan erityisopetusta erityistä 

tukea tarvitseville oppilaille. Pienluokat ovat yhdysluokkia, joissa voi olla oppilaita 

useilta eri luokilta. Opetuksesta vastaa erityisluokanopettaja ja lisäksi luokassa 

työskentelee koulunkäynninohjaajia. Opetuksessa noudatetaan yleisopetuksen 

aine- ja tuntijakoa, joka on yksilöllistetty oppilaan yksilöllisten edellytysten mukaan. 

Opetuksen punaisena lankana on itsetunnon vahvistaminen, jokapäiväisessä 

elämässä tarvittavien taitojen, hyvien tapojen, sosiaalisuuden ja omatoimisuuden 

opettaminen. Oppilailla on mahdollisuus osallistua kykyjensä mukaan integrointiin.  



LUKUVUODEN 2020-2021 TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA 

Kansainvälisyys-teema 

Yhdessä yhteistyöllä -toimintamalli 

Kulttuurimatkan tapahtuma joka luokalle 

Lukuliekki 

Liikuntaliekki 

Oppilaskunta 

Kummioppilastoiminta 1. lk ja 5. lk, 2. lk ja 6. lk  

sekä 4. lk ja esikoululaiset tutustuvat toisiinsa 

 

syyslukukausi 2020 

to 20.8.  3. lk Honkiniemessä  

pe 4.9.  3. lk Kulttuurimatka Millaista on olla eläin? -näyttely 

ke 9.9.  Valokuvaus  

pe 11.9.  Lukuliekin avajaiset 

Liikuntaliekin avajaiset  

vk 41Monilukutaidon ja kansainvälisyyden viikko  

4. lk ja esikoululaiset vierailevat 

Adventtihartaus ja vaihtoehtoinen toiminta 

 

kevätlukukausi 2021 

1. lk ja esikoululaiset vierailevat 

6. lk Pohjanmaan Yrityskylässä 

Pääsiäishartaus ja vaihtoehtoinen toiminta 

pe-to 30.4-6.5.2021 Uintiviikko  

toukokuussa Lukuliekin päätösjuhla  

Yläkoulun rehtori vierailee 6. lk:ssa ja 6. lk vierailee yläkoulussa 

Kevätkirkko ja vaihtoehtoinen toiminta 

 

LUKULIEKKI-DIPLOMI JA KIRJASTO 

Koulussamme voi suorittaa Lukuliekki-diplomin lukemalla kirjoja oman luokkatason 

kirjalistasta. Tarkoituksena on tutustua erilaisiin kirjoihin, mm. kuvakirjoihin, 

sarjakuviin, klassikoihin, runoihin sekä tietokirjoihin. Oppilaat kuvittavat itselleen 

lukuvihkon vuoden teemalla ja askartelevat kirjanmerkit. Luetuista kirjoista tehdään 

tehtävä lukuvihkoon. Keväällä pidettävässä lukujuhlassa palkitaan kaikki 

koulumme viimeisen luokan extra-diplomin saaneet oppilaat sekä arvotaan 

mukavia palkintoja kaikkien vuosittain lukudiplomin suorittaneiden kesken. 

Lisätietoja diplomista saat osoitteesta eepos.finna.fi (kohdasta vinkit) sekä omalta 

opettajalta. 

 

Viihtyisästä kirjastostamme löytyy paljon kirjoja sekä lastenlehtiä. Koulukirjasto on 

avoinna päivittäin. Sieltä saa lainata yhden teoksen kerrallaan omaan pulpettiin. 

(Erityisluvalla oma opettaja voi antaa teoksen kotilainaan.) Kirjastoauto käy 

koululla tiistaisin klo 11.45-12.15.  



VANHEMPAINYHDISTYS 

Pohjan koulun Vanhempainyhdistys ry on rekisteröity yhdistys, jonka jäseninä ovat 

kaikki koulun oppilaiden vanhemmat. 

Vanhempainyhdistys pitää syyslukukauden alussa yleisen kokouksen, jossa valitaan 

uudet jäsenet johtokunnan erovuoroisten tilalle. Tänäkin vuonna ottaisimme 

mieluusti uusia jäseniä. Johtokunnan jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. 

 

Vuosikokouksesta, jossa jäsenvalinnat kuluvalle vuodelle tehdään, tiedotetaan 

tuonnempana koulun kautta. Kokoukseen ovat tervetulleita KAIKKI oppilaiden 

vanhemmat. Jos sinulla olisi intoa ja mahdollisuus liittyä yhdistyksen johtokuntaan, 

niin lähetä etukäteen yhteystietosi alla olevaan vanhempainyhdistyksen e-mail-

osoitteeseen. 

 

Vanhempainyhdistys toimii yhteistyössä koulun ja kodin kanssa ja järjestää oppilaille 

erilaisia tapahtumia mm. halloween party, vappudisco sekä osallistuu 

välituntivälineiden ja vuosittaisten kirjastipendien hankintaan. 

Vanhempainyhdistys sponsoroi muun muassa ksylitolipastillit ruokailun jälkeen. 

Kaikkeen tähän tarvitaan varoja, joita yhdistys toiminnallaan kerää. Haluammekin 

tässä kiittää kaikkia niitä yrityksiä ja yksityishenkilöitä, jotka ovat valmiita tukemaan 

toimintaamme. Toivotamme jokaisen teistä tervetulleeksi joukkoomme: kokouksiin 

saa mieluusti tulla, vaikkei johtokunnassa istuisikaan, tapahtumissa tarvitaan 

kökkäporukkaa - aina voi ilmoittautua vaikka opettajan kautta.  

 

Meihin saat yhteyden myös esim. sähköpostimme kautta 

vanhempainyhdistyspohja@gmail.com 

 

OPPILASKUNTA 

Oppilaskunnan tehtävänä on tuoda oppilaiden näkökulmasta esille koulua 

koskevia asioita. Oppilaskunnan aloitteesta voidaan järjestää erilaisia tapahtumia 

oppilaiden keskuudessa. Lisäksi oppilaskunnan hallituksessa harjoitellaan 

neuvottelu-, kokous- ja esiintymistaitoja.  

Oppilaskunnan hallitukseen kuuluu 1.-3. luokilta kaksi oppilasta kultakin luokalta, 4.-

6. luokilta kolme oppilasta kultakin luokalta ja pienluokilta oppilaita 

osallistumismahdollisuuksien ja halukkuuden mukaan. Luokka valitsee itse edustajat 

keskuudestaan. Lukukaudella 2020-2021uuden oppilaskunnan valinta tapahtuu 

vuodenvaihteessa, sillä kevään etäopetuksen aikana oppilaskunnan hallitus ei 

voinut kokoontua. 

Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Anne Mylläri ja Sari Saloranta. 

 

KERHOTOIMINTA 

pe klo 13-14  Kuntoilu- ja palloilukerho 4. ja 6. lk Janne Pirttimäki  

https://posti.seinajoki.fi/owa/redir.aspx?SURL=q89Jm-Hx7fUYdQAxOB2z0XZReVSGwun2c6GkGwlxmNGG8fOrh8_TCG0AYQBpAGwAdABvADoAdgBhAG4AaABlAG0AcABhAGkAbgB5AGgAZABpAHMAdAB5AHMAcABvAGgAagBhAEAAZwBtAGEAaQBsAC4AYwBvAG0A&URL=mailto%3avanhempainyhdistyspohja%40gmail.com


ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

Seinäjoen kaupunki järjestää iltapäivätoimintaa koulupäivinä Pohjan koulussa. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön 

tarjoaminen lapsille. Keskeisenä tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä 

sekä perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan 

tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen.  

Iltapäivätoiminnan ohjaajina toimivat Eeva Isohella, Leena-Maija Hartikainen, 

Jonna Vuorus-Koramo ja Terhi Haapoja. Syys-lokakuun aikana Leena-Maija 

Hartikaisen sijaisena toimii Sanni Vuori. Toimintaa on ma-pe klo 12-16.  

Yhteystiedot:   Pohjan iltapäivätoiminta 

Pohjan koulu/ siipirakennus 2.kerros 

Väinölänkatu 6, 60120 Seinäjoki 

p. 044 470 0302 

VIERAIDEN KIELTEN OPISKELU 

1. luokan oppilaat aloittavat englannin ”kielikylpyopetuksena”, kuten 2. luokan 

oppilaatkin jatkavat. 

3. luokan oppilaat opiskelevat ensimmäisenä vieraana kielenään englantia. 

4.-6. luokkien oppilaat voivat valita vapaaehtoiseksi kielekseen ruotsin, saksan, 

ranskan tai espanjan. Tämä kielivalinta tehdään 3. luokan keväällä. Infopaketti 

valinnoista lähetetään koteihin kevätlukukauden alussa. Kieliryhmän toteutumiseen 

tarvitaan tietty määrä oppilaita. Opetus voi olla Pohjan koulussa, muualla ja 

etäopetuksena. 

6. luokalla alkaa ruotsin opiskelu myös kaikilla niillä, jotka eivät ole aloittaneet sitä 

vapaaehtoisena kielenä neljännellä luokalla. 

OPPILAIDEN ARVIOINTI 

Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja 

kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin.  

Viidennen ja kuudennen luokan oppilaat saavat välitodistuksen syyslukukauden 

päätteeksi. Muiden luokkien oppilaiden kanssa käydään arviointikeskustelu. 

Arviointikeskustelussa ovat mukana oppilas, opettaja ja huoltajat. Opettaja 

keskustelee muiden oppilasta opettavien opettajien kanssa ennen 

arviointikeskustelua. Keskustelussa todetut asiat kootaan väliarvioinniksi.  

Arviointikeskustelun ajankohta on 1.-4.-luokilla marraskuusta tammikuun viidenteen 

viikkoon mennessä. Tänä vuonna Helmen vaihtumisen vuoksi marras-joulukuun 

aikana. 

Lukuvuosiarvioinnit jaetaan kaikille oppilaille 5.6.2021. Pohjan koulussa toteutetaan 

sanallinen arviointi 1–3. vuosiluokilla ja 4.–6. luokilla annetaan numeroarviointi. 

Lisäksi oppilaan edistymisestä, työskentelystä ja käytöksestä voidaan antaa tietoa 

itsearviointien ja vapaamuotoisten tiedotteiden avulla sekä keskusteluissa.  

Oppilaita tiedotetaan tavoitteista ja arvioinnista ikätason mukaisesti koulussa. 

Huoltajien tiedottaminen tapahtuu vanhempainilloissa ja viestinnässä kodin ja 

koulun välillä.  



TUKIOPETUS 

Oppilaalle voidaan antaa tukiopetusta, jos luokkaopetuksen keinot eivät riitä 

tavoitteiden toteuttamiseen tai jos oppilas on jäänyt tilapäisesti jälkeen esim. 

pitkän poissaolon, koulun vaihdon tai oppimisvaikeuden vuoksi. Aloite on 

ensisijaisesti opettajan vastuulla, mutta mahdollista tukiopetusta kannattaa 

kotiväenkin tiedustella, kun lapsen opiskelussa esiintyy tilapäistä häiriötä.  

Koulupäivien aikana pidettyjen lomien aiheuttamien mahdollisten jälkeen 

jäämisten paikkaamiseen ei anneta tukiopetusta. Näiden lomien aikana vastuu 

oppimisesta on huoltajilla.  

POISSAOLOT 

Oppilaan poissaoloon koulusta tulee pyytää lupa. Oma opettaja voi myöntää 

luvan enintään kolmen päivän poissaoloon. Luvan pidempään poissaoloon 

myöntää rehtori kirjallisen anomuksen perusteella. Anomuskaavakkeita saa 

kansliasta ja Seinäjoen kaupungin opetustoimen sivuilta (oppilaiden loma-anomus 

– anomus koulunkäynnistä vapauttamiseksi). Milloin lupaa ei ole voitu ennalta 

pyytää, on huoltaja velvollinen mahdollisimman pian ilmoittamaan poissaolosta ja 

sen syystä opettajalle. Selvitys poissaolosta on siis aina huoltajan tehtävä – 

oppilaan suullinen ilmoitus ei riitä selvitykseksi.  

KOULUTERVEYDENHUOLTO 

Kouluterveydenhuolto on terveyskeskuksen tarjoama maksuton palvelu, joka 

jatkaa neuvolassa aloitettua ennaltaehkäisevää terveydenhuoltotyötä. 

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä 

terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. 

 

Kouluterveydenhoitajan tehtävät:  

-         oppilaiden terveystarkastukset 

-         terveysneuvonta 

-         oppilashuoltoryhmän jäsen 

-         koulun terveydellisten olojen valvontaan osallistuminen 

 

Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain.  Myös teiltä vanhemmilta toivotaan 

yhteydenottoa, jos jokin asia huolestuttaa teitä lapsenne kohdalla. 

Koululääkäri tapaa oppilaat ensimmäisellä ja viidennellä luokalla. Näihin 

tapaamisiin pyydetään myös vanhempia mukaan. 

Koulutapaturmat hoidetaan ensisijaisesti terveyskeskuksessa Y-talolla. 

Varsinainen sairaanhoito ja todetun sairauden jälkihoito eivät kuulu 

kouluterveydenhuoltoon. 

 

Infektiosairauksissa esim. korva-, silmä-, nielu-, virtsa- ja ylähengitystietulehduksissa 

sekä vatsataudissa tai vapaa-ajan tapaturmissa varataan aika Y-talon 

Kiirevastaanotolle (KIVA) 06 425 5311. 

 

Kouluterveydenhoitaja Suvi Siikala 

Puh. 044 754 1735 

Pohjan koulu maanantaisin  



HAMMASHUOLTO 

Hammashoitolan vastaanotto on osoitteessa Keskuskatu 32, K-rapussa 1. 

kerroksessa. Vastaanottoaika on ma-pe klo 8.00–14.00. 

Määräaikaistarkastukset: 

1.–2. lk lukuvuoden aikana 3. lk syyslukukaudella 5. lk kevätlukukaudella 

Koko ikäluokkia koskevien käyntien lisäksi osa oppilaista käy yksilöllisen tarpeen 

mukaisilla käynneillä. Kutsut tarkastuksiin lähetetään oppilaslistojen mukaan. 

Koulu ei valvo tai järjestä oppilaiden hammashoitomatkoja. Pienimpien 

koululaisten hammashoitolakäynneille tarvitaan mukaan huoltaja. 

 

OPISKELUHUOLTO 

Koulun kasvun ja oppimisen tuen ryhmä kokoontuu ennalta sovitun aikataulun 

mukaisesti, noin kerran kuukaudessa tai tarvittaessa. 

Ryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, kuraattori ja kouluterveydenhoitaja. 

Tarvittaessa ryhmään osallistuu kutsusta psykologi, opettajia tai muita 

asiantuntijoita. Ryhmän tehtävänä on mm. edistää koulun ja oppilaiden 

turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä oppimisen ja 

koulunkäynnin haasteita. Luokanopettajalla on mahdollisuus saada ryhmässä 

moniammatillista konsultaatiotukea. Pedagogiset asiakirjat käsitellään kasvun ja 

oppimisen tuen ryhmässä moniammatillisesti. 
  

Tarvittaessa järjestetään yksilökohtainen oppilashuoltokäsittely, jossa on koolla 

tapauksen kannalta oleellinen asiantuntijaryhmä (esim. jotkin seuraavista: rehtori, 

luokanopettaja, erityisopettaja, psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, 

koulunkäynninohjaaja). Työskentelyn tavoitteena on löytää ratkaisuja yksittäisen 

oppilaan moniammatillista tukea vaativaan tilanteeseen, ryhmä sopii riittävän ajan 

päähän jatkoseurannan. Asian käsittelyyn tarvitaan huoltajan suostumus. 
 

KOULUKURAATTORI 

Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään erilaisissa 

koulunkäyntiin, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Kuraattorin tyypillisintä 

työkenttää ovat mm. lapsen käyttäytymiseen, kaverisuhteisiin, perhetilanteeseen 

tai vaikka harrastetoiminnan löytymiseen liittyvät asiat.  

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä oppilas itse, vanhemmat tai opettajat. Keskustelut 

ovat aina luottamuksellisia ja asioiden hoitamiseksi etsitään ratkaisuja yhdessä. 

Kuraattori osallistuu yhteisöllisiin oppilashuoltotyöryhmän kokouksiin ja on 

tavattavissa koululla sopimuksen mukaan.  

Pohjan koulun kuraattorina toimii Päivi Märijärvi  

044 4700 466 / paivi.marijarvi@seinajoki.fi 

  

mailto:paivi.marijarvi@seinajoki.fi


LAAJA-ALAINEN ERITYISOPETUS 

Laaja-alainen erityisopetus on luonnollinen osa lapsen koulupäivää. Laaja-alaisella 

erityisopetuksella ennaltaehkäistään ja kuntoutetaan oppimisvaikeuksia. 

Tavoitteena on tukea oppilaita selviytymään opiskelusta mahdollisimman pitkälle 

tavallisessa luokka- ja kouluympäristössä. Erityisopetus toteutuu joko yksilöllisesti tai 

pienryhmässä, erityisopetuksen luokkatilassa tai oppilaan omassa luokassa 

yhteisopetuksena yhdessä luokanopettajan kanssa. Koulun laaja-alaisena 

erityisopettajana toimii erityisopettaja Saija Kantanen.  

 

KOLMIPORTAINEN TUKI 

Oppimisen tuki jaetaan kolmiportaisesti yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. 

  

Yleinen tuki 

Yleiseksi tueksi luokitellaan mm. oppilaan saama oppitunnin aikainen tuki omalta 

opettajaltaan, tehtävien tason sopeuttaminen oppilaalle sopivan haasteelliseksi, 

luokkaohjaajan tarjoama tuki tai esim. tukiopetus.  

Tehostettu tuki 

Mikäli tämä opiskelun yleinen tuki ei ole riittävää ja oppilas tarvitsee 

pidempikestoisempaa tukea, arvioidaan tarvetta tehostetun tuen 

aloittamiselle. Ennen tehostetun tuen aloittamista 

luokanopettaja/aineenopettaja laatii oppilaalle pedagogisen arvion yhteistyössä 

erityisopettajan ja huoltajan kanssa. 

Tehostetun tuen tavoitteet ja tukimuodot kirjataan oppimissuunnitelmaan. 

Tukimuotoina voivat olla edellä mainittujen yleisen tuen keinojen lisäksi mm. 

säännöllinen erityisopetus, opetussuunnitelman painotusalueiden 

käyttöönotto ja helpotetut oppikirjat. 

Erityinen tuki 

Jos edellä mainitut tukimuodot ovat oppilaalle riittämättömät ja oppilas tarvitsee 

yhä vahvempaa tukea, laaditaan tilanteesta pedagoginen selvitys. Tässä 

selvityksessä kuvataan kirjallisesti oppilaan aiemmin saama tuki ja sen vaikuttavuus. 

Pedagogisen selvityksen tekee luokanopettaja/aineenopettaja yhteistyössä 

erityisopettajan kanssa. Pedagogisen selvityksen avulla oppilaalle voidaan hakea 

erityisen tuen päätöstä. Päätös on hallinnollinen ja sen tekee 

kaupungin erityisopetuksen rehtori. 

Erityisessä tuessa oppilaan tuen tarpeet ja opetuksen erityisjärjestelyt kirjataan 

henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan, HOJKS:iin. 

Tämän suunnitelman tekee luokanopettaja/aineenopettaja yhteistyössä 

erityisopettajan ja huoltajan kanssa. Tukimuotona voi olla edellä mainittujen 

tehostetun tuen keinojen lisäksi mm. yhden tai useamman 

oppiaineen yksilöllistäminen.  

Kaikki pedagogiset asiakirjat päivitetään syksyisin ja arvioidaan keväisin 

yhteistyössä huoltajien kanssa. 



PSYKOLOGI- JA PERHENEUVONTAPALVELUT 

Psykologi osallistuu oppilashuoltoryhmään pääsääntöisesti kerran lukukaudessa tai 

tarvittaessa useammin. Oppilashuoltoryhmässä psykologi toimii asiantuntijana 

pohdittaessa oppimisvaikeuksien tutkimustarvetta ja tutkimusten käynnistämistä. 

Muunlaisissa lasten ja heidän perheidensä ongelmissa työskennellään 

pääsääntöisesti moniammatillisesti, jolloin yhteyttä voi ottaa suoraan psykologi- ja 

perheneuvontapalveluihin. 

Pohjan alueen 7-12-vuotiaiden lasten psykologipalveluista vastaa psykologi Katri 

Haukkala p. 044 425 5667.   

 

NEPSY-VALMENNUS 

Nepsy-valmennus on suunnitelmallista ratkaisukeskeistä lasta kuntouttavaa 

toimintaa, jonka avulla voidaan tukea ja vahvistaa lapsen itsetuntoa, 

elämänhallintaa ja koulussa selviytymistä. Valmennus toteutetaan yksilöllisten 

tarpeiden mukaan lapsen vahvuudet ja haasteet huomioiden. 

Koulumme nepsy-valmentajana jatkaa Päivi Marttila. 
 

YHDESSÄ YHTEISTYÖLLÄ –TOIMINTAMALLI 

 

Pohjan koulussa on käytössä Seinäjoen kaupungin yhteinen Yhdessä yhteistyöllä -

toimintamalli, joka yhdenvertaistaa eri yksiköiden käytänteet kiusaamisen 

ehkäisemiseen ja konfliktien ratkaisemiseen. Lähtökohtana on positiivinen 

pedagogiikka, joka ohjaa keskittymään vahvuuksiin ja vahvistaa hyväksyvää ja 

myönteistä ilmapiiriä.  

Toimintamalli sisältyy koulujen suunnitelmaan oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, 

kiusaamiselta ja häirinnältä (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2 luku, 13 §/2013). 

YY-tiimin muodostavat koulunjohtaja, laaja-alainen erityisopettaja ja 

luokanopettaja. 

Lisätietoa:http://www.seinajoki.fi/varhaiskasvatusjakoulutus/perusopetus/yhdessay

hteistyolla-toimintamalli.html 

 

http://www.seinajoki.fi/varhaiskasvatusjakoulutus/perusopetus/yhdessayhteistyolla-toimintamalli.html
http://www.seinajoki.fi/varhaiskasvatusjakoulutus/perusopetus/yhdessayhteistyolla-toimintamalli.html


KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

 

1. Käyn koulua säännöllisesti. Poissaoloon huoltaja pyytää luvan. Enintään kolmen 

päivän poissaoloon luvan myöntää luokanopettaja (luokanvalvoja) ja muihin 

poissaoloihin rehtori. Mikäli lupaa ei ole voitu pyytää ennalta, oppilaan huoltaja on 

velvollinen ilmoittamaan poissaolosta mahdollisimman pian opettajalle. 

Poissaolopäivien aikana vastuu oppimisesta on oppilaalla ja hänen huoltajallaan. 

2. Noudatan koulussa opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita.  

3. Toimin koulussa hyvien tapojen mukaisesti. Käyttäytymään kohteliaasti ja 

ystävällisesti sekä aikuisia että muita oppilaita kohtaan. Hyvään käyttäytymiseen 

kuuluu kohtelias kielenkäyttö, asiallinen ja tarkoituksenmukainen pukeutuminen 

sekä ruokailutavat. 

4. Polkupyörät ja muut liikennevälineet jätän koulupäivän ajaksi niille varatuille 

paikoille, joilla ei saa oleskella. Koulu ei vastaa niille mahdollisesti aiheutuvista 

vahingoista tai niiden katoamisesta. 

5. Koulupäivän vietän koulun alueella, johon kuuluu etupiha ja kenttä. Poistuminen 

on sallittua vain opettajan luvalla. 

6. Pidän osaltani huolta koulun tiloista ja välineistä ja muusta omaisuudesta. 

Samoin huolehdin työ- ja ruokailupaikkani sekä koko koulualueen siisteydestä ja 

viihtyisyydestä. 

7. Annan kaikille koulun oppilaille ja aikuisille työrauhan. Liikun koulun tiloissa 

rauhallisesti ja huolehdin osaltani yleisestä turvallisuudesta. Kunnioitan kaikkien 

fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta.  

8. Mikäli koulussa tai koulumatkalla sattuu vahinko, ilmoitan siitä välittömästi 

opettajalle. Tahallisen vahingon joutuu tekijä itse korvaamaan. 

9. En tuo kouluun koulutyöhön kuulumattomia tavaroita. Käytän mobiililaitteita 

(esim. matkapuhelin, tablettitietokone) koulun ohjeiden mukaan. En valokuvaa tai 

videoi muita henkilöitä ilman heidän lupaansa. Koulu ei korvaa matkapuhelimelle 

tai muille tavaroille koulussa aiheutuneita vahinkoja tai niiden katoamisia. 

10. Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja. Koulumatka on 

aamulla kotoa kouluun, koulun päätyttyä koulusta suoraan kotiin tai 

iltapäivätoimintaan.  

11. Välitunnin loputtua tulen sisälle viivyttelemättä. Välitunnille ja kotiin lähden heti 

oppituntien loputtua.  

12. Energiajuomat ovat kielletty kaikissa Seinäjoen peruskouluissa. 

13. Lippistä, pipoa yms. ei pidetä päässä oppitunneilla tai muissa koulun 

tilaisuuksissa. 

14. Matkapuhelimet voidaan kerätä koetilanteessa opettajan pöydälle. Opettajan 

ohjeen mukaisesti oppilas voi joko pitää puhelimensa repussa oppitunnin ajan tai 

laittaa sen luokassa olevaan koriin tunnin ajaksi. Jos oppilas kuitenkin käyttää 

puhelintaan kesken tunnin ilman lupaa, puhelin voidaan takavarikoida rehtorin 

kansliaan.  



Mikäli järjestyssääntöjä rikotaan, kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua 

oppilaan häiritsevään tai epäasialliseen käytökseen. Muutoin käytetään 

perusopetuslain määrittelemiä kurinpidollisia toimenpiteitä ja rangaistuksia. 

 

USKONNOLLISET TILAISUUDET JA VAIHTOEHTOINEN TOIMINTA 

Koulun juhlat ovat osa opetusta ja koulun toimintaa, johon oppilaiden tulee 

osallistua. Juhliin voi sisältyä myös joitakin uskontoon viittaavia elementtejä. 

Tällaiset juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Koulussamme käsitellään 

uskonnollisia teemoja osana vuoden kiertokulkua ja suomalaista kulttuuriperintöä 

esim. ennen joulua ja pääsiäistä. Perustuslakivaliokunnan mukaan koulun juhlat tai 

esim. vierailut kirkoissa eivät ole uskonnollisia tilaisuuksia, edellyttäen, että kirkossa 

ei osallistuta jumalanpalvelukseen tai muuhun hartauden harjoittamiseen.  

 

Pohjan koulussa järjestetään uskonnollisia ja eettisiä päivänavauksia perjantaisin. 

Lisäksi osallistutaan mm. pääsiäishartauteen ja kevätjumalanpalvelukseen. 

Vaihtoehtoinen toiminta ilmoitetaan etukäteen esim. kirjastovierailu. 

Koronarajoitusten aikaan päivänavaukset tulevat keskusradiosta ja ovat 

yleiseettisiä eli koko koululle yhteisiä. 

 

Huoltajilta tiedustellaan, osallistuuko oppilas kaikkiin koulun uskonnollisiin 

tilaisuuksiin, ainoastaan osaan niistä vai vaihtoehtoiseen toimintaan. Huoltajien 

tulee keskustella asiasta oppilaan itsensä kanssa. Myöhemmistä muutoksista 

huoltaja ilmoittaa koululle. 

Ensimmäisen luokan oppilaiden huoltajat vastaavat Helmessä olevaan 

lupakyselyyn alkusyksyn 2020 aikana. Aiempien vuosiluokkien oppilaiden osalta 

vastaava lupamenettely on toteutettu keväällä 2018. 

 

LIIKUNTA 

Liikuntatunneilla tulee oppilailla olla tarkoituksenmukaiset liikuntavaatteet ja lisäksi 

ulkoliikuntatunneilla urheilujalkineet. Talviliikunnassa kannattaa kiinnittää huomiota 

lasten pukeutumiseen. Toppa-asu ei välttämättä ole paras liikkumiseen, vaan 

kannattaa suosia kerrospukeutumista (tuulenpitävä päällimmäinen kerros ja alle 

riittävän monta kerrosta). Liikuntasalissa liikutaan joko paljain varpain tai 

sisäpelikengillä. Liikuntatunnin jälkeen peseydytään, joten pyyheliina on 

välttämätön liikuntavaruste.  

Koululla ei ole riittävästi lainasuksia tai –luistimia oppilaille. Niinpä huoltajien 

toivotaan hankkivan vähintään toiset näistä välineistä lapselle omaksi. 

Luistelutunnilla käytetään aina jääkiekkokypärää, joita on koululla riittävästi. 

Oppilaan ollessa toipilaana hän seuraa opetusta liikuntatunneilla mukana. Oppilas 

voidaan vapauttaa liikuntatunneilta lääkärin antamien ohjeiden mukaan. 

Koulun ulkopuolella oleville liikuntapaikoille pyöräiltäessä käytetään 

pyöräilykypärää. Niitä saa lainaksi koululta. 

 



KOULUTAPATURMAT 

Koulutapaturman sattuessa otetaan koulusta yhteyttä lapsen kotiin. Jos kotiväki ei 

pääse lapsen mukaan terveyskeskukseen, lähtee koululta mukaan aikuinen 

saattaja. Pääsääntöisesti kouluvakuutus kattaa hoidon julkisessa 

terveydenhuollossa, ei yksityisellä.  

 

KOULUMATKAT JA LIIKENNE KOULUN ALUEELLA 

Pohjan koulu sijaitsee vilkkaasti liikennöityjen teiden keskellä. Koti on vastuussa 

oppilaista heidän koulumatkoillansa. Koulumatkoilla sattuneet tapaturmat ovat 

kouluvakuutuksen piirissä. Vakuutus on voimassa, kun aamulla tullaan suoraan 

kotoa kouluun ja kun koulusta on lähdetty suoraan kotiin. 

Perinteisesti koulun pienimmät oppilaat ovat tulleet kouluun kävellen. Koulumatkan 

kulkeminen pyörällä suositellaan aloitettavaksi vasta 2. luokan syksyllä opettajan 

siitä erikseen ilmoitettua. Huoltajan ja opettajan välillä voidaan sopia muunlaisesta 

menettelystä. Tieliikennelain mukaan pyöräilykypärää on käytettävä polkupyörällä 

ajettaessa. Koulun toimesta mentävillä polkupyöräretkillä oppilailla tulee olla 

kypärä päässä. 

Jos jostain syystä oppilasta kuljetetaan autolla koulussa, pyydämme huomioimaan, 

etteivät huoltajien autot estä koulutaksien sujuvaa liikennöintiä koulun päädyllä. 

Oppilaan koulumatkalla ei oikaista paikoitusalueen läpi turvallisuuden vuoksi. 

 

KOULURUOKAILU 

Koululounas on osa koulun opetusta ja kasvatusta. Koulussa opetetaan 

maistamaan kaikkia ruokia ja ruokailuhetkistä pyritään tekemään rauhallinen ja 

kiireetön. 

Koulussa tarjotaan oppilaalle monipuolinen ja täysipainoinen ateria. 

Lapsen nauttima koululounas edistää koululaisen hyvinvointia ja oppimista sekä 

vähentää turhien välipalojen napostelua. Lasta kannattaa kannustaa syömään 

päivittäin koululounas ja kaikki aterian osat, vain näin täyttyy kouluruokasuosituksen 

mukainen 1/3 päivän energiatarpeesta. Lapsen kokonaisravitsemuksen kannalta 

on tärkeää huolehtia, että kotona tarjotaan päivän muut ateriat (aamupala, 

välipala, päivällinen ja iltapala). 

Ruokalistasuunnittelun ensisijaisena lähtökohtana on ravitsemuksellisuus, mutta 

myös koululaisten toiveita otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. 

Erityisruokavaliot toteutetaan lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen 

perusteella. 

Kouluruokailu luo omalta osaltaan edellytykset oppilaan hyvinvoinnille, terveydelle 

ja työteholle. Lapsi oppii parhaiten mallista, jota yleensä aikuinen hänelle antaa. 

Kotoa ja koulusta saadut käytösmallit näkyvät selvästi myös kouluruokailussa. 

Yritetään siis yhdessä opettaa hyviä ruokailutapoja!  

Koulussa toimii ruokailutoimikunta, jossa on myös oppilasedustus.  



 
 

 
 
 

 
     
 
     

      

      

      

      

      

 
 

 


