
MARTTILAN KOULU 
 

              
             Piirustus: Emmi-Ida Kempas ja Anna-Maria Malila 

 
 
Opettajainhuone 06 4162337  
Rehtori  040 7748371, juha.viita@seinajoki.fi 
Apulaisrehtori  050 5179867, marika.ojala@seinajoki.fi 
Koulusihteeri  06 4162805, marika.makiranta@seinajoki.fi 
Kotisivu  www.seinajoki.fi/marttilankoulu 
Sähköpostit  etunimi.sukunimi@seinajoki.fi 
 
 
VANHEMPAINTOIMIKUNTA 
 
Koulun vanhempaintoimikunnan tehtävänä on edistää koulun ja kodin yhteistyötä. Toimikunnalla on myös 
mahdollisuus tehdä koulua ja sen toimintaa koskevia parannusehdotuksia. Vanhempaintoimikunnan kanssa 
yhteistyössä koulua kehittämässä ovat myös kaksikielisen opetuksen vanhempainyhdistys Soeltry. 
Tarvittaessa saat lisätietoa rehtorilta Juha Viidalta 040-7748371 tai apulaisrehtori Marika Ojalalta 050-
5179867. 
 
 
VÄLITUNNIT, JOLLOIN OPETTAJAT EHTIVÄT PARHAITEN PUHELIMEEN  
8.55 – 9.10 
9.55 – 10.10 
11.55 – 12.15, ruokailut klo 10.10 – 11.55 välisenä aikana 
13.00 – 13.15  
 
 
LUOKAT  / OPETTAJAT/ OHJAAJAT 
 
Juha Viita, rehtori 
Marika Ojala, apulaisrehtori  
 
Opettajat    Ohjaajat 
 
1A Anna Vierikko   Marika Anttila (Iltapäiväkerho) 
1B Hannakaisa Lehtonen   Eveliina Hahka 
1C Riitta Nummela    Alfia Harju-Säntti     2A 
Marjo Piirto    Gylaj Kartali   
2B Tuula Ulve    Anne Kiviluoto   
2C Sonja Pitkänen   Sari Kleimola-Ojanperä  
3A Jussi Oksala                                           Virpi Leivonmäki 
3B Eija Kohtala   Jania Mäkinen 

mailto:juha.viita@seinajoki.fi
mailto:marika.ojala@seinajoki.fi
mailto:marika.makiranta@seinajoki.fi
http://www.seinajoki.fi/marttilankoulu
mailto:etunimi.sukunimi@seinajoki.fi


3C Juha Kangas   Arttu Niemi 
3D Mika Hiekka   Justus Rosqvist 
3-5E Mika Tikkanen                                    Teemu Lampinen      
4A Mika Rantala   Eva-Maria Salo 
4B Maija Syrjälä   Johanna Tenkula 
4C Ville Viita    Mikko Vasanko  
4-6D Sari Tiitu    Katja Villanen 
5A Jutta Puputti   Marja-Liisa Väli-Torala 
5B Päivikki Pesonen   Eetu Puntanen 
5C Sanna Pussinen   Anne-Mari Ketomäk(iltapäiväkerho) 
6A Jouni Marttala    
6B Sirkku Saarinen 
6C Jussi Mannila    
 
Kotipesäluokka Tuija Valvio (Kotipesäluokka on opetusta maahan muuttaville lapsille yhteistyössä koulun 
muiden luokkien kanssa) 
 
Laaja-alainen erityisopettaja Marja-Riitta Hangasluoma 
S2-opetus/laaja-alainen erityisopetus Päivi Heikkilä 
 
Englannin kielen natiiviopettajat Ken Wakaume, Mark Burke 
 
Kielten opetus; 
Sirpa Lahdenmäki – englanti, ranska 
Anna Vierikko - ruotsi 
Tuija Valvio – saksa 
Claudia Katajamäki - espanja kotikielenä  
Alfia Harju-Säntti - venäjä kotikielenä 
 
 
MUU HENKILÖKUNTA 
 
Puheterapeutti  Hilkka Vallivaara 4166306 
Kiinteistönhoitaja Arto Toukola  044-4700498 
Keittiön emäntä Mari Itämäki  044 4255064 
Koulusihteeri  Marika Mäkiranta 06-4162805 
Kouluterveydenhoitaja Päivi Ritola   044-4255029 
Koulukuraattori Lasse Keskinen  040-7748754  
 
 
KOULUPÄIVÄT LV. 2021-2022 
 
Syyslukukausi  Torstai 12.08.2021 –  perjantai 21.12.2021 
  Lauantai koulupäivä 11.9 kello 9.10-11.55 

Syysloma viikko 42. ma 18.10-su 24.10 
ma 6.12 itsenäisyyspäivä vapaa 

  
Kevätlukukausi Tiistai 3.1.2022 – lauantai 4.6.202 2 
  Loppiainen pe 7.1 vapaa  
  Talviloma vko 9. ma 28.2-su 6.3.2022 

Kiirastorstai 14.4. vapaa, Pitkäperjantai 15.4 vapaa, 2.pääsiäispäivä 18.4 vapaa 
Helatorstai 26.5 vapaa,  



OPISKELUHUOLTO (kasvun ja oppimisen tuen ryhmä) 
 
Opiskeluhuollon tehtävänä on yhteistyössä vanhempien kanssa huolehtia oppilaiden psyykkisestä, 
sosiaalisesta ja fyysisestä hyvinvoinnista. Opiskeluhuollon toimenpiteiden avulla pyritään turvaamaan 
oppilaalle hyvät kasvu- ja oppimisolosuhteet. Moniammatillinen opiskeluhuolto toimii tarpeen mukaan 
yhteisöllisesti tai yksilöllisesti. 
 
 
KOULUKURAATTORI 
 
Koulukuraattori Lasse Keskisen tavoittaa parhaiten numeroista  040-7748754 tai sähköpostilla 
lasse.keskinen@seinajoki.fi 
 
Koulukuraattoriin voivat ottaa yhteyttä niin oppilaat, opettajat kuin huoltajatkin mm. koulunkäyntiin, 
ihmisten välisiin suhteisiin ja kotitilanteisiin liittyvissä asioissa. Keskustelut ovat luottamuksellisia. 
Koulukuraattorin tavallisinta työkenttää ovat mm. ongelmat koulunkäynnissä, erityyppiset 
sopeutumisvaikeudet ja murrosiän hankaluudet. 
 
 
KOULUPSYKOLOGI 
 
Koulupsykologi Suvi Kylmälän tavoittaa puhelimitse numerosta 050 452 6344 (puhelinaika ma ja to klo 10-
11, kiireellisissä asioissa soittopyynnön voi jättää vastaajaan tai tekstiviestillä). Yhteyttä voi ottaa myös 
wilma-viestitse. 
 
Koulupsykologi pyrkii tukemaan lasten ja nuorten koulunkäyntiä, oppimista ja hyvinvointia sekä antamaan 
asiantuntija-apua koulun muulle henkilökunnalle sekä vanhemmille. Koulupsykologi auttaa oppilaita ja 
heidän perheitään pääasiassa kouluun liittyvissä ongelmatilanteissa sekä ohjaa tarvittaessa eteenpäin. 
Oppimisvaikeudet, keskittymisen pulmat tai psyykkiseen vointiin liittyvät huolet kuuluvat koulupsykologin 
työhön. Koulupsykologi tekee psykologisia tutkimuksia oppimisvaikeuksien tarkemmaksi arvioimiseksi, 
auttaa tunne-elämän haasteiden selvittelyssä ja suunnittelee tukitoimia yhdessä opettajien ja vanhempien 
kanssa. Yhteyttä voivat ottaa niin oppilas itse, opettajat kuin huoltajatkin. Koulupsykologi on 
vaitiolovelvollinen, joten keskustelut ovat luottamuksellisia. 
Seinäjoen perheneuvola on Seinäjoen kaupungin ylläpitämää toimintaa ja perheille maksutonta.  Palvelut 
ovat luottamuksellisia ja tarkoitettuja alle 18 –vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen.  
Perheneuvolassa etsitään ratkaisuja huolenaiheisiin yhdessä perheen kanssa.  Työntekijät ovat kasvatus- ja 
perheneuvontaan erikoistuneita psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä. 
Tarvittaessa on käytettävissä lääkärin palvelut.  Perheneuvolaan ei tarvita lähetettä, vaan vanhemmat 
voivat itse varata ajan 
 
Ajanvaraus ja puhelinneuvonta 
ma-pe klo 8.00 – 15.30 p. 4162900 
 
 
KOULUTERVEYDENHUOLTO 
 
Kouluterveydenhuolto on Seinäjoen kaupungin tarjoama maksuton palvelu, joka jatkaa neuvolassa 
aloitettua ennaltaehkäisevää terveydenhoitotyötä. 
 
Kouluterveydenhoitajan tehtävät: 
 -   oppilaskohtainen terveystarkastus, johon oleellisena osana kuuluu  
     terveysneuvonta 
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Terveydenhoitaja tapaa oppilaat kerran lukuvuoden aikana. Terveystarkastukseen sisältyy eri luokka-
asteilla erilaisia tutkimuksia, kuten näön tutkimusta, kasvun ja kehityksen seurantaa sekä 
terveystottumusten selvittelyä. 
Rokotukset tartuntatauteja vastaan annetaan rokotusohjelman mukaisesti. Mikäli tarkastuksen yhteydessä 
todetaan jotain poikkeavaa tai huomioitavaa terveydenhoitaja tiedottaa siitä kotiin. Myös vanhempien 
yhteydenottoa toivotaan, jos oppilaan terveydentilassa huomataan muutoksia. 
 
Huomioitavaa on, että opettajat/ohjaajat voivat antaa oppilaalle hänen omia, henkilökohtaisia lääkkeitä. 
Mikäli jollain oppilaalla on taipumus potea usein esim. päänsärkyä, olisi hyvä, jos hänellä olisi omat 
särkylääkkeet mukana. Näitä lääkkeitä opettaja voi antaa, mikäli katsoo tilanteen sellaisen olevan. 
 
Koululääkärin vastaanotolle ajanvaraus tehdään terveydenhoitajan kautta.  
 
 
TIEDOTTAMINEN 
 
Koulun pääasiallinen tiedotuskanava on Wilma-järjestelmä. On tärkeää, että jokainen huoltaja luo itselleen 
henkilökohtaiset Wilma-tunnukset yhteydenpitoa varten. Ohjeita Wilman käyttöön voi lukea seuraavalta 
sivustolta: https://www.seinajoki.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/opiskelu-perusopetuksessa/sahkoiset-
ymparistot/wilmatuki/ .  
 
ARVIOINTI 
 
Opettajat tiedottavat omia oppilaitaan ja huoltajia oppimisen tavoitteista ja eri luokka-asteiden arvioinnista 
lukuvuoden alussa. Opetussuunnitelmaan ja arviointiin voi tarkemmin perehtyä Seinäjoen perusopetuksen 
sivuilla https://www.seinajoki.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/opetussuunnitelma-ja-arviointi/ . 
 
 
TUKIOPETUS  
 
Oppilaalle voidaan antaa tukiopetusta, jos luokkaopetuksen keinot eivät riitä tavoitteiden saavuttamiseen 
tai jos oppilas on jäänyt tilapäisesti jälkeen. 
 
Esimerkkejä tukiopetuksen antamiseksi: 

-      pitkään jatkunut poissaolo 
- koulun vaihto 
- jonkin aineen oppimisvaikeudet 

 
Tukiopetusta voidaan antaa joko koulutyön aikana tai normaalin kouluajan ulkopuolella asianomaisen 
opettajan kanssa sovittuna aikana. 
 
 
POISSAOLOT 
 
Oppilaan poissaoloon koulusta tulee pyytää lupa (esim. lomamatkat). Luvan enintään 3 päivän poissaoloon 
myöntää luokan opettaja, ja muutoin koulun rehtori. 
Milloin lupaa ei ole voitu ennalta pyytää, on oppilaan huoltaja velvollinen mahdollisimman pian 
ilmoittamaan lapsenne poissaolosta. 
Oppilaan sairastumisesta tulee ilmoittaa opettajalle mahdollisimman pian Vilma-järjestelmän kautta. 
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LÖYTÖLAATIKOT 
 
Koulussa on löytölaatikoita, johon kerätään lapsilta ja koulun ulkopuolisilta käyttäjiltä jääneitä 
vaatekappaleita. Laatikot sijaitsevat koulun käytävillä. Vanhemmat voivat tulla penkomaan laatikoita milloin 
tahansa löytääkseen lapsensa hukkaamia vaatekappaleita. Toistaiseksi on huomioitava koronarajoitukset, 
joten koulun sisälle tullessa tarvitaan maskit kasvoille. 
 
KOULUMATKAT 
 
Oppilaiden koulumatkat suoritetaan vanhempien parhaaksi ja turvalliseksi katsotulla tavalla. Koulupäivän 
loputtua oppilaan tulee mennä suorinta tietä, poikkeamatta kaupassa tai kaverilla kotiin. Näin 
varmistamme, että vakuutukset ovat kunnossa, mikäli koulumatkalla sattuu vahinko. 

 
Koulu ei rajoita polkupyörien käyttöä, koska joidenkin oppilaiden kävelymatka saattaisi muuten muodostua 
kohtuuttoman pitkäksi.  Koulu ei vastaa polkupyörille sattuvia vahinkoja. 
On hyvä muistaa, että polkupyöräilijän tulee käyttää päässään pyöräilykypärää. Tätä asiaa valvoo poliisi. 
Koulussa asiaa valistetaan, mutta merkittävin rooli on kodilla.  

 
Koulun lähellä toivomme lasten käyttävän Vapaudentien ja Koulukadun valo-ohjattua risteystä. 
Vapaudentien ja Torikadun risteystä vältämme sen vaarallisuuden vuoksi ja menemme siitä ainoastaan 
opettajajohtoisesti. 

 
      
 
LIIKENNÖINTI KOULUN LÄHIALUEILLA 
   
Kun lapsia tuodaan kouluun tai haetaan koulusta, käytetään Kirkko- tai Torikatua pysähdyspaikkana. 
Vaaratilanteiden välttämiseksi koulun piha rauhoitetaan muulta liikenteeltä. Erityisesti huomioida tulee, 
ettei koulun pihaa käytetä pysähdyspaikkana taksiympyrän luona (Torikadun puoli).  
Pysäköinti koulun pihassa on pysäköintivalvonnan eli sakotusuhan piirissä. Liikennemerkin mukaan 
pysäköinti sallitaan ainoastaan luvalla (auton ikkunassa).  
 
Pyydämme teitä noudattamaan erittäin suurta varovaisuutta liikkuessanne koulun läheisyydessä.                      
  
 
 
 
MARTTILAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
 
 
Peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. 
(perusopetuslaki 35§ ) 
 

1. Käyn koulua säännöllisesti.  Huoltaja ilmoittaa sairauspoissaolon koululle välittömästi. Muihin 
poissaoloihin huoltaja pyytää luvan lapsensa opettajalta tai rehtorilta. Enintään kolmen päivän 
poissaoloon luvan myöntää luokanopettaja/ luokanvalvoja ja muihin poissaoloihin rehtori. 

 
2. Noudatan koulussa opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita. 

 
3. Toimin koulussa hyvien tapojen mukaisesti. Käyttäydyn kohteliaasti ja ystävällisesti sekä aikuisia 

että muita oppilaita kohtaan. Hyvään käyttäytymiseen kuuluu myös asiallinen kielenkäyttö. 
 



4. Koulupäivän vietän koulun alueella. Poistuminen on sallittua opettajan luvalla. 
 

5. Pidän osaltani huolta koulun tiloista, välineistä ja muusta omaisuudesta.  Samoin huolehdin työ- ja 
ruokailupaikkani sekä koko koulualueen siisteydestä ja viihtyisyydestä. 

 
6. Annan kaikille koulun oppilaille ja aikuisille työrauhan.  Liikun koulun tiloissa rauhallisesti ja 

kunnioitan kaikkien fyysistä koskemattomuutta. Huolehdin osaltani yleisestä turvallisuudesta. 
 

7. Mikäli koulussa sattuu vahinko tai onnettomuus, ilmoitan siitä opettajalle. Vahingon joutuu tekijä 
itse korvaamaan.  

 
8. En tuo kouluun koulutyöhön kuulumattomia tavaroita tai elintarvikkeita. Kouluun pukeudutaan 

tarkoituksenmukaisesti. Laitan puhelimen äänettömälle/pois päältä koulupäivän ajaksi. Puhelinta 
saa käyttää tunnilla opettajan luvalla ja ohjeiden mukaan. koulu ei korvaa puhelinta tai muille 
tavaroille koulussa aiheutuneita vahinkoja tai niiden katoamista. 

 
9. Koulumatka on aamulla kotoa kouluun tai muuhun ennalta ilmoitettuun paikkaan. Koulun päätyttyä 

mennään suoraan koulusta kotiin tai iltapäiväkerhotoimintaan. Koulumatkoilla käyttäydytään 
asiallisesti, noudattaen liikennesääntöjä ja hyviä tapoja. 

 
10. Polkupyörät ja muut kulkuneuvot jätän koulupäivän ajaksi lukittuina niille varatuille paikoille, joissa 

ei saa koulupäivän aikana oleskella. Koulu ei vastaa kulkuneuvoille mahdollisesti aiheutuneista 
vahingoista tai niiden katoamisesta. Taksialueella ei kuljeta koulupäivän aikana. 

 
Järjestysääntöjen rikkomuksesta seuraa perusopetuslain määrittelemiä kurinpidollisia 
toimenpiteitä ja rangaistuksia. 

 
 


