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Tulkkilan koulun väki
Uusi lukuvuosi on taas lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Vanhat oppilaat ja uudet ovat mukavasti päässeet
koulutyön alkuun.
Maksullinen välipalatarjoilu jatkuu tänä lukuvuonna myös ja osallistujamäärät osoittavat, että se todellakin
on tärkeä ja tarpeellinen lisäys koulupäivän lomassa. Liikkuvan koulun toimintavälkkiä järjestetään myös
tänäkin lukuvuonna, tavoitteena on saada tunti liikuntaa jokaiseen oppilaan koulupäivään ja vähentää istumista ja lisätä oppituntien toiminnallisuutta. Koulumatkaliikunnan edistäminen on myös tärkeä tavoite. Kun
oppilas tulee kouluun pyörällä tai kävellen, saa hän samalla hyödyllistä liikuntaa ja koulun lähialueen saattoliikenne vähenee. Oppilaille on syytä opettaa turvallinen reitti kouluun, kertoa liikennesäännöistä ja –merkeistä.
Tänä lukuvuonna Tulkkilan koulu lähti mukaan Lukeva koulu- hankkeeseen, koska tutkimukset osoittavat
selkeästi, että suomalaisten lasten ja nuorten lukutaito on heikentynyt. Riittävä lukutaito antaa valmiudet
osallistua täysivaltaisesti digitaalisen kulttuurimme päivittäisiin toimintoihin. Selvitäkseen arkielämästä on
pystyttävä ymmärtämään yhä monimuotoisempia tekstejä ja käsiteltävä entistä pirstaloituneempaa tietoa.
Kodin asenteella lukemiseen on suuri merkitys. Iloa lukemisesta-hankkeen tavoitteena on motivoida oppilaita lukemaan, saada kodit mukaan lukutaidonedistämiskampanjaan, tarjota mukavia lukuhetkiä, järjestää
lukuhaasteita ja –tempauksia pitkin lukuvuotta ja ennen kaikkea vakiinnuttaa lukeminen osaksi jokaisen oppilaan arkea.
Kokemäki on edelleen mukana Varhennettu kielenopetus-hankkeessa. Viime lukuvuonna 2. luokkalaiset
opiskelivat englantia yhden vuosiviikkotunnin verran ja sama laajeni tänä lukuvuonna koskemaan myös 1.
luokan oppilaita.
Kerhotoiminta on myös vilkastumassa. Suunnitteilla on mm. robotiikka-, peli-, käsityö-,musiikki-, satukerhot. Kerhoista tiedotetaan tarkemmin Wilmassa.
Tulkkilan koulun omassa hyvinvointikyselyssä ja sivistystoimen asiakastyytyväisyyskyselyssä kävi ilmi, että
huoltajat kaipasivat tietoa oppimisen tuen käytännöistä ja oppilashuollon palveluista. Tulkkilan koulun syksyn 27.9. pidettävässä huoltajaillassa pyritään vastaamaan tähän haasteeseen, jotta kaikki huoltajat tietäisivät, mitä oppilashuollon ja hyvinvoinnin palveluita Kokemäki tarjoaa. Koulutiedotteesta puuttuvat vielä
koulupsykologin, perhekuntoutumiskeskuksen ja koululääkärin yhteystiedot ja toimenkuvat. Niistä tiedotetaan Wilmassa- syyskuun alussa.

Iloista kouluvuotta kaikille!
Tarja Sivula
rehtori

PUHELINNUMEROT:
LUKUVUONNA 2018–2019
Rehtori
Vararehtori
Opettajainhuone
1-2D,3-4E
3-5D
Esiopetusluokat
0A
0B
0C
Esikoululaisten päivähoito

040-4886157
040-4883998
040-4886163
040-4886167
040-4886165
040-4886159
040-4886133
040-4886271
040-4886272

Iltapäivätoiminta:
Kuljetusvastaavat:
Tarja Lehtimäki
Merja Huhtala

040-4886166

Kuraattori
Terveydenhoitaja
Keittiö
Kiinteistönhoitaja
Wilma-asiat Virpi Vallimäki
Kuljetus Marika Viljanen

040-4886119
044-4503748
040-4886288
040-4883955
040-4886147
040-4886143

040-4883985
040-4886197

TULKKILAN KOULUN HENKILÖKUNTA:
Rehtori Tarja Sivula
Koulunkäyntiohjaajat
Esiopetus
Hanna Hintsanen
Päivi Rosvall. sij. Arja Siltakoski
Minna Kälviäinen
Eija Männikkö
Sirpa Rouhiainen
Raisa Juutilainen
Iltapäivätoiminta
Eija Laine
Riikka Puolakka
Katariina Laine
Jaana Hellemaa
Hanna Välimäki
Luokat 1-5
Katariina Laine
Sari Sinivaara
Eija Laine
Tarja Lehtimäki
Jaana Hellemaa
Henna Skaffari
Taina Sillanpää
Paula Hanski
Hanna Välimäki
Merja Huhtala
Johanna Mäkinen
Ellimari Salo
Oili Rastas-Anttila
Kati Junttila
Siistijät
Anne Haavasoja
Tarja Lepistö
Tarja Riuttala

Vararehtori Virva Niinivirta
Opettajat
0A Piia-Maaria Laukamo
0B Saija Vuori
0C Merja Ukonmaanaho
1A Minna Marjakoski
1B Tuula Laine
1C Anu Katila
2A Outi Rahtu
2B Teija Ylinen
2C Minna Anttila
3A Kari Kokkonen
3B Jaakko Anttila
3C Elina Varjovuo-Knuutila
4A Eija Nurmi-Lahtinen
4B Karita Nylund
4C Jouni Nurmi
5A Terhi Mäkinen
5B Laura Sookari
5C Minna Pihlman
1-2D, 3-4E Riina Laikkola
3-5D Kati Pere
Englanti Virva Niinivirta
A2 saksa Satu Pajuniitty
Laaja-alainen erityisopetus Minna Viljanen ja
Kaisu Kojo-Lindholm
Kuraattori Hanna Aaltonen
Terveydenhoitaja Päivi Teini
Palveluvastaava Eija-Riitta Lehtonen
Kiinteistönhoitaja Jouni Viljanen

KOULUN TYÖAIKA
Syyslukukausi
Kevätlukukausi

8.8.2018 – 21.12.2018
7.1.2019 – 1.6.2019

TIEDOTTAMINEN
Tulkkilan koulu käyttää pääsääntöisesti Wilma-järjestelmää tiedottamisessa. Opettajat, rehtori ja muu koulun henkilökunta
lähettävät kaikki tärkeät tiedotteet Wilman kautta. Wilmassa huoltajat seuraavat oppilaan koulunkäyntiä – poissaolot,
unohdukset, kokeet, arvioinnit, kasvatuskeskustelut ja monet muut tärkeät asiat löytyvät Wilmasta. Wilman kautta voi
myös lähettää viestejä opettajalle, rehtorille, erityisopettajalle tai koulun muulle henkilökunnalle. Kodille annetaan tunnukset ja ohjeet Wilman käytöstä. Apua saa omalta opettajalta tai koulusihteeriltä. Wilmassa tulee käydä säännöllisesti. Wilman osoite on wilma.kokemaki.fi.
Koulun omilla nettisivuilla ja kaupungin kotisivuilla kannattaa myös käydä säännöllisesti.

LOMAT JA VAPAAT
Syysloma vko 43
Joululoma
Talviloma vko 8
Pääsiäisloma
Vappu
Helatorstai

22.10. – 26.10.2018
22.12.2018 – 6.1.2019
19.2. – 23.2.2019
19.4. – 22.4.2019
1.5.2019
30.5.2019

OPPITUNNIT
1. tunti
2. tunti
3. tunti
4. tunti
5. tunti
6. tunti
7. tunti

8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
10:00 - 10:45
10:45 - 11.30
11:00 - 11:45
11:15 - 12:00
12:15 - 13:00
13:15 - 14:00
14:05 - 14:50

Oppilaiden tulee siirtyä välitunneilta viipymättä oppitunneille. Koulun pihalle ei voi aamulla tulla odottelemaan oppitunnin alkamista liian aikaisin, koska
valvontaa on vain välituntisin. Huomatkaa, että ensimmäinen ulkovalvonta alkaa klo 9.35.
Koulun piha-alue on koulun ja iltapäivätoiminnan
käytössä arkisin klo 16.30 asti.

ARVIOINNIN VUOSI
Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä
itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti.
Elokuu
 Opettajat keskustelevat opetusryhmien kanssa
oppimisen tavoitteista, sisällöistä ja arvioinnin
periaatteista oppiaineittain.
 Oppilas laatii itselleen tavoitteita alkavalle lukuvuodelle.
 Esikoululaisille laaditaan oppimissuunnitelmat.
 Esikoululaiset tekevät itsearviointeja 8 kertaa/lukuvuosi
Syys-lokakuu
 Opettajat arvioivat osana päivittäistä opetusta
oppimisprosessia monipuolisesti antamalla kannustavaa ja ohjaavaa palautetta oppilaan edistymisestä ja osaamisen tasosta. Opettaja antaa
palautetta oppilaalle/huoltajalle myös esim. erilaisin arviointitiedottein, koesuoritusten arvosanoina ja mahdollisella lisäpalautteella.
 Oppilaat tekevät itse- ja vertaisarviointeja.
 Oppilas arvioi käyttäytymistään Wilmassa.
Marras-tammikuu
 Luokilla 1,2,3,4 ja 5 pidetään oppimiskeskustelut, johon osallistuvat luokanopettaja, oppilas ja
hänen huoltajansa. Oppimiskeskustelussa tarkastellaan oppilaan koulunkäyntiä monipuolisesti.
 Ennen keskustelua oppilas tekee itsearvioinnin
ja laaja-alaisten taitojen arvioinnin Wilmassa oppitunnilla. Huoltaja tutustuu oppilaan arviointeihin ja vastaa omiin kysymyksiinsä Wilmassa.

Tammi-toukokuu
 Opettajat arvioivat osana päivittäistä opetusta
oppimisprosessia monipuolisesti antamalla kannustavaa ja ohjaavaa palautetta oppilaan edistymisestä ja osaamisen tasosta. Opettaja antaa
palautetta oppilaalle/huoltajalle myös esim. erilaisin arviointitiedottein, koesuoritusten arvosanoina ja mahdollisella lisäpalautteella.
 Oppilaat tekevät itse- ja vertaisarviointeja.
Touko-kesäkuu
 2.luokkien oppilaille annetaan ohjaavaa palautetta, jossa erityisesti kiinnitetään huomiota
oppilaan edistymiseen kielellisissä valmiuksissa, työskentelytaidoissa ja taidoissa työskennellä ryhmässä ja itsenäisesti. Lisäksi annetaan
palautetta oppilaan opiskelun etenemisestä eri
oppiaineissa.
 Esikoululaisille osallistumistodistus
 Lukuvuositodistus
1.-2.-luokilla sanallinen arviointi. Käyttäytymisen arviointi
on liitteenä.
3.-6.-luokilla numeerinen todistus.

TOIMINTA- ja TAPAHTUMAKALENTERI
LV 2018-2019
ELOKUU
16.8. Huoltajailta: 1.lk
21.8. Huoltajailta: 0.lk
22.8. Koulurauhan julistus päivänavauksena
oppilaskunnan vaalit ja esittely
SYYSKUU
12.9. Liikuntapäivä 3.-5.lk
10.-14.9. Liikenneviikko: teemana pyöräily
12.9. Kirjallisuusteeman aloitustapahtuma (varhaiskasvatus, 0.-2.lk, 3.-5.lk)
14.9. Metsäretki 1.-2.lk
19.-20.9. Koulukuvaus
27.9. Metsäretki 0.lk
27.9. Huoltajailta
LOKAKUU
4.10. Poistumisharjoitukset
5.10. Kodin ja koulun päivä
10.10. A. Kiven päivä “Koko Kokemäki lukee”
klo 10
11.-12.10. Monialaiset oppimiskokonaisuudet
MARRASKUU
Luistelut viikolla 46
20.11. Lapsen oikeuksien päivä
30.11. Adventtikirkko
JOULUKUU
5.12. Itsenäisyyspäivän päivänavaus
13.12. Lucia Tulkkila-salissa
21.12. Joulujuhla Tulkkila-salissa
klo 8.50- (0ABC, 2ABC, 4BC)

TAMMIKUU
Oppimiskeskustelut
Teatteria
28.1.-1.2. Sanomalehtiviikko
HELMIKUU
Oppimiskeskustelut
Talviliikuntapäivät
14.2. Ystävänpäivä (oppilaskunta)
15.2. Lukion vanhojen tanssiesitys
MAALISKUU
25.-29.3. Hyvinvointiviikko
HUHTIKUU
18.4. Pääsiäiskirkko
30.4. Vapputori ja vapputapahtuma
TOUKOKUU
13.-15.5. Monialaiset oppimiskokonaisuudet
24.5. Museopäivä
Luontopäivä (3.-5.lk)
5.lk tutustuminen yhteiskouluun
Opintoretket
Pöltsamaan ystävyyskoulun vierailu Kokemäelle
1.6. Kevätjuhla Tulkkila-salissa
klo 8.50- (1ABC, 3ABC, 5ABC)

KOULUTYÖ
Liikkuva koulu
Tulkkilan koulu on mukana Liikkuva koulu –ohjelmassa.
Liikkuvassa koulussa oppilailla on mahdollisuus monipuoliseen liikuntaan koulupäivän aikana: käytetään toiminnallista
oppimista, toimitaan yhdessä, oppilaat pääsevät mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Tulkkilan koulussa on muokattu koulupäivän rakennetta, jotta pitkät toiminnalliset välitunnit on mahdollista toteuttaa. RaikaSport ja koulun oma henkilökunta osallistuvat pitkien välituntien organisoimiseen ja ohjaamiseen.
Ohjatun välituntitoiminnan rinnalla kehitetään myös oppilaiden omaehtoista liikkumista. Peruskorjattu piha ja liikuntavälineet toivottavasti innostavat oppilaita liikkumaan. Välkkärit ja vertaisohjaajat ovat kannustamassa ja opastamassa oppilaita rohkeasti kokeilemaan uusia välineitä ja liikuntalajeja. Koulumatkat ovat monelle oppilaalle merkittävä liikuntatuokio.
Kun turvallinen koulumatka on tullut tutuksi, kannatta se kulkea lihasvoimin. Se on hyödyllistä, ekologista ja virkistävää.
Lukuvuoden aikana oppilaille järjestetään liikunnallisia tempauksia, tapahtumia sekä lajiesittelyjä. Liikkuvassa koulussa
kiinnitetään huomiota lapsen koko hyvinvointiin. Keväällä on suunnitelmissa järjestää oppilaille hyvinvointiviikko, jonka
aikana heille jaetaan monipuolisesti tietoa hyvinvoinnin eri osa-alueista. Suunnitelmissa on monenlaista liikunnallista toimintaa koko lukuvuodelle.
Toimintavälitunnit syksy 2018
Kello
9.35

11.45

Maanantai
3A=17 2BC=41 yht. 58
Opettaja
Raikasport

Tiistai

Keskiviikko
4A=21 5C=19
yht. 40
Opettaja
Raikasport

Torstai
1ABC=45
3B=15
yht. 60
Opettaja
Raikasport

Perjantai
5A=20
5B=22
2A=21
yht. 63
Raikasport
Opettaja

4C=19 4B=20
3C=17
yht. 56
Opettaja
Raikasport

Iloa lukemisesta –hanke
Tänä lukuvuonna Tulkkilan koulu on mukana myös koko kunnan yhteisessä Iloa lukemisesta –hankkeessa. Hankkeen
tarkoitus on innostaa ja motivoida lapsia, nuoria ja perheitä kirjojen lukemiseen ja kuunteluun. Hankkeen myötä koululla
on erilaisia teemakuukausia ja –tempauksia sekä mahdollisesti kirjailijavierailuita, teatteriretkiä sekä paljon tiivistä yhteistyötä kirjaston kanssa.
Kielten varhennushanke
Viime lukuvuonna 2017-2018 Tulkkilan koulun 2.-luokkalaiset aloittivat englannin opiskelun valtion myöntämän hankerahan innoittamana. Tänä lukuvuonna hanke ulotettiin koskemaan myös koulumme 1.-luokkalaisia, jotka opiskelevat englantia yhden tunnin viikossa laulaen, leikkien, pelaten ja toiminnallisten työtapojen avulla.
Läksyt
Vanhemmat huolehtivat siitä, että oppilaalla on aikaa, paikka ja työrauha läksyjen tekemiseen. Vanhemmat valvovat
ja tarvittaessa auttavat läksyjen tekemisessä. Opettaja merkitsee tekemättömät tehtävät Wilmaan tuntimerkinnät kohtaan.
Unohtuneet
kotitehtävät
hoidetaan
koulupäivän
jälkeen
opettajan
tai
ohjaajan
valvonnassa.
Jos oppilas toistuvasti jättää kotitehtävät tekemättä, tai hän tarvitsee muista syistä tukea läksyjen tekemisessä, voidaan

yhdessä huoltajan ja oppilaan kanssa sopia läksyparkkijaksosta, jolloin oppilas tekee ohjatusti läksyt koulussa. Samalla
opetellaan itsenäistä läksytyöskentelyä kotona läksyparkkijakson jälkeen.
Poissaolot
Oppilaan sairastuessa huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa opettajalle mahdollisimman pian poissaolosta ja antaa
poissaoloselvitys. Huoltajan tulee ilmoittaa etukäteen opettajalle koulupäivän aikana tapahtuvista hammashoitola- tms.
käynneistä. Runsaisiin ja selittämättömiin poissaoloihin puututaan ja asiasta keskustellaan huoltajan sekä oppilaan
kanssa.
Muut kuin sairauspoissaolot ovat harkinnanvaraisia. Perusopetuslain 35 §:ssä todetaan, että oppilaan tulee osallistua
perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Hyväksyttävästä syystä luokanvalvoja tai -opettaja voi myöntää poissaololuvan enintään kolmeksi päiväksi. Yli kolmen päivän vapautuksesta päättää
rehtori kirjallisen anomuksen perusteella luokanvalvojaa tai -opettajaa kuultuaan. Kirjallinen anomus on toimitettava luokanvalvojalle tai -opettajalle hyvissä ajoin ennen mahdollista poissaoloa.
Allekirjoituksellaan huoltaja sitoutuu vastaamaan oppilaan oppivelvollisuuden etenemisestä siten, ettei hän jää jälkeen
opinnoissaan vapaaksi anottuna aikana. Oppilaan on yhdessä huoltajan kanssa myös huolehdittava, että mahdolliset
etukäteen opettajilta saadut koulutehtävät tehdään lomamatkan aikana tai välittömästi lomalta palattua. Tulkkilan koulun
opettajakunta on päättänyt lomamatkojen hurjan lisääntymisen vuoksi, ettei opettajalla ole velvollisuutta antaa läksyjä
etukäteen, vaan kotiväen on itse huolehdittava niiden selville ottamisesta. Koulutyöstä vapauttaminen ei velvoita opettajaa
ylimääräiseen opiskelun ohjaamiseen, suunnitteluun tai erityisjärjestelyihin kokeiden suorittamisessa. Perheiden yhteiset
lomamatkat toivotaan järjestettävän koulujen lomien aikana. Kouluajalla tapahtuvia ylimääräisiä lomia suunniteltaessa on
syytä huomata, ettei koulun antama tukiopetus ole tarkoitettu paikkaamaan loman vietosta aiheutuneita aukkoja. Anomuksen koulutyöstä vapauttamiseksi voi tulostaa Wilmasta.
Maksullinen välipala
Koulun ruokalassa tarjoillaan vapaaehtoinen maksullinen välipala ma-to klo 13 välitunnilla oppilaille, joiden koulupäivä
jatkuu klo 13 jälkeen. Välipalakortteja voi ostaa 5B-luokasta maanantaisin ja tiistaisin klo 9.35 välitunnilla. Passi maksaa
2€ ja sillä voi käydä välipalla neljänä päivänä.

KOULUVARUSTEET JA TILAT
Opiskelumateriaalit
Oppilaiden tulee huolehtia kirjoista ja muusta koululta saadusta materiaalista huolellisesti, jotta ne pysyvät hyväkuntoisina
pitkään ja muidenkin on niitä miellyttävä käyttää.
Yhteisistä materiaaleista huolehtiminen on myös kasvatuksellisesti tärkeää – opitaan vastuun kantamista omasta ja yhteiskunnan omaisuudesta sekä kestävää kehitystä. Oppilaiden tulee huolehtia myös uudistetun koulun säilyttämisestä
siistinä ja hyväkuntoisena.
Mikäli oppilas vahingoittaa tahallisesti opetusvälineitä tai tiloja, hänen tulee ne korvata.
Liikuntatunnit
Liikuntatunneilla pukeudutaan asianmukaisiin liikuntavarusteisiin (verryttelypuku tai vast. ja lenkkitossut, hiuslenkki, pyyhe
ja vaihtovaatteet).
Talvella ulkoliikunnan pakkasraja on –15 astetta (katsotaan koulun mittarista ennen liikuntatuntia).
Uinneista ilmoitetaan erikseen.
Koulun alueen ulkopuolella olevalle liikunta-alueelle siirrytään opettajan johdolla.
Sisätossut
Käytämme koulussamme sisätiloissa liikuttaessa sisätossuja tai -kenkiä.

Löytötavarat
Koululle jääneet vaatteet ja tavarat kerätään löytötavaralaatikoihin, joista oppilaat ja vanhemmat voivat hakea kadonnutta
omaisuuttaan. On tärkeää, että oppilaiden vaatteet ja tavarat nimikoidaan. Löytötavaroita säilytetään yksi kuukausi. Koulu
ei vastaa kadonneesta omaisuudesta.
Elektronisten laitteiden käyttö koulussa
Elektroniset laitteet eivät saa koulussa häiritä opetusta, eivätkä loukata kenenkään yksityisyyttä. Mobiililaitteiden häiritsevä käyttö oppitunnilla voidaan kieltää. Kännykät säilytetään repussa. Koulu ei vastaa oppilaan henkilökohtaisista tavaroista.

TULKKILAN KOULUN LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ
Tulkkilan koulun lähialueella liikkuu koulun työpäivinä lähes 800 oppilasta ja aikuista. Alueelle on laadittu sivistystoimen
johdolla suunnitelma, jonka tarkoituksena on taata turvallinen ja sujuva koulu- ja työmatka kaikille alueella liikkujille. Jokaisesta ohjeesta ei löydy liikennemerkkiä, vaan tarvitaan hyvää tahtoa ja yhteispeliä vaaratilanteiden välttämiseksi ja
liikenteen sujumiseksi. Ohjeita päivitetään tilanteiden ja käytännöstä saatujen kokemusten perusteella.
Tulkkilan koulu os. Koulukatu 2
Tulkkilan koulu toimii neljässä toimipisteessä. Keltaisessa kivikoulussa on luokkatasojen 1-5 opetustilat, ruokala ja musiikkiluokka. Viereisessä uudessa liikuntahallissa (Tulkkila-sali) pidetään liikuntatunnit ja koulun juhlat ja muut tilaisuudet.
Esikoulu ja iltapäivätoiminta on sijoitettu punaiseen puukouluun. Käsityöluokat sijaitsevat Kokemäen yhteiskoulun tiloissa.
Oppilaat siirtyvät valvotusti toimipisteestä toiseen.
Ohjeet autolla kouluun oppilaita tuoville huoltajille




Koulun piha-alueelle, kirkon parkkipaikalle ja Koulukadun levennykselle saa koulun työpäivinä klo 7.30-16.30 välisenä aikana ajaa ainoastaan koulun henkilökunta, taksit ja huoltoajo.
Haapionkadulle pysähtyvät vain linja-autot.
Huoltajat voivat jättää oppilaat uimahallin kentälle. Alue on merkitty. Tulkkila-salin pysäköintialuetta käyttävät vain eskarien
huoltajat. Haapiokadulle ei voi pysähtyä eikä kirjaston parkkipaikkaa voi käyttää saattoliikenteeseen. Kirkon rappusten alapää tai linja-autoaseman viereinen tori sopivat myös huoltajien saattoliikenteelle. Niistä pääsee turvallisesti kulkemaan kouluun.

Ohjeet pyörällä kulkeville oppilaille





Polkupyörän voi jättää lukittuna joko Tulkkila-salin pyörätelineisiin tai koulun pääportin viereisille telineille. Kirkon rappusten
alapäässä on myös pyörätelineitä. Tulkkila-salin parkkipaikan läpi ei saa pyöräillä vaan pitää käyttää uutta kevyen liikenteen
väylää.
Koulun pihassa ei saa pyöräillä ja pyöräilijät käyttävät luonnollisesti pyöräilykypärää.
Koulukatua alaspäin pyöräiltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Koulukadun alapäässä on väistämisvelvollisuusliikennemerkki, joka koskee myös pyöräilijöitä. Haapionkatu ylitetään pyörää taluttaen.

Koulukuljetukset





Linja-autopysäkki sijaitsee Haapionkadulla liikuntahallista Tulkkilantien suuntaan. Linja-autot tuovat ja hakevat oppilaat tältä
pysäkiltä. Koulunkäynninohjaajat ovat lukuvuoden aluksi aamulla kuljetusoppilaita vastassa ja varmistavat iltapäivällä kuljetusoppilaiden siirtymistä pysäkeille.
Kuurolan suuntaan kulkeva linja-auto on vuorolinja-auto, joten se pysähtyy aamulla kirkon pysäkille ja linja-autoasemalle.
Iltapäivällä linja-autoon noustaan linja-autoasemalta.
Taksit tuovat ja hakevat oppilaat Koulukadun levennykseltä. Koulunkäyntiohjaajat ohjaavat myös taksikuljetusoppilaita.

KOULUKULJETUKSISTA









Lukuvuoden alussa koulunkäynninohjaajat opastavat linja-autoilla kulkevia oppilaita Haapionkadun pysäkillä.
Tulkkilan koulun linja-autokuljetuksissa opastaa koulunkäynninohjaaja Tarja Lehtimäki ja taksikuljetusasioissa
Merja Huhtala.
Kuljetusasioissa neuvoo ja opastaa koulusihteeri Marika Viljanen, puh. 040 488 6143.
Kuljetusoppilaat, joiden koulu päättyy klo 13 ja jotka kulkevat linja-autolla kokoontuvat sadekatokseen odottamaan linja-autopysäkille siirtymistä. Koulunkäynninohjaajat valvovat oppilaita.
Huoltajien on myös syytä tutustua kuljetusperiaatteisiin, jotka löytyvät kaupungin sivuilta kohdasta koulukuljetukset.
Harkinnanvaraiset koulukuljetukset tulevat haettaviksi keväällä. Se tulee hakea lukuvuosittain. Esimerkiksi
talviaikaiset kuljetukset.
Odotustunnit: Koulunkäynninohjaajat valvovat ja ohjaavat kuljetusta odottavia oppilaita. Lisätietoja saa oman
luokan opettajalta.
Taksikuljetukset: Oppilaat tuodaan ja haetaan Koulukadun varrelta sijaitsevalta levennykseltä.

Koulukuljetukset järjestetään linja-autokuljetuksina aina, kun se on mahdollista. Kuljetusoppilaiden koulu alkaa pääsääntöisesti klo
8.50, joten he tulevat kouluun bussilla. Iltapäivällä bussit lähtevät ma, ke ja to klo 15 ja ti ja pe klo 13.30. Tämän vuoksi osa oppilaista kuljetetaan kotiin taksilla. Osalle oppilaista on myönnetty harkinnanvarainen taksikuljetus lukuvuodeksi kerrallaan molempiin
suuntiin.
Kuljetustaulukko LV 2018–2019

Aamulla aina tullaan bussilla
Luokka
Maanantai
Tiistai
0ABC
bussi
bussi

1B

taksi 13
bussi (odotus)

Keskiviikko
bussi

Torstai
bussi

Perjantai
bussi

bussi 13.30
bussi

taksi 13
bussi

taksi 13
bussi

taksi 12
bussi

taksi 14

taksi 13

taksi 13

bussi 13.30

1C

taksi 14
bussi

bussi

bussi

bussi

bussi

2A

taksi 13
bussi

taksi 14
bussi

taksi 13
bussi

taksi 13
bussi

bussi 13.30
bussi

2B

taksi 13
bussi

bussi 13.30
bussi

taksi 13
bussi

taksi 14
bussi

bussi 13.30
bussi

2C

taksi 13
bussi

bussi 13.30
bussi

taksi 14
bussi

taksi 13
bussi

bussi 13.30
bussi(odotus)

3B

taksi 14
bussi

taksi 14
bussi

taksi 13
bussi

taksi 13
bussi

bussi 13.30
bussi (odotus)

3C

taksi 13
bussi

bussi 13.30
bussi

taksi 14
bussi

taksi 13
bussi

taksi
bussi

4A

bussi 15
bussi

bussi 13.30
bussi

taksi 13
bussi

taksi 13
bussi

bussi 13.30
bussi

5B/5C

taksi 13
bussi

taksi 15
bussi

taksi 13, bussi 15
bussi

bussi 15
bussi

bussi 13.30
bussi

bussi 15

taksi 15

bussi 15

taksi 13/ bussi 15

bussi 13.30

Tärkeitä puhelinnumeroita:
Liikennöitsijät:





Kokemäen Tilausliikenne Oy
Lyttylän Liikenne
Sundell
Kokemäen Taksikeskus Oy

020 7199 500
044 559 9602
02 633 4070
02 106 0664, yhteyshenkilö Juha Kokki

0400 667 987

Linja-autot
REITTI 1
Kokemäki - Rajaoja - Tuomaala - Järilä – Tulkkila
REITTI 2
Kokemäki - Kiettare - Säpilä – Kokemäki
REITTI 3
Kokemäki – Porolanmaa - Korkeaoja - Häyhtiönmaa - Kynsikangas – Kokemäki
REITTI 4
Kokemäki - Piilijoki - Lievikoski - Kyttälä – Kynsikangas – Kokemäki
REITTI 5
Kuurolan suunnan reitti, joka ajetaan pääsääntöisesti Porin linjojen vuorobusseilla.







Reittien 1-3 linja-autot saapuvat ja lähtevät Haapionkadulta liikuntahallilta.
Kuurolan suunnalta tuleva linja-auto pysähtyy aamulla kirkon edessä olevalle pysäkille ja jatkaa siitä linja-autoasemalle.
Kuurolan oppilaat lähtevät linja-autoasemalta klo 13 päättyvinä päivinä. Mikäli koulu päättyy klo 15, niin he käyttävät reittiä kolme, joka lähtee Haapionkadulta.
Reitin 4 bussi pysähtyy aamulla Haapionkadulle ja lähtee iltapäivällä linja-autoasemalta.
Vuorobussia käyttävät oppilaat saavat koululta ladattavat bussikortit.
Linja-autoreitit löytyvät Kokemäen kaupungin sivuilta, kohdasta liikenne.

Taksikuljetukset




Oppilaat tuodaan ja haetaan Koulukadun varrelta sijaitsevalta levennykseltä.
On tärkeää, että huoltajat ilmoittavat taksiasemalle, mikäli oppilas ei satunnaisesti käytä taksikuljetusta.
Pysyvät muutokset ilmoitetaan Marika Viljaselle.

TULKKILAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
TULKKILAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2018-2019
Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana sekä kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Järjestyssäännöt koskevat myös koulun tiloissa ja alueella tapahtuvaa muuta toimintaa.
Järjestyssääntöjen rikkomisesta tai muusta epäasiallisesta käyttäytymisestä voi seurata perusopetuslain ja -asetuksen
mukaisia rangaistuksia.
Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
Oppilaalla on oikeus:






saada laadukasta opetussuunnitelman mukaista opetusta ja ohjausta
saada turvallinen, monipuolinen, tasapainoinen ja tasa-arvoinen oppimisympäristö
saada tukea kasvuun ja oppimiseen
saada riittävän usein tietoa opintojen edistymisestä ja arvioinnin perusteista
ilmaista oma mielipiteensä ja tulla kuulluksi
Oppilaan velvollisuus on:







käydä koulua ja osallistua opetukseen säännöllisesti
noudattaa koulun järjestyssääntöjä ja toimintaohjeita sekä opettajan antamia ohjeita
käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa hyviä tapoja sekä kunnioittaa koulun arvoja
tehdä annetut tehtävät huolellisesti
huolehtia itsestään ja tavaroistaan sekä kouluympäristöstään

YLEISTÄ
 Kaikki koulun aikuiset ovat kasvattajia. Noudatan heidän ohjeitaan.
 Toimin hyvien käytöstapojen mukaan ja pukeudun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
 En kiusaa, olen kaikkien kaveri ja puutun kiusaamiseen.
 Pidän koulun ja sen alueet siistinä, enkä turmele koulun omaisuutta. Olen velvollinen kertomaan havaitsemistani vahingoista opettajalle. Vahingon aiheuttaja on ilmoittautumis- ja korvausvelvollinen.
 Käytävissä liikun rauhallisesti ja enkä häiritse opetusta.
 Säilytän pyöriä, rullalautoja, potkulautoja yms. pyörätelineissä, enkä aja niillä tarpeettomasti koulun alueella.
 Tupakointi ja päihteiden käyttö sekä hallussapito koulun alueella on kielletty.
 En poistu koulupäivän aikana koulun alueelta ilman opettajan lupaa. Koulun päätyttyä poistun koululta viivyttelemättä.
 Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä ja tarvittavaa varovaisuutta.
 Noudatan linja-autossa ja taksissa kuljettajan ohjeita.
 Asiaton oleskelu koulun piha-alueeella on kielletty. Moottoriajoneuvoilla ajo kielletty koulun pihassa.
TYÖSKENTELYRAUHA JA KÄYTTÄYTYMINEN OPPITUNNEILLA
 Tulen kouluun ajoissa, enkä ole luvatta pois koulusta.
 Huolehdin tehtävistäni ja tavaroistani tunnollisesti. Käsittelen huolellisesti käyttööni luovutettua opiskelumateriaalia ja koulun omaisuutta.
 Annan kaikille työrauhan ja käyttäydyn asiallisesti. Ilmoitan opettajalle asiattomasta käyttäytymisestä koulussa.
 Kuuntelen ja odotan omaa vuoroani. Kunnioitan toisten mielipiteitä.
VÄLITUNNIT
 Menen välitunnille viivyttelemättä. Siirryn välittömästi oppitunnille välitunnin päätyttyä.
 Pukeudun kouluun sään edellyttämällä tavalla. Koulussa ulkoillaan myös sateella.
 En aiheuta käyttäytymiselläni vaaratilanteita. En heittele lumipalloja, kiviä tms.



Palautan välituntivälineet oikeille paikoilleen.

RUOKAILU
 Ruokalaan saavutaan hyvässä järjestyksessä. Pääsääntöisesti saapuminen tapahtuu opettajan johdattamana.


Ruokailussa käyttäydyn rauhallisesti ja noudatan hyviä ruokailutapoja. Keskustelen häiritsemättä muita ruokailijoita.

OMAISUUS
 Käytän kännykkää ja muita elektronisia laitteita häiritsemättä opetusta. Käytän koulun tietokoneita oppimistarkoituksessa. En julkaise toisesta henkilöstä otettua kuvaa tai videota ilman hänen lupaansa internetissä tai sosiaalisessa mediassa.
 Opettajalla ja rehtorilla on oikeus määrätä haltuunsa kielletty esine tai aine sekä sellainen esine, joka häiritsee
opetusta tai oppimista.
 En tuo kouluun leikki- tai muita opiskeluun kuulumattomia välineitä, ellei asiasta ole sovittu opettajan kanssa.
 Koulu ei vastaa varastetusta tai turmellusta omaisuudesta.
 Jos oppilas turmelee tai varastaa koulun, toisen oppilaan tai henkilökunnan omaisuutta, voidaan hänen huoltajansa velvoittaa korvaamaan kyseessä oleva omaisuus.

MENETTELY LAIMINLYÖNNEISSÄ JA OJENTAMISESSA
Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja opiskelun esteetön sujuminen
on varmistettu. Opetuksen järjestäjällä on oikeus käyttää työrauhan turvaamiseksi ja epäasialliseen käyttäytymiseen
puuttumiseksi kasvatuskeskustelua ja erilaisia kurinpitokeinoja. Kasvatuskeskustelussa ja kurinpitoasioissa noudatettavasta menettelystä säädetään perusopetuslaissa. Kokemäen kaupungin omat linjaukset kasvatuskeskusteluista ja kurinpidosta löytyvät kaupungin kotisivuilta kohdasta opetussuunnitelmat.
Kasvatuskeskustelu

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen. Keskustelun tarkoituksena
on yhdessä oppilaan kanssa yksilöidä toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti, kuulla oppilasta, selvittää laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä pohtia keinot tilanteen korjaamiseksi. Menettelyn tavoitteena on löytää
myönteisiä keinoja koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Opetuksen järjestäjä päättää, millaisissa tapauksissa kasvatuskeskustelua käytetään. Koulun opettaja tai rehtori voi määrätä keskustelun enintään kahdeksi tunniksi. Keskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.
Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa. Keskustelu
kirjataan Wilmaan, ja siitä ilmoitetaan oppilaan huoltajille. Huoltajat voivat osallistua keskusteluun, mikäli se katsotaan
tarpeelliseksi.
Kurinpidolliset keinot
Kurinpidollisia keinoja ovat perusopetuslain mukaan jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan,
taikka koulun tilaisuudesta. Lisäksi työrauhan turvaamiseksi oppilaan oikeus osallistua opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan tai muun henkilön turvallisuus kärsii
oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.
Jälki-istunto
Jälki-istunnon toteuttamistavat ovat muuttuneet. Muun muassa kirjallisten ja suullisten tehtävien ja harjoitusten sekä
muiden kasvatuksellisia tavoitteita tukevien esimerkiksi yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävien tehtävien teettäminen
on mahdollista. Edelleenkin voidaan oppilas myös velvoittaa istumaan hiljaa. Jälki-istunto järjestetään aina kouluajan

ulkopuolella ja istunto kirjataan koulun rangaistuskirjaan. Jälki-istunto alkaa sovittuna aikana ja jälki-istuntoa saaneiden
koulukyyditysoppilaiden koulukuljetukset ovat huoltajan vastuulla.
Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen
Vakavissa ja usein toistuvissa rikkomuksissa, joissa kurinpidolliset toimenpiteet eivät ole tuottaneet toivottavaa tulosta,
otetaan käyttöön kurinpitorangaistukset. Niitä ovat kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen.
Oikeus ottaa haltuun esineitä ja aineita
Opettajalla ja rehtorilla on oikeus määrätä haltuunsa kielletty esine tai aine (esim. tupakkatuote tai sytkäri), sellainen
esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista (esim. kännykkä) tai vaarallinen esine tai aine (esim. teräase
tai spraypullo). Jos oppilas ei kehotuksesta huolimatta anna kyseistä esinettä tai ainetta, opettajalla on oikeus poistaa
oppilas luokasta tai vaarallisen esineen ollessa kyseessä käyttää välttämättömiä voimakeinoja. Kun esine otetaan haltuun, siitä ilmoitetaan aina huoltajille.
Oikeus tarkastaa oppilaan tavarat

Koulun opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassaan olevat koulun
säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa. Tarkastaminen koskee esineitä ja aineita, jotka vaarantavat oppilaan
oman tai muiden turvallisuuden. Tällä taataan turvallinen ja rauhallinen toimintaympäristö kaikille. Tarkastaminen
edellyttää epäilyä tai havaintoa. Läsnä tulee olla kaksi aikuista, joista toisen oppilas voi valita, mikäli mahdollista.
Tarkastamisessa ja esineiden haltuun ottamisessa on noudatettava hienotunteisuutta ja kunnioitettava henkilökohtaista
koskemattomuutta ja yksityisyyttä mahdollisimman pitkälle.
Kotitehtävien laiminlyönti
Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Tekemättömät tehtävät merkitään Wilmaan.

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI
Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä.
Oppilashuolto tarjoaa huoltajien ja koulun kasvattajien tueksi monialaista asiantuntemusta. Jos jokin asia lapsen oppimisessa tai koulunkäynnissä (esim. kaverisuhteet, keskittymisen ongelmat, tarkkaavuuden pulmat, oppimisvaikeudet, läksypulmat, käyttäytymisen ongelmat) askarruttaa, toivomme huoltajien ottavan aktiivisesti yhteyttä kouluun ja käyttävän
tätä mahdollisuutta saada monialaista apua ja tukea lapsen kasvuun ja kasvattamiseen. Toivomme, että kynnys yhteydenottoon olisi matala. Ei kannata jäädä yksin murehtimaan, kun voimme yhdistää voimavaramme ja miettiä yhteisiä
keinoja auttaa lasta.
Oppilashuollon tavoitteena on ennaltaehkäistä ja tunnistaa oppimisen esteitä ja muita haasteita riittävän ajoissa
sekä auttaa niiden ratkaisemisessa. Koulumme oppilashuollon asiantuntijaryhmään kuuluvat rehtori, kuraattori, terveydenhoitaja, koulupsykologi, sosiaalityöntekijä sekä laaja-alaiset erityisopettajat. Myös muita asiantuntijoita voidaan
tarpeen mukaan kutsua kokoukseen. Kun moniammatillinen asiantuntijaryhmä käsittelee yksittäisen oppilaan asiaa, kutsutaan huoltajat (ja oppilas) aina mukaan palaveriin.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tukimuotoja ovat esimerkiksi
tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, ohjaajan apu ja erilaiset apuvälineet. Näitä tukimuotoja voi käyttää kaikilla kolmella tuen tasolla sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan täydentävinä.
Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa koulun arjessa.
Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.
Mikäli yleisen tuen keinot eivät riitä oppilaan tukemisessa, opettaja laatii pedagogisen arvion. Arviossa kuvataan oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen tilannetta ja haasteita sekä jo annettu tuki. Arvio käsitellään huoltajien (ja oppilaan)
kanssa moniammatillisessa asiantuntijaryhmässä (MAR). Ryhmän käsittelyn perusteella rehtori päättää tehostettuun
tukeen siirtämisestä. Oppilaalle tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa oppimissuunnitelma. Tehostettua tukea
annetaan siis oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti
useita tukimuotoja.
Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu
tehostetullakaan tuella. Ennen erityiseen tukeen siirtämistä tehdään pedagoginen selvitys ja kuullaan oppilasta ja huoltajia. Oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, annetaan erityisopetusta hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti.
Osa-aikainen erityisopetus
Oppilaalla, jolla on esimerkiksi kielellisiin tai matemaattisiin taitoihin liittyviä haasteita, oppimisvaikeuksia yksittäisissä
oppiaineissa, pulmia opiskelutaidoissa, vuorovaikutustaidoissa tai muussa koulunkäynnissä, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta luokkaopetuksen ohessa. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä ja vähentää oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia. Osa-aikaista erityisopetusta toteutetaan
monella eri tavalla; pienryhmäopetuksena, yksilöopetuksena, tukiopetuksena, samanaikaisopeuksena jne.Osa-aikaista
erityisopetusta Tulkkilan koulussa antavat laaja-alaiset erityisopettajat Kaisu Kojo-Lindholm ja Minna Viljanen.
Erityisopetuksen pienluokat
Tulkkila koulussa toimivat pienluokat
1-2 D 3-4 E, erityisluokanopettaja Riina Laikkola ja
3-5 D, erityisluokanopettaja Kati Pere
Molemmissa pienluokissa työskentelee myös luokka-avustaja.

OPPIMISEN TUKI
KOULUTERVEYDENHUOLTO
Kouluterveydenhoitaja
Terveydenhoitaja Päivi Teini, p. 044-450 3748. Puhelintunti klo 8-9. Voit ottaa yhteyttä myös Wilman kautta tai sähköpostitse paivi.teini@ksthky.fi.
Vastaanotto on koululla maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin. Vastaanotto ilman ajanvarausta klo 9.30-10
edellä mainittuina päivinä.
Koululääkäri
Hammaslääkäri
Ajanvaraus ja kiireelliset tapaukset, p. 02–6773 315
Koulupsykologi

Perhekuntoutumiskeskus
Koulukuraattori
Kuraattorin toiminnan tarkoituksena on oppilaiden tukeminen ja ohjaus erilaisissa elämäntilanteissa. Yhteyttä voi ottaa
esim. kiusaamiseen ja riitatilanteisiin, poissaoloihin, opillisiin vaikeuksiin, sosiaalisiin ongelmiin, elämänhallinnan vaikeuksiin, pelkotiloihin tai muihin huoliin ja murheisiin liittyvissä asioissa. Kuraattori toimii yhteistyössä kasvatus- ja opetustoimen sekä perusturvan kanssa.
Koulukuraattori Hanna Aaltonen on tavattavissa Tulkkilan koululla maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.
Ottakaa rohkeasti yhteyttä kaikissa mieltä askarruttavissa kysymyksissä. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse 040 488 6119,
sähköpostitse tai Wilman välityksellä.

Kiusaamiseen puuttuminen
Koulukiusaamisella tarkoitetaan koulussa tapahtuvaa henkistä ja/tai fyysistä väkivaltaa. Koulukiusaaminen on rikos.
Kiusaaminen on toisen suunnitelmallista, tahallista ja toistuvaa alistamista ja pahan mielen aiheuttamista eikä sitä tule
sekoittaa kiusoitteluun. Kiusaamistilanteessa kiusattu on yleensä jollakin tavoin puolustuskyvyttömässä asemassa. Kiusaaminen voi olla yksilöiden välistä tai yhteisöllistä.
Kiusaamisasioita koulussamme selvittelee tiimi, johon kuuluvat Karita Nylund ja Minna Viljanen.
Kiusaamiseen puuttuminen:
Kiusaamiseen puuttuminen on koulun jokaisen aikuisen tehtävä. Kiusaamistilanteen havaitessaan aikuinen puuttuu
heti tapahtumaan ja keskustelee kaikkien osapuolten kanssa. Myös oppilaita ohjataan kiusaamista huomatessaan puuttumaan asiaan ja tarvittaessa kertomaan asiasta aikuiselle. Hyvä yhteishenki ja muiden huomioonottaminen edesauttavat kaikkien hyvinvointia luokassa /koulussa.
Jos kiusaaminen on jatkuvaa, tehdään tiimille kirjallinen ilmoitus. Ilmoituksen voi tehdä oppilas itse, vanhemmat, koulun aikuinen tai kuka tahansa, joka on nähnyt kiusaamisen. Opettaja voi kirjata oppilaan tekemän ilmoituksen. Tiimi käsittelee tapauksen kuulemalla kaikkia osapuolia erikseen, kirjaamalla kertomukset ja tehdyt sopimukset ja pitämällä
seurantapalaverin/ -palavereja sovitun ajan kuluttua. Vanhemmat saavat aina tiedon tiimin kanssa käydystä tapauksesta.

KERHOTARJONTA
Kerhoista tiedotetaan Wilman kautta.

ESIOPETUS
Kokemäen kaupungin sivistysosasto järjestää perusopetuslain mukaista, maksutonta esiopetusta kaikille 6-vuotiaille
(vuotta ennen oppivelvollisuusikää).
Esiopetusta järjestetään ma-to klo 9-13 ja pe klo 9-12.

ESIOPPILAIDEN PÄIVÄHOITO
Esioppilaiden päivähoito räätälöidään jokaiselle esioppilaalle tarpeen mukaan. Esiopetuksen päivähoidon järjestämisestä
vastaa varhaiskasvatuspäällikkö.
Tulkkilan koulussa esiopetuksen päivähoitoa järjestetään lukuvuonna 2018-2019 pääsääntöisesti klo 6.30-17.00. Esioppilaiden muu hoito järjestetään Peipohjan päiväkodissa.

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Koululaisten iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille ja 1.- 4. luokkien erityisoppilaille. Iltapäivätoimintaa
järjestetään tulevana toimintakautena Lähteenmäen, Tulkkilan ja Tuomaalan kouluilla. Tulkkilan koululla iltapäivätoimintaa järjestetään punaisella puukoululla.
Toimintaa järjestetään koulujen työpäivinä klo 16.30 asti. Koulujen loma-aikoina ei iltapäivätoimintaa järjestetä.
Iltapäivätoiminnan maksu sisältää toiminnassa tarvittavat materiaalit, välipalan ja vakuutuksen.
Maksut ovat:



alle 10 päivää/kk 60 e/kk ja
yli 10 päivää/kk 120 e/kk.

Iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen on sitovaa koko lukuvuodeksi. Jos lapsi lopettaa iltapäivätoiminnan kesken toimintavuoden, on sopimuksen irtisanominen tehtävä aina kirjallisesti, irtisanomislomakkeita saa iltapäivätoiminnan ohjaajilta tai kaupungin kotisivuilta
(www.kokemaki.fi). Lomake toimitetaan päivähoitosihteeri Heli Kaijalle.
Iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle koulupäivän jälkeen.
Tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perustaa hyville vapaa-ajanviettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteutumisessa. Lisäksi tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon. Toiminnalla pyritään edistämään yhteiskunnallista tasa-arvoa ja ehkäisemään syrjäytymistä.
Iltapäivätoiminnan arjessa tiedottaminen on tärkeää. Huoltajat ilmoittavat lapsensa läsnäolopäivät Wilmassa tai
puhelimella. Muutoksista informoidaan ohjaajia välittömästi.
Iltapäivätoiminta tukee koulun opetussuunnitemaa ja iltapäivätoiminnassa noudatetaan Tulkkilan koulun järjestyssääntöjä.
Iltapäivätoiminnan numero
puh. 040 4886166
Iltapäivätoiminnanohjaajat
Eija Laine, Katariina Laine, Jaana Hellemaa, Riikka Puolakka ja Hanna Välimäki

OPPILASKUNTA
Tulkkilan koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat, ja sen keskeisenä
tehtävänä on edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä pyrkiä
parantamaan oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä koulussa.
Oppilaskunta valitsee keskuudestaan hallituksen, joka edustaa koko oppilaskuntaa.
Jokaisella Tulkkilan koulun luokalla on oma edustajansa oppilaskunnan hallituksessa.
Luokan edustajan tehtävänä on toimia luokan oppilaiden äänitorvena oppilaskunnalle ja
sieltä takaisin. Luokan edustajan kautta kaikki oppilaat voivat vaikuttaa koulun asioihin.
Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti. Oppilaskunnan hallitus ottaa osaa
koulun asioihin ja järjestää koulun arkea piristäviä tapahtumia. Oppilaskunnan ohjaajana
toimivat Elina Varjovuo-Knuutila ja Kati Junttila.

TULKKILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS
Tulkkilan koulun vanhempainyhdistys kokoontuu noin kuukausittain, ja tarkoitus on paitsi
kerätä varoja, myös toteuttaa elämyksiä lapsille. Varoja kerätään luokkaretkiavustuksiin,
joita jaetaan kaikille luokille ja pienryhmille. Lisäksi varoja on käytetty välkkäritoiminta koulutuksiin, stipendeihin ym. Tarkoituksena on kuitenkin, että vanhempainyhdistyksen
toiminnasta hyötyy koko koulu ja jokainen oppilas.
TKVY:n toiminnassa me aikuiset ollaan kivasti mukana koulun elämässä ja samalla
tiedetään paljon siitä, mitä lastemme koulussa tehdään. Opettajien kanssa suunnitellaan
huoltajailtoja ym. toimintaa, jossa voimme olla apuna ja mukana. Kokousten lisäksi toki
annamme aikaamme esimerkiksi discoille. Pussitamme irtokarkkeja ja pukeudumme
tarpeen tullen vaikka noidaksi. Olemme iloinen porukka, jonka kokoukset ovat
vapaamuotoisia ja rentoja, ja olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaamme!
Yhteystietomme löydät Kokemäen kaupungin nettisivuilta ja Wilmasta. Yhteyden saa myös
Facebookin kautta: Tulkkilan koulun vanhempainyhdistys ry

