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Tulkkilan koulun väki 
 
 

Koulutyö on käynnistynyt yhtä vauhdikkaasti kuin muinakin lukuvuosina. Uuden lukuvuoden aloittaminen on aina jännit-
tävää, mutta nyt näyttää siltä, että koulun käytänteet ja uudet ihmiset ovat tulleet tutuiksi ja kaikki ovat päässeet työn-
touhuun. Tulkkilan koulun punaisessa rakennuksessa aloitti elokuun alussa päiväkoti Villa Vilinän viskariryhmä Vilperit, 
jotka myös ovat löytäneet oman paikkansa Tulkkilan kouluyhteisössä. 
 
Viime lukuvuonna voimaan tulleet koronaohjeet valitettavasti jatkuvat tänäkin lukuvuonna.  Koronavirus huomioidaan 
koulun työskentelyssä monin tavoin: lähikontakteja vältetään, luokat toimivat omissa ryhmissään, hygieniaan kiinnite-
tään erityistä huomiota. Annetut ohjeet on syytä käydä läpi oppilaiden kanssa sekä kotona että koulussa. Työskentely 
koulussa on turvallista, kun sitoudumme ohjeiden noudattamiseen. Koronatilanteen kehittymistä seurataan tarkasti ja 
toimintatapoja muutetaan joustavasti. Mikäli jossain vaiheessa joudutaan siirtymään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyi-
hin, eivät ne koska esiopetuksen eikä 1.–3. luokkien oppilaita. He eivät siirry etäopetukseen. On tärkeää, että kouluun, 
esiopetukseen tai varhaiskasvatukseen ei tulla sairaana ja että koronatestiin hakeudutaan, mikäli oirearvio sitä edellyt-
tää. 
 
Tänä lukuvuonna henkilökunnassa on tapahtunut muutoksia. Kati Ojala opettaa 0C-esikouluryhmää, Minna Anttila (1A) 
on virkavapaalla 4.2. asti ja hänen sijaisenaan toimii Jenna Nurminen samoin Jaakko Anttila (3A) on virkavapaalla 4.2. 
asti ja häntä sijaistaa Ville Vuorenpää. 0C-ryhmässä aloitti uusi koulunkäynninohjaaja Pia Keränen ja 0B:n koulunkäyn-
ninohjaaja Henna Skaffari palasi elokuun alussa työvapaalta. 
 
Kokemäen kaupunki osallistuu Sitouttava kouluyhteisötyö-hankkeeseen ja tästä hankkeesta viidesluokkalaisten opinto-
ohjelmaan on lisätty uusi oppiaine, jossa opiskellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Työjärjestyksessä oppiaine on mer-
kitty lyhenteellä Tuvu. On tärkeää oppia tunnistamaan tunteitaan ja ilmaisemaan niitä hallitusti. Oppitunneilla harjoitel-
laan myös keskustelemista, kuuntelemista, mielipiteen ilmaisua ja ryhmässä toimimista. Vaikka muilla luokilla ei ole 
omaa Tuvu-tuntia, opiskellaan näitä samoja taitoja muiden oppiaineiden tunneilla. Näiden tunne- ja vuorovaikutustaito-
jen opiskelun tavoitteena on saada jokainen Tulkkilan koulun oppilas tuntemaan itsensä tärkeäksi ja hyväksytyksi.  
 
Tästä lukuvuodesta eteenpäin Kokemäellä sekä neljäs- että seitsemäsluokkalaiset saavat omat henkilökohtaiset kan-
nettavat tietokoneet. Neljäsluokkalaisten opinto-ohjelmaan on lisätty yksi vuosiviikkotunti tietokoneopetusta, jossa harjoi-
tellaan tietokoneen ja digitaalisten oppimateriaalien käyttöä, tutustutaan eri oppimisympäristöihin ja opetellaan tiedon-
hankinta ja -hallintataitoja. TVT-tunneilla keskustellaan tietoturvasta ja etiikasta sekä harjoitellaan yhteistyö- ja vuorovai-
kutustaitoja.  
 
Oppilaiden hyvinvointitaitoihin pyritään kiinnittämään huomiota tämän lukuvuoden aikana. Jokaisessa jaksossa opiskel-
laan jonkin hyvinvoinnin osa-alueen teemoja: 1. jakson aiheena on liikunta, toisen jakson uni ja terveys, kolmannen 
tunne- ja mielenterveystaidot, neljännen ravinto ja ruokailutottumukset ja 5. jakson kulttuuri. Hyvinvointitaidot kantavat 
läpi elämän ja ovat voimavaroja kaikissa elämän vaiheissa. Tärkeä perusta niiden oppimiselle luodaan lapsuudessa ja 
nuoruudessa. Koululla on hyvät mahdollisuudet hyvinvoinnin systemaattiseen tukemiseen, kehittämiseen. Hyvinvointitai-
toja voi oppia ja opettaa! 
  
Antoisaa kouluvuotta! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 



 

 

PUHELINNUMEROT: lv.  2021–2022 
 
Rehtori  040-4886157 

Vararehtori  040-4883998 

Opettajainhuone 040-4886163 

1-2C  040-4883988 

3-4C  040-4886167 

5-6D  040-4883165 

Esiopetusluokat 

0A  040-4886271 

0B  040-4886159 

Esikoululaisten päivähoito 040-4886272 

Aamutoiminta:  040-4883932       

Iltapäivätoiminta:  040-4886166 

Kuljetusvastaava: 

     Sari Sinivaara    040-4886197    

Kuraattori  040-4886119     

Terveydenhoitaja 044-4503748 

Keittiö  040-4886288 

Kiinteistönhoitaja 040-4883955 

Wilma-asiat Virpi Vallimäki 040-4886147 

Kuljetus Marika Viljanen 040-4886143

 
Henkilökunnan puhelinnumerot löytyvät Wilman tiedotteista. 
 

TULKKILAN KOULUN HENKILÖKUNTA: 
 

Rehtori Tarja Sivula 
Vararehtori Virva Niinivirta   
Opettajat: 
0A Merja Ukonmaanaho 
0B Piia-Maaria Laukamo 
0C Kati Ojala 
1A Minna Anttila/ 4.2.2022 asti Jenna Nurminen 
1B Teija Ylinen 
1-2C Katri Lehtimäki 
2A Tuula Laine 
2B Anu Katila 
3-4C Riina Laikkola 
3A Jaakko Anttila/ 4.2.2022 asti Ville Vuorenpää 
3B Emma Saarni 
4A Eija Nurmi-Lahtinen 
4B Karita Nylund 
5A Jouni Nurmi 
5B Terhi Mäkinen 
5C Laura Sookari 
5-6D Kati Pere 
Englanti Virva Niinivirta 
A2 Saksa Satu Pajuniitty 
Laaja-alaiset erityisopettajat: 
Minna Viljanen 
Kaisu Kojo-Lindholm 
Resurssiopettaja: 
Antti Manninen 
Elämänkatsomustiedon opettaja ja 
S2 Oili Rastas-Anttila 
 
 
 
 
 
 
 

Koulunkäynninohjaajat:   
Esiopetus    
Hanna Hintsanen   
Minna Kälviäinen   
Eija Männikkö    
Henna Skaffari 
Pia Keränen 
Paula Hanski   
Luokat 1-5    
Katariina Laine    
Sari Sinivaara    
Eija Laine    
Tarja Lehtimäki   
Taina Sillanpää   
Hanna Välimäki   
Johanna Mäkinen 
Riikka Puolakka   
Eveliina Serttilä 
Krista Tero 
Esa Rannisto 
Iltapäivätoiminta   
Eija Laine    
Riikka Puolakka   
Katariina Laine   
Taina Sillanpää 
  
Kuraattori Hanna Aaltonen 
Terveydenhoitaja Päivi Teini 
Koulupsykologi Marika Nakkila 
Siistijät:    
Anne Haavasoja, Tarja Mäkirinta  
Tarja Lepistö 
Puu Viljanen 
  
Palveluvastaava Tiia Koivula-Mäkelä  
Kiinteistönhoitaja Teijo Tuominen



  

 

KOULUN TYÖAJAT 
Syyslukukausi 
11.8.2021 – 22.12.2021 
Kevätlukukausi  
10.1.2022 –4.6.2022 
   

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 tunnuk-
set ja ohjeet Wilman käytöstä. Apua saa omalta opettajalta tai koulusihteeriltä. Wilmassa tulee käydä säännöllisesti. Wil-
man osoite on wilma.kokemaki.fi. 
 
Koulun omilla nettisivuilla ja kaupungin kotisivuilla kannattaa myös käydä säännöllisesti. 

 
LOMAT JA VAPAAT  
 
Syysloma vko 43 25.10. – 31.10.2021  
Joululoma  23.12.2021 – 9.1.2022 
Talviloma vko 8 21.2. – 27.2.2022 
Pääsiäisloma  15.4. – 18.4.2022 
Helatorstai  26.5.2022 
 

75 MINUUTIN OPPITUNNIT JA VIISIJAKSOJÄRJESTELMÄ 
 
Kokemäen alakoulut opiskelevat lukuvuoden 2021-2022 viisijaksojärjestelmässä ja 75 minuutin oppitunneilla. Lukuvuosi 
jaetaan viiteen jaksoon seuraavasti: 
 
JAKSOT LV 2021-2022  
   
1. jakso              11.08.2021 - 01.10.2021        38 pv      
                                                                                                      
2. jakso             04.10.2021 - 30.11.2021           37 pv  
                              
Syysloma vko 43 25.10.-31.10. 2021   
                                                                                                       
3. jakso             01.12.2021 -    09.02.2022        38 pv  
                             
Joululoma vko 8  23.12.-9.1. 2022  
                                                                                             
4. jakso             10.02.2022 -    08.04.2022        37 pv   
 
Talviloma vko 8 21.-27.2.2022  
                                                                                                                  
5. jakso             11.04.2022 - 04.06.2022           38 pv 
 
 
Oppilaan työjärjestys vaihtuu jokaisessa jaksossa, mutta koulun alkamis- ja loppumisajankohdat pyritään pitämään sa-
moina jaksosta toiseen.  Jaksojen työjärjestykset julkaistaan Wilmassa jakso kerrallaan, kuitenkin niin, että tulevan jakson 
työjärjestys näkyy n. kaksi viikkoa ennen jakson aloitusta. 
 
 



  

 

ESIKOULUN AJAT 

 
Ma, ke.to ja pe klo 8.30-12.00 ja ti klo 8.30-13.30 
 
Välitunnille siirrytään ripeästi oppitunnin päätyttyä ja välittömästi kellon soitua palataan oppitunnille takaisin. 
Välituntialueelta ei saa poistua ilman opettajan tai ohjaajan lupaa. Välitunnille pukeudutaan sään edellyttämällä 
tavalla. Välituntisin noudatetaan välituntisääntöjä.  Koulun pihalle ei voi aamulla tulla odottelemaan oppitunnin 
alkamista liian aikaisin, koska valvontaa on vain välituntisin. Huomatkaa, että ensimmäinen ulkovalvonta alkaa 
klo 9:45. 
Koulun piha-alue on koulun ja iltapäivätoiminnan käytössä arkisin klo 16.30 asti. 
 

VÄLITUNNIT  
 

1.-3.-luokat    4.-6.-luokat 
1. tunti  08.30-09.15  1. tunti  8.30-09.45 
Välitunti  09.15-09.45  Välitunti 09.45-10.15 
1.tunti jatkuu  09.45-10.15 
2. tunti   10.15-11.45  2.tunti 10.15-11.45 
Välitunti  11.45-12.10  Välitunti 11.45-12.10 
3.tunti  12.10-13.25  3.tunti 12.10-13.25 
Välitunti  13.25-13.40  Välitunti 13.25-13.40 
4.tunti  13.40-14.55  4.tunti 13.40-14.55 
 
Jokaiselle luokkatasolle (1.luokat, 2. luokat jne.) on jaettu oma välituntialue, jossa välituntia vietetään. Oppilaiden väli-
tunnille siirtymisiä ja sieltä poistumisia on porrastettu. Pitkillä välitunneilla Tulkkila-sali on myös käytössä. 
 
Kun koulu alkaa klo 8.30 oppilaat siirtyvät suoraan omiin luokkiinsa. Mikäli koulu alkaa klo 10.15, odottavat 1. ja 2. luo-
kan oppilaat kellojen soimista sadekatoksessa. 3.- 5.-luokkalaiset menevät oman luokkansa välituntialueelle. Osalle luo-
kista on annettu lupa mennä klo 10.15 alkavana koulupäivänä suoraan omaan luokkaan. Koulun alueelle ei saa tulla 
aamulla kuin aikaisintaan klo 8.20 tai klo 10.05. 
 
Välitunnille siirrytään ripeästi oppitunnin päätyttyä ja välittömästi kellon soitua palataan oppitunnille takaisin. Välituntialu-
eelta ei saa poistua ilman opettajan tai ohjaajan lupaa. Välitunnille pukeudutaan sään edellyttämällä tavalla. Välituntisin 
noudatetaan välituntisääntöjä.   
Koulun piha-alue on koulun ja iltapäivätoiminnan käytössä arkisin klo 16.30 asti. 
 
Välituntisäännöt  

1. Välitunneilla oleskelen vain välituntialueilla. Käytävässä oleskelu on kielletty.  
2. Noudatan varovaisuutta kaikissa leikeissäni, kerron vaaratilanteista valvojalle.  
3.  En kiipeile puissa, varon istutuksia, en rimpuile kaiteilla. En sotke paikkoja. En leiki palotikkaissa. En 

istu rappusilla. 
4. Otan kaikki mukaan leikkiin. En riko toisten leikkejä.  
5. En leiki pyörien säilytysalueella. En aja pihalla kouluaikana  
6. Odotan vuoroani telineillä, keinussa sekä palloilualueilla.  
7.  Kiikun keinussa istuen yksi kerrallaan. Hämähäkkikeinussa voi olla enintään neljä oppilasta kerrallaan 

korkeintaan 4 minuuttia. 
8.  En kiipeä leikkitelineen katolle, enkä liukumäkeä ylöspäin.  
9. Jalkapalloa pelataan hiekkakentällä. Pelaan reilusti ja sääntöjä noudattaen. 
10. Salibandyä pelataan etupihalla. Pelaan reilusti ja sääntöjä noudattaen. 
11. Noudatan Mareena-vuoroja ja pelaan reilusti ja sääntöjä noudattaen 
12. Välitunnin aikana en heittele lumipalloilla, kivillä yms. vaaraa aiheuttavilla esineillä.  
13.  Huolehdin välituntivälineiden säilymisestä. Tutustun ja noudatan välinevaraston sääntöjä. 
14. Jos näen tai tiedän kiusaamisesta, ilmoitan siitä koulun aikuisille.  
15. Turvallisuussyistä talviaikana osa välineistä on pois käytöstä. 



  

 

RUOKAILUT KORONAEPIDEMIAN AIKANA 

 

 
Ruokailuvuoroja on porrastettu ja luokat ruokailevat omina ryhminään. Linjastolla on vain yksi luokka kerrallaan. Kaikki 
oppilaat pesevät ennen ruokailua kätensä ja käyttävät myös käsidesiä.   Ruokapöydät ja tuolit pyyhitään jokaisen ruo-
kailukerran jälkeen. 
 

ARVIOINNIN VUOSIKELLO 
 
Luokat 0.-6.lk:  
 

 Koko lukuvuoden ajan opettajat arvioivat osana päivittäistä osaamisprosessia monipuolisesti antamalla kannus-
tavaa ja ohjaavaa palautetta oppilaan edistymisestä ja osaamisen tasosta. Palautetta annetaan oppilaalle ja huol-
tajalle myös esim. erilaisin arviointitiedottein koesuoritusten arvosanoina ja mahdollisilla lisäpalautteilla.  

 Formatiivista arviointia tehdään monipuolisesti lukuvuoden aikana (sähköinen työkalu esim. Wilma, vihkotyös-
kentely, portfoliot, oppimisen ja oppilaan töiden monipuolinen dokumentointi)  

 Summatiivisen arvioinnin tehtävänä on  
 

o kuvata, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut opetussuunnitelmassa oppiaineittain oppi-

aineille asetetut tavoitteet  

o  tehdään vähintään jokaisen lukuvuoden päätteeksi sekä perusopetuksen päättyessä 

  

o Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan kuitenkin myös lukuvuoden aikana tietoa oppilaan opintojen 

edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Jokaisen oppilaan tulee saada käsitys siitä, mitä hänen 

on tarkoitus oppia ja miten hänen suoriutumistaan arvioidaan.  

o Oppilaille on selvitettävä oppiaineiden tavoitteet sekä arvioinnin periaatteet ikäkaudelle tarkoituksenmu-

kaisella tavalla. 

o  Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on summatiivinen kokonaisarviointi oppilaan koko lukuvuoden 

suoriutumisesta.  

o Summatiiviseen arviointiin vaikuttavien näyttöjen arviointi tulee dokumentoida. 

  
Elo-syyskuu:  
 

 Tavoitteiden asettelu tulevalle lukuvuodelle eri oppiaineissa  
 Käydään läpi käyttäytymisen tavoitteet ja arviointiasteikko 
 Esikoululaisille laaditaan oppimissuunnitelmat. Oppimissuunnitelma sisältää keskeisiä osioita "Lapset puheeksi"-

menetelmästä.  
 esiopetuksen ja 1. luokkien pedagogisten asiakirjojen päivittäminen Wilmaan 

  
Lokakuu  
 

 Tehostetun / erityisen tuen oppimissuunnitelmien päivittäminen Wilmaan lokakuun loppuun mennessä  
  
Tammikuu 

 Arviointikeskustelu 
  
  
Touko-/ kesäkuu  

 Lukuvuositodistus: 1.-2.lk sanallinen  
             3.-6.lk numeerinen  

 
 



  

 

TOIMINTA- ja TAPAHTUMAKALENTERI   
LV 2021-22  
   
  

ELOKUU   
Ensimmäinen jakso 11.08.2021 - 01.10.2021 Liikunta 

 Ke 25.8.21 Huoltajailta 0ABC Teamsissä  
 Ti 31.8.21 Huoltajailta 1ABC Teamsissä  
 Oppilaskuntatoiminnan esittelyaamunavaus ti 24.8.  
 Ke 25.8. koulurauhan julistus / oppilaskunta +, netissä klo 10.00 /MLL  
 Turvallisuuskävelyt  
 Suomen luonnon päivä la 28.8.21: luontohaaste ja valokuvauskilpailu  
 Nelosten retki Puurijärvelle (Monialaispäivä) pe 27.8.  

   
  
 SYYSKUU   

 Liikenneviikko vko 37: "Näe ja näy"   
 Nelosten valinnaisaineryhmä Koivurannassa to 2.9.   
 Oppilaskunnan vaalit omissa luokissa ti 7.9.2021. Tulosten ja hallituksen esittely.   
 Poistumisharjoitukset  
 Luokkien liikunta- /luontopäivä  
 Huoltajaillat Teamsissä  

 2.lk ja 4.lk ke 8.9. 
 3.lk ja 5.lk to 9.9. 

 Move-testit ti 14.9.2021 (5lk) 
 Monialaisten viikko 38 20.9.-24.9.   
 Valokuvaus vko 39: ti 28.9., ke 29.9. ja to 30.9.  

   
LOKAKUU  

Toinen jakso  04.10.2021 - 30.11.2021  Uni ja terveys 
 8.10. Lukemisen päivä, oppilaskunnan toimesta ja esim. 5.-luokkalaiset apuna  
 Marjaretki 1.-2. lk 

  
MARRASKUU  

 20.11. Lapsen oikeuksien päivän huomioiminen, oppilaskunta  
 Adventtipäivänavaus pe 26.11. (1. luokat)  
 Monialaiset viikko 45 (8.-12.11)  

  
  
JOULUKUU  

Kolmas jakso alkaa 1.12. -9.2. 2022 Tunne- ja mielenterveystaidot 
 Itsenäisyyspäivän huomioiminen pe 3.12. (5. luokat)  
 Lucia-tapahtuma ma 13.12. (4. luokka)  
 Joulujuhla ke 22.12.2021 (0,2,4 –luokat)  

  
TAMMIKUU  

 Arviointikeskustelut  
 Monialaiset viikko 5 31.1.-4.2.22   

  
HELMIKUU  

Neljäs jakso alkaa 10.2. -8.4. 2022 Ruoka ja ravintotottumukset 
 Vanhojentanssit  
 Ystävänpäivänä keskusradiosta tervehdyksiä ma 14.2.  
 Talviurheilutapahtumat  

  



  

 

MAALISKUU  
 

 Monialaiset viikko 12 21.3.-25.3.22  
  
HUHTIKUU  
 

Viides jakso alkaa 11.4. -4.6.2022 Kulttuuri 
 Kiirastorstain päivänavaus to 14.4.  
 Pääsiäisloma 15.4.-18.4.  
 Vappuhulinaa pe 29.4. (oppilaskunta)  

  
TOUKOKUU  
 

 Monialaiset viikko 19 9.5.- 13.5.  
 Põltsamaan yhteistyö  
 Opintoretket vko 21-22  
 Vitosten potkiaiset  
 Kevätjuhla la 4.6. (1,3,5 lk)  

 
 

  
  
   
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Kuva: 0B Amanda Salminen



  

 

KOULUTYÖ 

 

Neljäsluokkalaisten henkilökohtaiset koneet ja TVT-tunti 

Tulkkilan koulun neljäsluokkalaiset saavat henkilökohtaisen kannettavan tietokoneen käyttöön oppimisvälineeksi. Tieto-
kone on heillä käytössä 3 vuotta. Koneita säilytetään pääosin koulun latausvaunussa, mutta välillä kuljetetaan kotiin 
koulutehtäviä varten. Neljäsluokkalaisilla on kolmessa jaksossa tvt-tunti, jossa harjoitellaan tietokoneen ja digitaalisten 
oppimateriaalien käyttöä, tutustutaan eri oppimisympäristöihin ja opetellaan tiedonhankinta ja -hallintataitoja. TVT-tun-
neilla keskustellaan tietoturvasta ja etiikasta sekä harjoitellaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. 
 

Tunne- ja vuorovaikutustaitotunti 5. ja 6. luokan oppilaille/ Sitouttava kouluyhteisö-hanke 

 

Perusopetuksen sitouttavan kouluyhteisötyön tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja perusopetuksessa 
ja luoda myönteistä toimintakulttuuria kouluissa. Kokemäen kaupunki on mukana pilotoimassa valtakunnallista mallia si-
touttavan kouluyhteisötyön toteuttamiseksi. Hankkeen avulla järjestetään Kokemäellä perusopetuksen 5.-6.-luokkalaisille 
tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta yksi vuosiviikkotunti. Tuntien tavoitteena on  

 lisätä ryhmien yhteisöllisyyttä  

 edistää oppilaiden kykyä havaita, tunnistaa ja nimetä erilaisia tunteita,  

 ilmaista ja ymmärtää erilaisia tunteita  

 säädellä tunteita 

  

Ohjelmointi ja robotiikka 

Digitalisaation edetessä ohjelmoinnin ja robotiikan merkitys jokapäiväisessä elämässä on vahvassa kasvussa. Kyse on 
yksiselitteisten käskyjen antamisesta erilaisille laitteille sellaisessa muodossa, jota ne ymmärtävät. Pidemmälle edetes-
sään ohjelmointi edellyttää ja toisaalta harjoittaa pitkäjänteistä suhtautumista ongelmaratkaisuun ja loogisiin päättelyket-
juihin. Koulussa opetellaan ohjelmoinnin peruskäsitteitä, ohjelmointia graafisessa ohjelmointiympäristössä sekä ra-
kennetaan, ohjataan ja ohjelmoidaan erilaisia robotteja. Samalla pyritään osana Kokemäen koulutoimea lisäämään luon-
nontieteiden kiinnostavuutta robotiikan kautta. 

 

Valinnaisaineet 

Kokemäen paikallisen opetussuunnitelman mukaan 4. luokan oppilaat valitsevat kaksi valinnaisainetta, joita molempia 
opiskellaan yksi vuosiviikkotunti. Valinnaisaineet sijoittuvat jaksoihin 1-2 ja 4-5. Tulkkilan koulussa toteutuivat seuraavat 
valinnaisaineet: Arjen taidot, Liikunta ja retkeily, Pelien maailma, Musiikkimatka maailmalle, Yrittäjyys ja Robotiikka ja 
ohjelmointi. 

Valinnaisen A2 saksan opiskelu alkaa neljänneltä luokalta. Saksaa opettaa Satu Pajuniitty ja 1.-2 ja 4.-5.-jaksoissa saksan 
tunnit ovat tiistaisin ja 3. jaksossa saksaa opiskellaan tiistaisin ja torstaisin. Viidennellä luokalla opiskellaan 1.-3. ja 5.-
jaksoissa maanantaisin sekä 4. jaksossa maanantaisin ja keskiviikkoisin. 

 



  

 

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 koh-
taan.  

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. Poissaolojen aikaisista koulutehtävistä tulee huolehtia ennen kouluun paluuta mahdollisuuksien mukaan. 

Muut kuin sairauspoissaolot ovat harkinnanvaraisia. Perusopetuslain 35 §:ssä todetaan, että oppilaan tulee osallistua 
perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Hyväksyttävästä syystä luokan-
valvoja 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 luo-
kanvalvojalle 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.  

Koulun vastuulle on perusopetuslaissa määrätty poissaolojen seurantavelvollisuus. Opettaja seuraa luokkansa oppilaiden 
poissaoloja. Kun poissaoloja on kertynyt lukukauden alusta 24 tuntia (75 min) opettaja ilmoittaa huoltajille sekä rehtorille 
poissaolomäärän täyttymisestä. 

Koulun kaikkien aikuisten tehtävänä on turvata ja tukea oppilaan säännöllistä koulunkäyntiä, sillä runsaat poissaolot vai-
kuttavat heikentävästi oppilaan koulutyöhön, hyvään kasvuun ja hyvinvointiin, syystä riippumatta.  

Anomuksen koulutyöstä vapauttamiseksi voi tulostaa Wilmasta. 

 

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 yh-
teiskunnan 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 häirit-
sevä käyttö oppitunnilla voidaan kieltää. Kännykät säilytetään repussa. Koulu ei vastaa oppilaan henkilökohtaisista tava-
roista. 

 
 
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. Jo-
kaisesta 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,musiik-
kiluokka, aamu- ja iltapäivätoiminta ja yksi esikouluryhmä. Viereisessä Tulkkila-salissa pidetään liikuntatunnit ja koulun 
juhlat ja muut tilaisuudet. Esikouluryhmät 0A ja B sekä Villa Vilinän yksi viskariryhmä  on sijoitettu punaiseen puukou-
luun.  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 väli-

senä 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 ala-

pää tai linja-autoaseman viereinen tori sopivat myös huoltajien saattoliikenteelle. Niistä pääsee turvallisesti kulkemaan kou-

luun. 

Ohjeet pyörällä kulkeville oppilaille 
 

 Polkupyörän voi jättää lukittuna joko Tulkkila-salin pyörätelineisiin (ei 30.9. asti) 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 väistämisvelvollisuus-

liikennemerkki, 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 kul-

jetusoppilaiden siirtymistä pysäkeille. 

 Kuurolan suuntaan kulkevat oppilaat käyttävät aamuisin taksia ja iltapäivisin taksia tai reitin 4 bussia. 

 Taksit tuovat ja hakevat oppilaat Koulukadun levennykseltä. Koulunkäyntiohjaajat ohjaavat myös taksikuljetusoppilaita.  

 
 

KOULUKULJETUKSISTA  

 Lukuvuoden alussa koulunkäynninohjaajat opastavat linja-autoilla kulkevia oppilaita Haapionkadun pysäkillä. 

 Tulkkilan koulun kuljetusasioissa opastaa koulunkäynninohjaaja Sari Sinivaara puh. 040 4886197. 

 Kuljetusasioissa neuvoo ja opastaa koulusihteeri Marika Viljanen, puh. 040 488 6143. 

 Kuljetusoppilaat siirtyvät oppituntien päätyttyä reippaasti taksi- tai bussipysäkille. Mikäli paluukuljetus taksilla on 
12.00. 

 Huoltajien on myös syytä tutustua kuljetusperiaatteisiin, jotka löytyvät kaupungin sivuilta kohdasta koulukulje-
tukset. 

 Harkinnanvaraiset koulukuljetukset tulevat haettaviksi keväällä. Se tulee hakea lukuvuosittain. Tämä koskee 
myös harkinanvaraisi talviaikaisia kuljetuksia. 

 Taksikuljetukset: Oppilaat tuodaan ja haetaan Koulukadun varrelta sijaitsevalta levennykseltä. 30.9. asti taksi-
pysäkki on kirkon parkkipaikalla. 

 

Koulukuljetukset järjestetään linja-autokuljetuksina aina, kun se on mahdollista. Kuljetusoppilaiden koulu alkaa pääsään-
töisesti klo 8.30, joten he tulevat kouluun bussilla. Iltapäivällä bussit lähtevät ma, ke ja to klo 15.05 ja ti ja pe klo 13.40. 
Tämän vuoksi osa oppilaista kuljetetaan kotiin taksilla. Osalle oppilaista on myönnetty harkinnanvarainen taksikuljetus 
lukuvuodeksi kerrallaan molempiin suuntiin. 

 

Tärkeitä puhelinnumeroita: 

Liikennöitsijät: 

 Kokemäen Tilausliikenne Oy       
o 020 7199 500 

 Koulutaksi                    
o 041 318 6659 

 

 

 

 

 

                                                                                                Kuva: 3A Tommi Lähteenmäki 



  

 

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 aamulla taksilla ja iltapäivällä joko taksilla tai reitin 4 
bussilla 

 Reittien 1-3 linja-autot saapuvat ja lähtevät Haapionkadulta Tulkkila-salin edestä. 

 Reitin 4 bussi pysähtyy aamulla Haapionkadulle ja lähtee iltapäivällä linja-autoasemalta. 

 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. Koulu-
taksin numero on 041 318 6659. 

 Pysyvät muutokset ilmoitetaan Marika Viljaselle. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva: 5B Aksu Heiskanen 
 
 
 

http://www.kokemaki.fi/kuntainfo/liikenne/


  

 

TULKKILAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT  
 

TULKKILAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lukuvuosi 2021-2022 
 
Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana sekä kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Järjestyssäännöt koske-
vat 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 havaitsemis-
tani 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 viivyttele-
mättä.  

 Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä ja tarvittavaa varovaisuutta. 

 Noudatan linja-autossa ja taksissa kuljettajan ohjeita. 

 Asiaton oleskelu koulun piha-alueella 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 opiskelumateri-
aalia 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 ruokaili-
joita. 

OMAISUUS 

 Käytän kännykkää ja muita elektronisia laitteita häiritsemättä opetusta. Käytän koulun tietokoneita oppimistar-
koituksessa. En julkaise toisesta henkilöstä otettua kuvaa tai videota ilman hänen lupaansa internetissä tai sosi-
aalisessa 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 huolta-
jansa 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 noudatetta-
vasta menettelystä säädetään perusopetuslaissa. Kokemäen kaupungin omat linjaukset kasvatuskeskusteluista ja kurin-
pidosta 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 laajem-
min käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä pohtia keinot tilanteen korjaamiseksi. Menettelyn tavoitteena on löytää 
myönteisiä keinoja koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Opetuksen järjestäjä päättää, mil-
laisissa tapauksissa kasvatuskeskustelua käytetään. Koulun opettaja tai rehtori voi määrätä keskustelun enintään kah-
deksi 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. Ope-
tusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, 
taikka koulun tilaisuudesta. Lisäksi työrauhan turvaamiseksi oppilaan oikeus osallistua opetukseen voidaan evätä enin-
tään 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 kohtuutto-
masti 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 hal-
tuun, 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 alai-
sena suorittamaan tehtäviään. Tekemättömät tehtävät merkitään Wilmaan.  

 

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI  

 

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hy-

vinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. 

 

Oppilashuolto tarjoaa huoltajien ja koulun kasvattajien tueksi monialaista asiantuntemusta. Jos jokin asia lapsen oppimi-

sessa tai koulunkäynnissä (esim. oppimisvaikeudet, läksypulmat, keskittymisen ja tarkkaavuuden pulmat, kaverisuhteet, 

käyttäytymisen haasteet) askarruttaa, toivomme huoltajien ottavan aktiivisesti yhteyttä kouluun ja käyttävän tätä mah-

dollisuutta saada monialaista apua ja tukea lapsen oppimiseen, kasvuun ja kasvattamiseen. Toivomme, että kynnys 

yhteydenottoon olisi matala. Ei kannata jäädä yksin murehtimaan, kun voimme yhdistää voimavaramme ja miettiä yhtei-

siä 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, ter-

veydenhoitaja, koulupsykologi, sosiaalityöntekijä sekä laaja-alaiset erityisopettajat. Myös muita asiantuntijoita voidaan 



  

 

tarpeen mukaan kutsua kokoukseen. Kun moniammatillinen asiantuntijaryhmä käsittelee yksittäisen oppilaan asiaa, kut-

sutaan huoltajat ja oppilas sekä luokanopettaja 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 kol-

mella tuen tasolla sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan täydentävinä. 

 

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yksittäisiä pedagogisia ratkai-

suja 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. 

Vanhempia tiedotetaan tuen tarpeesta ja annettavasta tuesta.  

 

Mikäli yleisen tuen keinot eivät riitä oppilaan tukemisessa, opettaja laatii pedagogisen arvion. Arviossa kuvataan oppi-

laan 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 huol-

tajia. Oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, annetaan erityisopetusta hänelle laaditun henkilökohtaisen ope-

tuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti joko yleisopetuksen luokassa tai pienluokassa.  

 

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-ai-

kaista erityisopetusta luokkaopetuksen ohessa. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppi-

misedellytyksiä sekä ehkäistä ja vähentää oppimisen ja koulunkäynnin haasteita. Osa-aikaista erityisopetusta toteute-

taan monella eri tavalla; pienryhmäopetuksena, yksilöopetuksena, tukiopetuksena ja samanaikaisopetuksena. Osa-ai-

kaista erityisopetusta Tulkkilan koulussa antavat laaja-alaiset erityisopettajat Kaisu Kojo-Lindholm ja Minna Viljanen. 

 

Tsemppi-toiminta 
Tulkkilan koulu sai lukuvuodeksi 2020-2021 valtiolta tukirahaa Covid19-kevään oppimistavoitteiden saavuttamisen var-
mistamiseksi. Tätä rahaa on haettu myös lukuvuodelle 2021-2022. Rahoitus käytetään tukiopetuksen antamiseksi oppi-
laille, jotka tarvitsevat tukea perustaitojen tai opiskelutaitojen vahvistamiseksi. Tsemppi-toimintaa on tarjolla päivittäin ja 
sitä ohjaa luokanopettaja tai erityisopettaja. Opettaja kartoittaa oppilaan tuen tarpeen ja ohjaa oppilaan Tsemppi-toimin-
taan tämän henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Tsemppi on lakisääteistä oppimisen tukea, joten siitä ei voi kieltäytyä. 

 
KOULUTERVEYDENHUOLTO 

 
Kouluterveydenhoitaja  
Terveydenhoitaja Päivi Teini, p. 044-450 3748. Puhelintunti klo 8-9. Voit ottaa yhteyttä myös Wilman kautta tai sähkö-
postitse paivi.teini@ksthky.fi. 
Vastaanotto on koululla maanantaisin, tiistaisin, torstaisin (klo 8-16) ja perjantaisin (klo 8-14.30). Vastaanotto ilman 
ajanvarausta klo 9.45-10.15 edellä mainittuina päivinä. 
 
 
 



  

 

Koululääkäri 
Yhteydenotot kouluterveydenhoitajan kautta. 
 
Hammaslääkäri  
Ajanvaraus ja kiireelliset tapaukset, p. 02–6773 315  
 
Koulupsykologi 
Koulupsykologin puoleen voi kääntyä, kun herää huoli lapsen oppimisesta, kehityksestä tai mielialasta. Koulupsykologin 
tehtävänä on auttaa erityisesti koulunkäyntiin liittyvissä vaikeuksissa, mutta myös auttaa perhettä löytämään tarvittavan 
tuen piiriin. Koulupsykologi osallistuu oppilaan tilanteen arviointiin ja tuen suunnitteluun osana oppilashuoltoa ja tekee 
työtä aina yhteistyössä vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa. 
Jos vanhempana olet huolissasi lapsestasi, voit keskustella asiasta ensin lapsesi opettajan kanssa tai ottaa suoraan 
yhteyttä. 
  
Koulupsykologi Marika Nakkila on paikalla Tulkkilan koululla torstaisin ja muilla Kokemäen kouluilla sovitusti ti-ke. Yh-
teyttä voi ottaa puhelimitse 040-488 2406 tai jättämällä Wilman välityksellä soittopyynnön. 
 
 
Kokemäen perheneuvola 
Siltakatu 4 
32800 Kokemäki 
puh. 040 1368 087 

 
Perheneuvola (ent. Perhekuntoutumisklinikka) tarjoaa tukea perheille, joissa on huolena lapsen tai nuoren käyttäytymi-
nen tai kehitys, pulmat varhaisessa vuorovaikutuksessa tai perhe-elämään liittyvät asiat. Tukea on saatavilla myös van-
hemmuuteen, parisuhteeseen sekä eroprosessin eri vaiheisiin. 
Työmuotoinamme ovat yksilö-, ryhmä- ja perhetapaamiset, vertaisryhmät ja Theraplay-vuorovaikutushoito. Työskente-
lemme joustavasti eri ympäristöissä asiakkaan tarpeiden mukaan. 
Henkilökunta on erikoistunut perhe- ja päihdetyön yhdistämiseen päihteisiin ja mielenterveyteen liittyvien ongelmien hoi-
dossa. Auttamistyö on voimavarakeskeistä ja perheterapeuttista. 
 
Miten hoitoon pääsee 
Ajanvaraus palvelee numerossa 010 506 5550. Lähetettä ei tarvita. 
Perheneuvolan palvelut ovat maksuttomia Kokemäen asukkaille. 
 
Koulukuraattori 
Kuraattorin toiminnan tarkoituksena on oppilaiden tukeminen ja ohjaus erilaisissa elämäntilanteissa. Yhteyttä voi ottaa 
esim. kiusaamiseen ja riitatilanteisiin, poissaoloihin, opillisiin vaikeuksiin, sosiaalisiin ongelmiin, elämänhallinnan vai-
keuksiin, pelkotiloihin tai muihin huoliin ja murheisiin liittyvissä asioissa. Vanhempien ja koulun yhteistyön tukeminen 
sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen on myös tärkeä osa kuraattorin työtä. Kuraattori toimii yh-
teistyössä 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. 
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Koulukiusaaminen 
 

Tulkkilan koulun kiusaamisen vastainen suunnitelma löytyy Wilman tiedotteista. 

 

Koulukiusaamisessa on kyse oppilaan joutumisesta yhden tai useamman oppilaan tahallisen ja toistuvan loukkaavan 

käytöksen kohteeksi. Kiusattu jää tilanteessa alisteiseen asemaan, jolloin hänen on vaikea puolustautua. Kiusaamisella 

on ominaispiirteitä, jotka erottavat sen esimerkiksi riitelystä, häirinnästä tai yksittäisestä väkivaltatilanteesta. Näitä omi-

naisuuksia ovat esimerkiksi toistuvuus, tahallisuus ja vallankäyttö sekä se, että kiusaamisessa on usein kyse ryhmäilmi-

östä. Ryhmä voi ylläpitää kiusaamista osallistumalla siihen tai jättää sen huomiotta.    

Kiusaaminen voi saada monia muotoja, se voi olla esimerkiksi:   

Sanallista    

-pilkkaaminen, nimittely, vähätteleminen, naurun alaiseksi tekeminen    

Fyysistä    

-töniminen, potkiminen, lyöminen    

Omaisuuteen kohdistuvaa    

-tavaroiden ottaminen, tahallinen tuhoaminen    

Epäsuoraa    

-ryhmän jäsenten manipulointi, ilkeiden juorujen tai valheiden levittäminen, ryhmän ulkopuolelle sulkeminen, ilmeily   

Verkkokiusaamista    

-internetissä, sosiaalisessa mediassa sekä digitaalisissa peleissä tapahtuvaa kiusaamista, juorujen tai kuvien levittä-

mistä, ilkeiden viestien lähettämistä, pois ryhmistä jättämistä   

TOIMINTA KIUSAAMISTILANTEISSA   

Tieto kiusaamisesta    

Koulussa on tärkeää kannustaa oppilaita kertomaan havaitsemastaan ja kokemastaan kiusaamisesta. Turvallinen toi-

mintakulttuuri vahvistaa oppilaiden luottamusta koulun aikuisiin ja mahdollistaa myös vaikeiden asioiden esiin tuomisen 

ja niistä keskustelemisen. Vaikka opettajat ovat avainasemassa kiusaamisen vähentämisessä, oppilaiden tulee tuntea 

koulun muutkin ammattilaiset ja heidän tehtävänsä, jotta he tietäisivät kenen puoleen kääntyä apua tarvitessaan.  Opet-

tajan tai rehtorin pitää ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulumatkalla tai koulussa tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta 

tai väkivallasta niihin syyllistyneen, ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle. Opettajalla on velvollisuus ilmoittaa 

tietoonsa tulleesta vapaa-ajalla tapahtuneesta kiusaamisesta koteihin. Opettajan tulee puuttua myös verkossa tapahtu-

vaan kiusaamiseen, joka tapahtuu kouluajalla, kouluun liittyvässä toiminnassa ja johon on osallisena koulun oppilaita. 

Myös huoltajan on tärkeää kertoa koulun henkilöstölle havaitsemastaan tai tietoonsa tulleesta epäillystä kiusaami-

sesta.    

Selvittämiskeskustelut    

Kiusaamisepäilystä tiedon saanut aikuinen täyttää kiusaamistapausten seulontalomakkeen (lomake 1).  Lomakkeet löy-

tyvät koulusihteerin huoneen lokerikosta kohdasta Selkis-tiimi. Lomakkeen täytettyään se toimitetaan Selkis-tiimin jäse-

nelle. Kiusaamisen selvittelyyn osallistuminen ei ole vapaaehtoista.   

 

 



  

 

SELKIS-TIIMI    

 kuulee kiusattua ja kirjaa hänen kertomuksensa (lomake 2)    

 jos kiusaamisesta on todisteita esim. viestejä tai kuvia, ne kirjataan ja säilytetään.   

 kuulee kiusaajan / kiusaajat erikseen yksitellen ja kirjaa kertomukset (lomake 3)     

 keskustelee yhdessä kiusatun ja kiusaajien kanssa, käydään läpi ja kirjataan, mitä on sovittu ja sovitaan tilan-

teen seurannasta (lomake 3)   

 keskusteluissa mukana aina kaksi tiimin jäsentä, lomaketta täytetään keskustelun aikana   

 Ilmoittaa selvittelystä huoltajille ja samalla tarjotaan mahdollisuutta erilliseen keskusteluun    

 poissaolo oppitunnilta kirjataan Selkis-tiimin merkinnällä wilmaan    

 tekee tarvittaessa lastensuojeluilmoituksen   

Keskustelut tapahtuvat koulupäivän aikana. Palaverista ei kerrota etukäteen, jotta osalliset eivät voi yhteensovittaa ker-

tomuksiaan. Tarvittaessa kiusaamiseen voidaan puuttua myös kurinpitotoimenpitein. Kasvatuskeskustelu on ensisijai-

nen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen.   LV 2021-2022 selkistiimiin kuuluvat laaja-alaiset erityis-

opettajat Minna Viljanen ja Kaisu Kojo-Lindholm ja luokanopettaja Karita Nylund. 

 

Rikoksen tunnusmerkistön täyttävä kiusaaminen   

Kiusaaminen voi vakavimmillaan täyttää rikoksen tunnusmerkistön, jolloin koulun tulee olla yhteydessä oppilaan huolta-

jaan ja tarvittaessa poliisiin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kunnianloukkaus, yksityiselämää loukkaavan tiedon levittä-

minen, rangaistava vihapuhe, laiton uhkaus, pahoinpitely, vainoaminen, omaisuuteen kohdistuva vahingonteko tai ver-

kossa tapahtuvat rikokset: häirintä, laiton uhkaaminen jne.  Koulu voi myös kysyä neuvoa poliisilta ja mahdollisesti tehdä 

rikosilmoitus. Vakavissa väkivallanteoissa tulee välittömästi ottaa yhteyttä poliisiin.    

   

 
KERHOTARJONTA 
                                        
Liikuntakerho 2 1-5 luokkalaisille maanantaisin klo 13.30-14.30 Tulkkila-salissa 
 
Liikuntakerhossa harrastetaan monipuolisesti erilaisia liikuntapelejä, urheilukoulua ja parkouria. Kerhoon ilmoittaudutaan 
23.8.-31.8. välisenä aikana sähköisesti paula.jarvi@kokemaki.fi. 
Kerhoa ohjaa urheilijalahjakkuus Oskari Henttinen. Kerho alkaa ma 6.9.21 
 
Palloilukerho 1-5 luokkalaisille tiistaisin klo 13.30-14.30 Tulkkila-salissa 
 
Kerhossa harjoitetaan monipuolisesti erilaisia palloilulajeja (futsal, koripallo, lentopallo, salibandy) kerholaisten toiveiden 
mukaan. Kerhoon ilmoittaudutaan 23.8.-31.8.2021 välisenä aikana sähköisesti paula.jarvi@kokemaki.fi. 
Kerhoa ohjaa urheilijalahjakkuus Oskari Henttinen. Kerho alkaa 7.9.21 
 
                                                                              
Teatterikerho 1-5 -luokkien oppilaille tiistaisin Tulkkilan koulussa klo 13.30-14.30 
 
Tule tutustumaan teatterin kiehtovaan maailmaan! Teatterikerho on luovaa, iloista ja hauskaa puuhaa. Kerho on tarkoitettu 
1.-5. luokkalaisille. Rohkeasti mukaan! Kerhoa vetää kirjastonjohtaja Anette Kylä-Liuhala. Kerho alkaa ti 7.9. 
Ilmoittautumiset 23.-31.8. välisenä aikana sähköpostitse anette.kyla-liuhala@kokemaki.fi 
 
Kerhot ovat osa Harrastamisen Suomen malli - hanketta. Kokemäen kaupunki on saanut OKM:ltä avustusta hankkeen 
toteuttamiseksi ja kerhot ovat osallistujille ilmaisia. Kerhoja ja hanketta koordinoi Kokemäen kaupungin vapaa-aikapalve-
lut. 

 

https://kokemaki.inschool.fi/!0147/messages/249687#OnlyHTTPAndHTTPSAllowed
https://kokemaki.inschool.fi/!0147/messages/249687#OnlyHTTPAndHTTPSAllowed
https://kokemaki.inschool.fi/!0147/messages/249688#OnlyHTTPAndHTTPSAllowed


  

 

ESIOPETUS  
 
Kokemäen kaupungin sivistysosasto järjestää perusopetuslain mukaista, maksutonta esiopetusta kaikille 6-vuotiaille 
(vuotta ennen oppivelvollisuusikää). 
Esiopetusta järjestetään ma, ke, to, pe 8.30-12.00 ja ti klo 8.30-13.30. 

 
ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ VARHAISKASVATUS 
 
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus räätälöidään jokaiselle esioppilaalle hoidon tarpeen mukaan.  Esiopetusta täy-
dentävän varhaiskasvatuksen järjestämisestä vastaa varhaiskasvatuspäällikkö.  
Tulkkilan koulussa esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään lukuvuonna 2021-2022 pääsääntöisesti  
klo 6.00-17.00. Esioppilaan hoitopäivät- ja ajat ilmoitetaan sähköisen ilmoittamisen e-asioinnin kautta. Esioppilaiden yö- 
ja iltahoito sekä loma-ajan hoidot järjestetään päiväkoti Villa Vilinässä. Päivähoidon laskutuksesta vastaa päivähoitosih-
teeri Heli Kaija puh. 040 4886 230. 

 
 
KOULULAISTEN AAMU- JA 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 iltapäivätoimin-
taa järjestetään keltaisella kivikoululla ensimmäisessä kerroksessa B-siivessä. 
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 toi-
mintavuoden, on sopimuksen irtisanominen tehtävä aina kirjallisesti, irtisanomislomakkeita saa iltapäivätoiminnan ohjaa-
jilta 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 valvomat-
tomaan ajankäyttöön ja yksinoloon. Toiminnalla pyritään edistämään yhteiskunnallista tasa-arvoa ja ehkäisemään syr-
jäytymistä. Iltapäivätoiminta tukee koulun opetussuunnitemaa ja iltapäivätoiminnassa noudatetaan Tulkkilan koulun jär-
jestyssääntöjä. 
 
 
Iltapäivätoiminnan arjessa tiedottaminen on tärkeää. Huoltajat ilmoittavat lapsensa läsnäolopäivät Wilmassa tai 
puhelimella. Muutoksista informoidaan ohjaajia välittömästi.  
 
Iltapäivätoiminnan numero: 
puh. 040 4886166 
Iltapäivätoiminnanohjaajat 
Eija Laine, Katariina Laine, Riikka Puolakka ja Taina Sillanpää 
 
 
Koululaisten aamutoiminta                                                                   
Tulkkilan koulussa järjestetään maksullista aamutoimintaa 1.-2.-luokkien oppilaille klo 6.00-10.15, välisenä aikana. Kello 
6.00-7.00 aamutoiminta osallistuvat oppilaat menevät punaiselle puukoululle ja klo 7 alkaen toiminta siirtyy keltaiselle 
kivikoululle iltapäivätoiminnan tiloihin. Aamupala tarjoillaan klo 8.  Toimintaan voi ilmoittautua mukaan lähettämällä Wilma-

http://www.kokemaki.fi/@Bin/63317/Irtisanomislomake+Iltis.pdf
http://www.kokemaki.fi/


  

 

viesti rehtorille. Viestiin kirjoitetaan oppilaan nimi, ajankohdat, jolloin oppilas on läsnä aamutoiminnassa, huoltajan nimi, 
osoite ja puhelinnumero. Aamutoiminnan ohjaajina toimivat esikoulun ohjaajat ja Tarja Lehtimäki, Eveliina Serttilä ja Ka-
tariina Laine. 
Hoitoaikojen muutokset ilmoitetaan puhelinnumeroon 040-4886272. 
Aamuhoidon maksut: 
Aamuhoito (sisältää aamupalan): 
 - yli 10 pv / kk 40 € 
 - enintään 10 pv / kk 20 € 
 Tilapäinen aamu- tai iltapäivätoiminta: 8 € / päivä 
 Tilapäinen aamu- ja iltapäivätoiminta: 10 € / päivä 
 
Aamupäivätoiminnan numero: 
puh. 040-488 3932 
 
 
 
 
 

                  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 ohjaajina 
toimivat Minna Viljanen ja Terhi Mäkinen. 

 
 
 
 
 
 
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 Wilmasta. Yhteyden saa myös Facebookin kautta: Tulkkilan koulun vanhempainyhdistys ry. 
 
 

 

 



  

 

 
Kuva: 5D Niklas Valtanen 


