
Olarin koulu

Tervetuloa seiskalle 11.8.2022

Koulu alkaa klo 9.05.



Olarin koulu

• Olarin koulu on yhtenäinen peruskoulu.

• Koulu toimii kahdessa toimipisteessä: Opinmäessä 
luokat 1.-3. ja Olarinniityntiellä luokat 4.-9.

• Olarin koulussa opiskelee lukuvuonna 2022-2023 
runsaat 700 oppilasta. Seiskoja 136.

• Koulumme on kasvava koulu.

• Koulumme toimii lähikouluna lähialueen lapsille.

• Lisäksi koulussamme on matemaattis-
luonnontieteellisesti painotettua opetusta 7.-
9.luokilla.
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Toiminta-ajatus

• Olarin koulussa tärkeää on elämän perustaitojen ja -tietojen 
oppiminen, oppimisen taidot, erilaisuuden huomioiminen ja 
hyödyntäminen voimavarana, sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

• Lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen taitoja tarvitaan aina, myös 
tulevaisuudessa. Oppimisen taidoissa keskeisiä ovat kriittisen ajattelun 
ja soveltamisen, sekä uuden rakentamisen taito. Myös hyvät digitaidot 
ovat osa työelämätaitojen perustaa. Siksi oppimisen yhteydessä 
harjoitellaan käytännöllisiä ja hyödyllisiä digitaitoja.

• Olarin koulussa tuetaan oppilaan omaa aktiivisuutta ja halua oppia. 
Kannustamme oppilaita pitkäjänteisyyteen, sinnikkyyteen ja 
avoimuuteen. Olarin koulussa pidetään tärkeänä sitä, että jokainen 
tekee oman parhaansa, auttaa toisia ja on ystävällinen. Lisäksi 
korostamme hyvää vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Haluamme, että 
jokainen kunnioittaa kouluyhteisön jäseniä sellaisina kuin he ovat.
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Meille on tärkeää

• Osallisuus ja yhdessä tekeminen

• Oppimisen into

• Avoimuus uusille asioille ja mahdollisuuksille.
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Luokanohjaajat ja luokkajaot

• 7A Elina Kemppainen

• 7B Aleksina Puro & Leeni Isoviita

• 7C Maija Vehmanen & Ruusu Helminen

• 7D Tomi Mikkola & Ruusu Helminen

• 7E Soila Mattila & Jenni Nyholm

• 7F Marika Suutarinen

• 7G Suvi Terho

Katso luokanvalvojien tervehdys tästä linkistä:

Luokkajaot on tehdään nivelpalavereissa välitettyjen tietojen 
perusteella. Pyrimme siihen, että luokalla on tuttuja oppilaita, 
kaveritoiveita ei ole erikseen kysytty. Luokat tekevät keskenään 
yhteistyötä. 

Lukujärjestykset tulevat Wilmaan näkyviin kesän aikana.
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Oppilashuolto

Koulun oppilashuoltoon kuuluvat

• Kouluterveydenhoitaja Monika Loog

• Koulukuraattori Hanna Kojo

• Koululääkäri Anna-Mirjam Valkonen 

• Koulupsykologi
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Kouluterveydenhoitaja

Monika Loog

7 luokan koulutulokkaan terveystarkastus:

Aikoja tarjolla kesä-elokuussa (alkaen 6.6)

• Varaathan ajan lapsellesi terveystarkastukseen sähköisen ajanvarauksen kautta, sähköpostilla tai 

soittamalla.

• Huoltajia, jotka haluavat osallistua vastaanotolle, suositellaan varaamaan aika elokuun loppuun 

mennessä.

• Syyskuun alusta alkaen opiskelijoita kutsutaan vastaanotolle koulupäivän aikana koko lukuvuoden ajan.

Kouluterveydenhoitajan avovastaanotolle voit tulla ilman ajanvarausta:

Olarinniityllä ma ja ke-pe klo 11-12. Ajankohta ilmoitetaan Wilmassa.

• keskustelemaan terveyteen tai hyvinvointiin liittyvistä huolista

• varaamaan aikaa terveydenhoitajalle tai koululääkärille

• rokotukseen tai muuhun lyhyeen toimenpiteeseen.

Kouluterveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä Wilman kautta, sähköpostitse tai puhelimitse. (Huom. Wilmassa 

emme käsittele terveystietoja.)

Yhteystiedot: p.0406393176, monika.loog@espoo.fi, Wilma
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Ensiapu ja sairastuminen 

koulupäivän aikana

• Äkilliset- ja pitkäaikaissairaudet sekä vapaa-ajalla 

tapahtuneet tapaturmat hoidetaan omalla terveysasemalla.

• Koulujen ensiaputilanteet kuuluvat koko koulun henkilöstölle ja huoltajalla on 

vastuu opiskelijan saattamisesta jatkohoitoon. Huoltajaan otetaan yhteyttä jos 

lapsi sairastuu kesken päivän tai koulussa sattuu tapaturma, joka vaatii 

jatkohoitoa. Huoltaja vastaa lapsen viemisestä jatkohoitoon/kotiin.

• Sairasta lasta ei pidä lähettää kouluun eikä terveydenhoitajan vastaanotolle 

aamulla.

• Tapaturmavakuutus korvaa julkisesta terveydenhuollosta aiheutuneet 

kustannukset

• Tapaturmavakuutus on voimassa koulumatkoilla ja koulupäivän aikana 

koulualueella.
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Kuraattori 

Hanna Kojo 

Kuraattori on koulun sosiaalityön asiantuntija. Kuraattori edistää oppilaiden hyvinvointia, 
myönteistä kehitystä sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Kuraattorin työ sisältää 
yhteistyötä oppilaiden, koulussa toimivan henkilöstön ja koulun ulkopuolisten 
yhteistyötahojen kanssa. Voit ottaa vanhempana yhteyttä jos lapsesi tai kodin tilanne 
huolestuttaa sinua. Kuraattorin tapaamiset ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. 

Kuraattorin työn sisältöä voivat olla: 

• haasteet koulussa tai vapaa-ajalla esim. kaverisuhteet, kiusaaminen, kouluun tuleminen 
tai koulumotivaatio

• haasteet kotona ja vanhemmuuden tuki ja neuvonta

• tunne-elämä, yksinäisyys tai alakuloisuus

• elämänhallinnan kysymykset, kuten pelaaminen tai vuorokausirytmin haasteet

• koulun ulkopuolisten tukitoimien piiriin ohjaaminen

• yhteisöllinen työ luokkien ja ryhmien kanssa

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä Wilman kautta, sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteystiedot 
löytyvät sekä Wilmasta että koulun internet-sivulta.
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Koulupsykologi

Psykologi on lapsen ja nuoren psyykkisen hyvinvoinnin sekä oppimisen psykologian

asiantuntija. Psykologi edistää oppilaiden psyykkistä hyvinvointia yksilöinä ja yhteisön

jäsenenä. Koulupsykologin tapaamiset ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

Koulupsykologin työn sisältöä voivat olla:

• Yhteistyö koulun, kodin ja verkostojen kanssa

• Oppilaiden yksilöllinen varhainen tuki ja ohjaus

• Oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvien kysymysten selvittely ja arviointi

• Tukitoimien ja opetusjärjestelyjen suunnittelu ja kannanotot

• Ohjaus jatkotutkimuksiin ja tarvittaviin hoitokontakteihin

Psykologiin voi ottaa yhteyttä Wilman kautta, sähköpostitse tai puhelimitse. 

Yhteystiedot löytyvät sekä Wilmasta että koulun internet-sivulta.
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+ Opo eli oppilaanohjaaja

Opo on ohjauksen asiantuntija. Opon tavoite on tukea oppilaita
opinnoissaan yläkoulussa sekä kohti tulevaisuuden opintoja ja työelämää. Jos ei tiedä, 
keneltä tai mistä pyytää apua, opolta voi kysyä neuvoa. Opo järjestää opotunteja
koko yläkoulun ajan, ja lisäksi voi saada yksilö tai pienryhmäohjausta.

Opon työn sisältöä:

• Opon tunnit (opiskelutaitoja, itsetuntemusta, työelämä, jatko-opinnot...)

• TET-ohjaus

• Valinnaisaineohjaus

• Vierailut lukioihin ja ammattikouluihin

• Yksilöohjaus jatko-opintoihin (pääosin 9-luokalla)

• Yhteistyö koulun, kodin ja verkostojen kanssa

Opoon voi ottaa yhteyttä Wilman kautta, sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteystiedot löytyvät 
sekä Wilmasta että koulun internet-sivulta.
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Valinnaisuus

Luokkien 7a-c oppilaat valitsevat toukokuussa 7. luokalle yhden 

valinnaisaineen. Painotusluokkien oppilaat opiskelevat painotusvalinnaista.
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Kodin ja koulun yhteistyö

• Kodin ja koulun yhteistyön päämääränä on 
luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja 
keskinäinen kunnioitus. Keskeistä on tiedon saaminen 
lapsen oppimisesta ja kasvusta.

• Koulu tiedottaa avoimesti toiminnastaan sähköisin 
tiedottein ja vanhempainilloissa. Huoltajat osallistuvat 
koulun toiminnan suunnitteluun ja arviointiin 
vanhempainilloissa ja kyselyiden avulla. 

• Luokanopettajat ja luokanvalvojat tekevät tiivistä 
yhteistyötä oppimisen ja kasvun tukemisen asioissa 
huoltajien kanssa.

• Olarin koulun vanhempainyhdistys on OKKY – Olarin 
koulu ja koti –yhdistys.
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Kodin ja koulun yhteistyö

Yhteidenpitovälineitä ovat...

• Wilma (yhteydenotot ensisijaisesti luokanvalvojaan 

tai aineenopettajaan)

• S-posti

• Koulun kotisivut

• Olarin koulun instagram: olarin_koulu
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Huoltajalle

• Ole rohkeasti yhteydessä, kun sinulla on 

kysyttävää tai joku asia mietityttää.

• Saattoliikenne: Käytetään vain Olarinniityntien

päässä olevaa saattopaikkaa.

• Ole kiinnostunut lapsen koulunkäynnistä, kysy 

kavereista ja ruokailuista, kysy mitä opit ja mikä oli 

vaikeaa. 7.-luokkalainen tarvitsee vielä tukea ja 

ohjeistusta, anna myös kotona lisää vastuuta, 

mutta muista myös varmistaa.
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Olarin koulu

• Rehtori Marko Lipponen 043 8272832

• Apulaisrehtori Maija Gustafsson 043 8272845

• Koulusihteeri Maarit Sandberg 043 826 9347

Kivaa kesää kaikille!
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