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SOUKAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2022-2023 

  
SOUKAN KOULU            
   Koulun käyntiosoite Soukankuja 5 
   postiosoite PL 3408, 02070 ESPOON KAUPUNKI 
   Koulusihteeri              09-816 40262, 043 825 4258 minna.koskipalo@espoo.fi 
   Rehtori                       09-816 40261, 043-824 6050 velijussi.kyllijoki@espoo.fi 
                      Koulun kotisivut www.espoo.fi/fi/soukan-koulu 
 
 
 

 
 
 
Rehtori  Velijussi Kyllijoki  043-824 6050, 09-816 40261 
Apulaisrehtori   Susanna Koivusalo 043-827 2679, 09-816 40302 
Apulaisrehtori   Sanna Kalmari  043-825 7486, 09-816 40302 
Koulusihteeri   Minna Koskipalo 043-825 4258, 09-816 40262 
Vahtimestari   Janne Kauranen  050-339 1465  

EXT-vahtimestari.soukankoulu@espoo.fi 
 
 
Henkilökunnan taukotila    09-816 40269 
Ruokapalveluesimies  Pia Tolppanen  046-877 1202                
                                                                                                                                                 koulukeittio.soukka@espoocatering.fi 
Koulukuraattori   Leevi Laasonen  050-352 5415 leevi.laasonen@espoo.fi 
Koulupsykologi   Hanna Malmivuo 040-636 5815, hanna.malmivuo@espoo.fi 
Terveydenhoitaja  Iiris Valtonen  046-877 1076 iiris.valtonen@espoo.fi 
Laaja-alainen erityisopettaja   Sanna Toivonen  09-816 40282 
Laaja-alainen erityisopettaja  Susanna Koivusalo 09-816 40202 
Laaja-alainen erityisopettaja  Unto Salonen  09-816 40203 
Laaja-alainen erityisopettaja  Sanna Kalmari  09-816 22786 
Kirjasto-opettaja    Marit Illman  09-816 23351 
Kirjasto-opettaja Riikka Mutka  09-816 23351 
 
 

Koulun kirjasto avoinna  kirjastotunneilla 
Koulun kanslia on avoinna   klo 8:00 - 15:00. 

Vahtimestari on paikalla  ma-pe  klo 7:15 – 15:15   

mailto:minna.koskipalo@espoo.fi
mailto:velijussi.kyllijoki@espoo.fi
http://www.espoo.fi/fi/soukan-koulu
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                LUOKAT,  OPETTAJAT JA AVUSTAJAT 
 

 
LUOKKA   OPETTAJA huone PUHELIN 

Esi C   Tuire Perkiömäki C126 046-877 3701 

Esi D   Pia Kiviniemi C127 046-877 3700 

      

1A   Anne Arkko  A214 043-8253750 

1B   Johanna Doepel A203 09-816 23365 

1C   Elli Ylinen C222 09-816 23390 

1D   Leena Leppäkoski C224 09-81623392 

      

 
 

  
 

  

      

2A 
  Juha Saarinen 

 
C223 043-824 9553 

2B   Saana Tengvall A201 09-816 23364 

2C   Nora Knutsson A230 09-816 23375 

2D   Anniina Härkönen A228 09-816 23373 

2E   Salla Huusko A229 09-816 23374 

      

3A   Tuuli Koiranen A227 09-816 23372 

3B   Christina Viinikkala  A134 09-816 23359 

3C   Jutta Salonen A215 09-816 23368  

3D   Tiina Karhulahti A133 09-816 23358 

      

4A   Jesperi Lauhio A123 040-6393279 

4B   Marit Illman A137 09-816 23362 

4C   Riikka Virtaniemi A132 09-816 23357 

4D   Mika Sosunov A218 09-816 23370 

4E   Riikka Mutka A217 09-816 23369 

   
 

  

5A   Janne Junell A232 043-826 9720 

5B   Ronja Eklund C221 09-816 23389 

5C   Kerttu Sauramäki C123 09-816 23382 

5D   Terhi Luoto A240 09-816 23379 

   
 

  

5-6A   Tomi Lindqvist  043 827 2851 A239 09-816 23378 

6B   Bettina Jering C220 09-816 23388 

6C   Heli Malila C124 09-816 23383 

6D   Lore Luts A231 09-816 23376 

6E   Tuuli Metsä A212 09-816 23366 

 
 
 

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat 
muodossa etunimi.sukunimi@opetus.espoo.fi 
Opettajat tavoittaa parhaiten wilman 
välityksellä. 

LUOKKA  
AVUSTAJAT   

1A 

Hilkka  
Sirvio 

 

 

2A 

Albina 
Beka 

 

 

3A 
Pirkko 
Malkki 

 
 

4A 
Fitore 
Humoli 

 
 

5A 

Henni 
Kuosma- 
nen-
Korpela 

 

 

5-6 A 
Paula 
Silverberg 

 
 

1.-6.-luokat    

1.-6.-luokat 

Duha 
Ahmad 
Hasim  

 

 

1.-6.-luokat    

     
 

AINE/AINEET HUONE OPETTAJA 

EN A102 Jaana Sykäri 09-816 23352 

RU useita Bettina Jering (6B) 

ES, EN useita Eero Tommila 

SA  Christina Viinikkala (2B) 

LI B103 Juha Juutila 043-824 6385 

TN A142 Tommi Heinonen  09-81623363 

KKR 
A219 Meeri Kuokkanen  

09-816 23371, 040 6832601 

KKR 
C123 

Petri Vainio 09 81623387 

KKR, ES 
C126 Johannes Ruoho (ei torstaisin) 

09-816 23385 

ELA 
A117 
A220 Sanna Kalmari (myös ap.rehtori) 

ELA 
A117 
C205 Susanna Koivusalo (myös ap. rehtori) 

ELA C212 Sanna Toivonen 

resurssiopettaja  Saara Lappalainen 

mailto:etunimi.sukunimi@opetus.espoo.fi
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       SOUKAN KOULUN PÄIVÄ 

      
 

KELLO TUNTI / VÄLITUNTI 

8.30 - 9.15 1. oppitunti                                                    

9.15 - 10.00 2. oppitunti                                                    

10.00 - 10.15                                                          PITKÄ                                                 

10.15 - 10.30 VÄLITUNTI                                                

10.30 - 11.15 3. oppitunti                                                    

11.15 - 11.45 
RUOKATUNTI 

  (20 minuuttia ruokailuvuorosta riippuen  
välillä 10.15 - 12.30)  

11.45 - 12.30 4. oppitunti                                                    

12.30 - 12.45 VÄLITUNTI 

12.45 - 13.30 y5. oppitunti                                                    

13.30 - 13.45 VÄLITUNTI (Ei keskiviikkoisin) 

13.45 - 14.30 
(ke 13.30 – 14.15) 

6. oppitunti                                                    

14.30 - 14.45 VÄLITUNTI 

14.45 -15.30 7. oppitunti                                                    

15.30-16.15 8. oppitunti 

 

Oppaan kuvitus Velijussi Kyllijoki: Eläinaiheet Soukan koulun oppilaiden kuvataideprojektista, 
jossa suunniteltiin kivilaattakoristeet Kaskilaaksontien ja Yläkartanontien kevyen liikenteen alikulkutunneliin. 
Työtä ohjasivat Marit Illman ja Salla Huusko. Tekijöiden nimilaatta löytyy paikan päältä. 
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Soukan koulun lukuvuosiopas 2022-2023 
 
 

LUKUVUODEN 2022-2023 TYÖ- JA LOMA-AJAT 
 

 
 
 

Lukuvuoden 2022–2023 työ- ja loma-ajat 
Syyslukukausi 2022–2023 alkaa torstaina 11.8.2022 ja päättyy torstaina 

 22.12.2022. 
• Syysloma maanantai 17.10.2022 – perjantai 21.10.2022 
• Lauantai 3.12.2022 on Soukan koulussa työpäivä (mm. juhlia),  

 • Joululoma torstai 23.12.2022 – sunnuntai 8.1.2023 
 

 Kevätlukukausi alkaa maanantaina 9.1.2023 ja päättyy lauantaina 3.6.2023. 
•  Talviloma maanantai 20.2.2023 – perjantai 24.2.2023 

 • Kiiratorstai 6.4.2023 on vapaapäivä Soukan koulussa (tehty 3.12.2022) 
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Soukan koulun lukuvuosiopas 2022-2023 
 
 

KERHOJA KOULUN TILOISSA 
 
* ULKOPUOLISTEN TAHOJEN PITÄMÄT KERHOT ILTAPÄIVISIN 
ma klo 13.30-14.30  Wau!-liikuntakerho 2. luokkalaisille isossa liikuntasalissa (ilmainen) 
ma klo 14.30-15.30 Wau!-liikuntakerho 3.-6. luokkalaisille isossa liikuntasalissa (ilmainen) 
 
ma klo 14.30-15.30 Suomen sarjakuvaseuran kerho 3.-9.-luokkalaisille, ryhmä 1 (Espoon 
  harrastamisen malli) 
ma klo 15.30-16.30 Suomen sarjakuvaseuran kerho 3.-9.-luokkalaisille, ryhmä 2 (Espoon 
  harrastamisen malli) 
 
ti klo 14:45-16.00  Miekkailukerho Soukan neloskuutoset 4.-6. -luokkalaisille, Espoo Miekkailijat  
                                                   (ilmainen, Espoon liinkuntatoimi) 
 
to klo 14.30-15.30 Monsterin (Pokemon) metsästystä ja aarteenetsintää 3.-9.-luokkalaisille 
ulkona , ryhmä 1 (Espoon harrastamisen malli) 
to klo 15.30-16.30 Monsterin (Pokemon) metsästystä ja aarteenetsintää 3.-9.-luokkalaisille 
ulkona , ryhmä 2 (Espoon harrastamisen malli) 
 
Tietoja ulkopuolisten tahojen järjestämästä kerhotoiminnasta koulussa ja lähialueella löytyy linkistä: SOUKAN 
ALUEEN KERHOJA JA HARRASTUKSIA 
 
 

                 
 
 

 
 
 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1MR6gfoTQJEu7xfrQaa1mYW9vZsRRNiyi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MR6gfoTQJEu7xfrQaa1mYW9vZsRRNiyi?usp=sharing
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Soukan koulun lukuvuosiopas 2022-2023 
 
 

 
OPETUSSUUNNITELMA 
 
Perusopetuksen nykyinen opetussuunnitelma astui voimaan   alkaen. Opetussuunnitelmassa 
päätetään perusopetuksen kasvatustyön, opetuksen, oppimisen arvioinnin ja tuen, ohjauksen ja 
oppilashuollon, kodin ja koulun yhteistyön sekä muun toiminnan järjestämisestä ja toteuttamisesta.  

 
Koulun opetussuunnitelmassa kerrotaan lisäksi koulun toimintaan liittyvistä asioista, kuten koulun 
toimintakulttuurista, oppimisympäristöstä ja työtavoista, oppilaan osallisuudesta, hyvinvoinnin 
edistämisestä ja työrauhan turvaamisesta. Lisäksi opetussuunnitelmassa kerrotaan oppimisen 
arvioinnista, oppimisen ja koulunkäynnin tuesta sekä kieliin, katsomuksiin ja valinnaisuuksiin liittyvistä 
aiheista. 

 
Opetuksen edellyttämät oppikirjat, muut koulutarvikkeet sekä välttämättömät työaineet annetaan 
oppilaalle maksutta. Huoltajan tulee huolehtia siitä, että oppilaalla on liikuntatunteja varten 
asianmukainen vaatetus ja varusteet 
 
 
Espoon ops-työkalu on muuttumassa. Suurin osa Soukan koulun voimassa olevasta 
opetussuunnitelmasta on luettavissa koulun kotisivuilla   
Soukan koulu - opiskelu koulussa - Soukan koulun ja Espoon ops . 
 
Syksyn 2022 aikana opetussuunnitelma tullaan siirtämään ePerusteet työkaluun ja julkaisemaan 
siellä. 
 
 
 

 

Laaja-alaisen osaamisen taidot/OPS 2016 

  

https://static.espoo.fi/cdn/ff/B9k2n9O7eUHinyVnwz5Q6gRIBUE-vOr-hLkGgMNBxVs/1634306350/public/2021-10/Espoon%20ja%20Soukan%20koulun%20opetussuunnitelma%20yleiset%20osuudet.pdf
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Soukan koulun lukuvuosiopas 2022-2023 
 
 

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 
 
 

 

 
Kodin ja koulun välisen yhteistyön tavoitteena on kasvatuksen ja opetuksen tukeminen sekä 
keskinäisen luottamuksen rakentaminen. Kodin ja koulun välinen luottamus vahvistuu, kun koulun 
tavat ja koulukulttuuri tulevat huoltajille tutuiksi. 
 
Kodin ja koulun välinen yhteistyö on luonteeltaan kasvatuskumppanuutta, jossa opettajat ja huoltajat 
tuntevat toisensa. Se kehittyy jatkumona varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja kouluun. Yhteistyö 
on arvostavaa, monipuolista ja aktiivista. Sillä tuetaan oppilaan koulunkäyntiä, lisätään turvallisuutta 
sekä ehkäistään kiusaamista ja muita lasten ja nuorten hyvinvointia haittaavia tekijöitä. Koulu 
rakentaa aloitteellisesti yhteistyötä ja kehittää sen edellytyksiä. Koulu ja huoltajat vastaavat 
yhteistyön sujumisesta yhdessä. Koulu arvioi yhteistyörakenteiden toimivuutta ja riittävyyttä 
säännöllisesti, erityisesti perheiden elämää koskevissa muutostilanteissa. 
 
Ensimmäisen kouluvuoden aikana huoltajilla on oikeus vähintään kahteen ja sen jälkeen 
lukuvuosittain vähintään yhteen henkilökohtaiseen tapaamiseen lapsen luokanopettajan/ 
luokanvalvojan kanssa.  
 
Soukan koti ja koulu -yhdistyksen (SYKKY ry.)  ja luokkatoimikuntien toiminta edistää huoltajien 
yhteistyötä ja koulun sekä luokkien yhteisöllisyyden kehittymistä. Huoltajilla on edustajat koulun 
johtokunnassa. Huoltajilla voi olla edustus myös yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä. Opetuksen 
järjestämisen arviointiin huoltajat voivat osallistua mm. huoltajakyselyjen kautta. 
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Soukan koulun lukuvuosiopas 2022-2023 
 
 

 

Wilma-järjestelmä 
 
 

 
 
 
 
Kaikilla kouluilla on käytössään sähköinen Wilma-järjestelmä (https://espoo.inschool.fi/ ). 
Sen avulla huoltajat voivat seurata oppilaan opintosuorituksia, olla vuorovaikutuksessa opettajan 
kanssa, tarkastella ja selvittää poissaolotietoja sekä seurata koulun lähettämiä tiedotteita. Koulu jakaa 
huoltajille Wilman käyttöön tarvittavat huoltajatunnukset. (Jos huoltaja on unohtanut tunnuksensa, 
huoltajan tulee ottaa yhteyttä kouluun.)  
 
Lisäksi koulu tiedottaa kouluyhteisön toimintamalleista ja tiedottamiskäytännöistä erilaisissa 
ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa. 
 
Voit lukea kodin ja koulun yhteistyöstä koulun opetussuunnitelmasta. 
 

  

https://espoo.inschool.fi/
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Soukan koulun lukuvuosiopas 2022-2023 
 
 

 

TURVALLINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ – YHTEINEN VASTUU  
 

 

 

Oppilaan oikeudesta turvalliseen oppimisympäristöön säädetään perusopetuslaissa. Kullakin koululla 
on järjestyssäännöt, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä 
kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  
 
Koulumme järjestyssäännöt löytyvät seuraavalta sivulta. 
 
Myös oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa. Se ilmenee säännöllisenä osallistumisena 
koulutyöhön, reiluna ja arvostavana suhtautumisena koulutovereihin ja koulun aikuisiin sekä 
yhteisten sääntöjen noudattamisena. Toisten ihmisten loukkaamattomuuden sekä työn ja työrauhan 
kunnioittaminen ja sovituista tehtävistä huolehtiminen on koulutyössä välttämätöntä. 

 
Työrauhaan voidaan vaikuttaa monilla koulun keinoilla, joista keskeisiä ovat opettajan antama 
ohjaus ja palaute, yhteistyö sekä yhteinen vastuunotto ja huolenpito. Oppilaan kanssa voidaan käydä 
myös kasvatuskeskusteluja. Tavoitteena on oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyö.  
 
Voit lukea yhteisestä vastuusta koulun opetussuunnitelmasta. 
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Soukan koulun lukuvuosiopas 2022-2023 
 
 

SOUKAN KOULUN SÄÄNNÖT (lyhyesti) 

  
 

Olemme oppilaina tasavertaisia.  

Meillä on oikeus turvalliseen kouluun. 

  
KÄYTTÄYDYN HYVIN 

 Olen ystävällinen ja kohtelias kaikille. 

 Toimin ohjeiden mukaan. 

  
OPISKELEN 

 Tulen ajoissa kouluun. 

 Muistan välineet. 

 Opiskelen ja teen tehtäviä. 

  
HUOLEHDIN YMPÄRISTÖSTÄ 

 Palautan tavarat paikoilleen. 

 Autan siivoamisessa. 

 Pidän pihan siistinä ja suojelen kasveja. 

 

SISÄTILOISSA 

 Kävelen rauhallisesti. 

 Laitan vaatteet naulakkoon. 

 Käytän sisäkenkiä. 

 Noudatan hyviä ruokatapoja. 

  
MOBIILILAITTEET  

Pidän puhelimen äänettömällä repussa koulupäivän aikana. 

 Jos saan aikuisilta muita ohjeita, toimin niiden mukaan. 
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Soukan koulun lukuvuosiopas 2022-2023 
 
 

 

VÄLITUNNEILLA 

 Vietän välitunnin välituntialueella. 

 Pyydän tarvittaessa apua välituntivalvojalta. 

 (Liite1: Oppilaiden välituntiohjeet / Liite2 kartta) 

 

KOULUMATKOILLA 

 Muistan liikennesäännöt ja hyvät käytöstavat. 

Käytän pyöräillessä kypärää. 

  
TOISTEN TAVARAT 

 En koske luvatta toisen omaisuuteen. 

Jos aiheutan vahinkoa, korvaan tai hyvitän vahingot.  
 

 

JOS RIKON SÄÄNTÖJÄ 

 * Asiasta keskustellaan. 

 * Korjaan toimintaani. 

 * Tarvitaessa käydään kasvatuskeskustelu: 

       1. Oppilas ja opettaja 

     2. Oppilas, opettaja ja vanhemmat 

     3. Oppilas, opettaja, vanhemmat ja rehtori.             

 

  
  
JÄLKI-ISTUNNOT 

 Seuraavista rikkeistä seuraa jälki-istunto. (Peruste on turvallisuus): 

* lumipallon heitto 

 * oppilas luvatta sisällä / poistuu koulun alueelta luvatta 

 * väkivalta 

 * sääntöjen jatkuva rikkominen 
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Soukan koulun lukuvuosiopas 2022-2023 
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Soukan koulun lukuvuosiopas 2022-2023 
 
 

VÄLITUNNIN AIKANA:  
* Huomioin muut oppilaat ja aikuiset: katson mihin juoksen, kuljen rauhallisesti ovista.  
* Olen ystävällinen ja kohtelias.  
* Jos valvoja katsoo, että leikki on vaarallinen, hän puuttuu siihen  
* Väkivalta on kielletty. Tämä koskee myös leikkitappeluita.  
* Nostot, sekä vaaralliset keppi- ja kivileikit on kielletty.  
* Anna luonnon kasvaa rauhassa. En liiku istutuksissa tai nurmikolla, katko oksia tai roiku puissa.  
 
ERI PIHOJEN OHJEITA:  
* Sisäpiha on palloton alue, paitsi kun välkkäreillä on ohjattua toimintaa. 
* Peliareena on varattu 1.-3. -luokkien oppilaille.  
* Kappelin kenttä on varattu 3.-6.-luokille, silloin kun se on auki (valvojan johdolla).  
* Yläkenttä on varattu 4.-6.-luokkalaisille, kun lippu on esillä.  
Valvoja voi lähettää oppilaan pois yläkentältä.  
 

 
VÄLITUNTIVÄLINEET:  
* Jokaisella luokalla on luokassa oma välituntikori, jossa on välituntivälineitä.  
* Välituntivalvoja antaa yläkentällä lainaksi sählymaaleja, maaleja ja palloja. Välineet palautetaan välitunnin 
lopussa.  
* Alapihalla pelataan vain muovipallolla.  
* Kappelin kentällä ja yläkentällä voi pelata jalkapallolla.  
* Pyörät, potkulaudat ja skuutit ovat käytössä vain koulumatkoilla (Käytä kypärää ja muista lukita pyörä kiinni).  

 

TALVELLA:  

* Lumipalloja saa heittää vain välituntivalvojan luvalla tolppakentän (ent. Smartus) reunalta metsään.  

* Lumikasa ei ole välituntialuetta.  

* Mäkeä lasketaan vain valvojan luvalla (merkkinä vihreä lippu) amfin vieressä. 
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Soukan koulun lukuvuosiopas 2022-2023 
 
 

KIUSAAMISEN VASTAINEN KiVa-TOIMINTA 

 
Soukan koulu on ollut mukana valtakunnallisessa KiVa-koulu -toiminnassa, jonka tarkoituksena on 

ennaltaehkäistä koulukiusaamista sekä puuttua mahdollisimman tehokkaasti kiusaamistapauksiin. 

KiVa-toimintaan kuuluvat kiusaamista ennaltaehkäisevät ja ryhmähenkeä vahvistavat KiVa-

oppitunnit.  

 

  

RIIDAT JA ERIMIELISYYDET EIVÄT OLE KIUSAAMISTA 

Ristiriidat ja erimielisyydet kuuluvat ihmisten väliseen 

kanssakäymiseen. Ihmiset ovat eri mieltä tai haluavat eri 

asioita. Emme ota aina huomioon muiden tunteita. 

 

Lasten ja nuorten erimielisyydet ja välienselvittelyt eivät 

ole sinänsä paha asia. Vaikka ne voivat joskus tuottaa 

pahaa mieltä, niiden kautta opitaan tärkeitä asioita, 

kuten tunteiden käsittelyä ja ristiriitojen selvittelyä. 

Riidat ja erimielisyydet ovat yleensä ohimeneviä ja 

hetkellisiä eikä niiden kohteeksi joudu jatkuvasti yksi ja 

sama oppilas. 

 

 

KIUSOITTELU TAI RAJU LEIKKI EIVÄT OLE KIUSAAMISTA 

Leikin tarkoitus ei ole vahingoittaa tai loukata toista. On 

tärkeää, että kaikki osallistujat tunnistavat ja hyväksyvät 

toiminnan leikiksi.  

 

Joskus leikiksi tarkoitetut sanat ja teot saattavat 

kuitenkin loukata ja satuttaa, mutta tällöin seurauksena 

on sovittelu ja anteeksipyyntö. Osapuolet pyrkivät 

jatkossa välttämään sellaista toimintaa, jonka tietävät 

satuttavan toista.  

 

Aikuiset voivat epäselvissä tapauksissa neuvoa,  mikä 

erottaa leikin kiusaamisesta. Leikin kuuluu olla hauskaa 

kaikkien mielestä. 

 

KIUSAAMISTA ON PUOLUSTUSKYVYTTÖMÄNTOISTUVA JA TAHALLINEN VAHINGOITTAMINEN 

Kiusaamista on, kun yhdelle ja samalle oppilaalle aiheutetaan toistuvasti ja tahallaan pahaa mieltä. Tekijöinä 

on joku tai jotkut, joita vastaan kiusatun on vaikea puolustautua. Tuolloin sama oppilas joutuu yhä uudestaan 

muiden ilkeän tai vahingoittavan toiminnan kohteeksi. Kiusaaminen voi jatkua vuosiluokalta toiselle ja 

alakoulusta yläkouluun saakka.  

 

Tahallisuus tarkoittaa, että tekojen tarkoitus todella on loukata tai aiheuttaa harmia ja pahaa mieltä. Vaikeus 

puolustautua tarkoittaa sitä, että kiusattu on kiusaajaansa nähden heikommassa asemassa.  

   (Lähteenä käytetty KiVa-koulu/huoltajille -materiaalia) 

 

Kiusaamisen selvittämisen kannalta on erittäin tärkeää, että koulu saa tiedon kiusaamisesta. 

Tietoon tulleet kiusaamistapaukset ohjataan KiVa-tiimille, johon kuuluu viisi opettajaa. Kiva-tiimi -

keskustelujen tarkoituksena on saada kiusaaminen loppumaan mahdollisimman nopeasti. Kiusaamistapausten 

selvittely perustuu ns. yhteisen huolen menetelmään, jossa ketään ei syytetä tai tuomita, vaan tarkoituksena 

on saada kiusaamiseen osallistuneet oppilaat muuttamaan toimintaansa ja ottamaan vastuu omasta 

käytöksestään. Keskusteluihin saatetaan ottaa myös muita kuin kiusaamiseen aktiivisesti osallistuneita 

oppilaita, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi ja luokan hyvinvoinnin parantamiseksi. KiVa-keskustelut 

käydään koulupäivän aikana ja yllättäen mahdollisimman tehokkaan tuloksen aikaansaamiseksi. KiVa-

toimintaan kuuluu, että oppilaille annetaan mahdollisuus muuttaa itse toimintaansa ja saada kiusaamistilanne 

loppumaan. Kiusaamistapauksen pitkittyessä otetaan koteihin tarvittaessa yhteyttä. Kiusaamistapausten 

aktiivinen jatkoseuranta on oleellinen osa KiVa-toimintaa. 

 

Lisätietoa KiVa-koulu -toiminnasta www.kivakoulu.fi .  

http://www.kivakoulu.fi/
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Espoossa on käytössä kiusaamisen vastainen, koulukohtainen Yhdessä vahvaksi yhteisöksi-ohjelma. 
Soukan koulussa kiusaamisen vastainen  työ jakaantuu ennakointiin, selvittelyyn alkuvaiheessa, ja 
Kiva-tiimi käsittelyyn / muihin toimiin, mikäli kiusaaminen jatkuu. Ilmoitamme huoltajille wilma-
viestillä, mikä on koulun tuleva käytäntö ilmoittaa kiusaamisesta, kun saamme yhteyden toimimaan. 
Omaan luokanopettajaan ja rehtoriin voi aina olla yhteydessä, jos kiusaamista tapahtuu. 
 
Lukuvuoden 2022-2023 pyrimme kehittämään toimintaamme ja tilanteiden selvittämistä 
restoratiivisen, sovittelevan lähestymistavan kautta, johon meitä on perehdyttänyt Suomen 
sovittelufoorumi. RESTO - Sovitteleva ja restoratiivinen yhteisö | Verso (sovittelu.com) 
 

  

https://sovittelu.com/vertaissovittelu/verso-ohjelma-2/resto/
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PÄIVÄNAVAUKSET SOUKAN KAPPELILLA 

 

 

 
 
Evankelis-luterilaisen uskonnon oppitunneilla käyvät oppilaat osallistuvat päivänavauksiin Soukan 
kappelilla noin kerran kuussa. Tilaisuus on tunnustuksellinen. Mikäli ette halua lapsenne osallistuvan 
näihin tilaisuuksiin, ilmoittakaa siitä lapsenne luokanopettajalle ja wilman lomakkeella. 
Uskontotunnilla saatetaan käydä Soukan kappelilla esimerkiksi tutustumassa kirkkorakennukseen  
tai kirkkomusiikkiin. Tällöin kyseessä ei ole tunnustuksellinen toiminta.  Aamunavauksia ei ole 
järjestetty koronarajoituksen vuoksi vielä lukuvuoden 2021-2022 alussa, mutta seurakunta on 
lähettänyt koululle kuukausittain päivänavausvideon. 
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POISSAOLO KOULUSTA  
 

Perheiden on tärkeä pyrkiä pitämään lomiaan mahdollisimman paljon koulujen loma-aikoina, jotta   
luokan yhteinen oppiminen etenee samaan tahtiin.  
 
Jos oppilas kuitenkin joutuu olemaan poissa koulusta muina kuin loma-aikoina, huoltajien tulee 
pyytää koulusta hyvissä ajoin kirjallinen lupa oppilaan poissaoloon. Luvan 1-5 koulupäivän kestävään 
poissaoloon antaa luokanopettaja/luokanvalvoja ja yli viiden koulupäivän poissaoloon 
rehtori/koulunjohtaja.   

 
Loma-anomuksen voi tehdä sähköisenä wilmassa (käytä selainta chrome, safari jne. / ei wilma-appia) 
tai tulostamalla ja täyttämällä poissaololupahakemuksen  osoitteesta 
www.espoo.fi/opetuksenlomakkeet .                       
Loma-anomuksesta olisi hyvä lähettää erillinen wilma-viesti rehtorille, jos kyseessä on yli 5 päivän 
mittainen poissaolo.  
 

 
 
  

http://www.espoo.fi/opetuksenlomakkeet
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SAIRAUSPOISSAOLOT 
 
Sairaus- tai muissa erityistapauksissa huoltajien tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta 
luokanopettajalle/luokanvalvojalle mahdollisimman pian. Poissaolosta tulee antaa selvitys koulun 
ohjeistamalla tavalla. Koulu käyttää Wilma-järjestelmää poissaolojen merkitsemiseen ja 
seuraamiseen. 

 
 
 
 
Kouluissa on otettu käyttöön ohje, kuinka toimia toistuvien tai huolestuttavien poissaolojen 
kohdalla.  
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KOULURUOKAILU 

 

Koulussa tarjotaan jokaisena työpäivänä oppilaille maksuton koululounas. Se sisältää lämpimän 
pääruoan lisäkkeineen, ruokajuomaa, leipää sekä ravintorasvaa. Lounas on monipuolinen, vaihteleva 
ja ravitsemuksellisesti täysipainoinen kokonaisuus. Se edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja antaa 
energiaa koulupäivään.  
 
Kouluravintolassa oppilas ottaa itse haluamansa annosmäärän. Oppilas voi hakea ruokaa lisää. Esillä 
oleva malliannos auttaa kokoamaan täysipainoisen aterian. 
 
Koululaisten välipalat 
Soukan koulun välipalamyyntiä ei ole vielä aloitettu. Ilmoitamme huoltajille wilmalla, kun 
välipalamyynti on mahdollista. 
 
Eritysruokavaliot       
Jos oppilaalla on jokin erityisruokavalio, huoltajan tulee toimittaa Erityisruokavalioista ilmoittaminen 
-lomake koulun keittiöön lukuvuoden alussa. Erityisruokavalion perustuessa terveydellisiin syihin, 
siihen liittyvä lääkärintodistus tulee toimittaa kouluterveydenhoitajalle. Vähälaktoosisesta tai 
laktoosittomasta ruokavaliosta, kasvisruokavaliosta, vegaanisesta ruokavaliosta tai uskonnollisiin 
syihin perustuvasta ruokavaliosta ei tarvitse esittää lääkärintodistusta. Lomake löytyy osoitteesta 
espoo.fi/opetuksenlomakkeet. 
  
Koulujen ruokalistat ja lisätietoa kouluruokailusta löytyy osoitteesta espoo.fi/perusopetus > Opiskelu 
peruskoulussa. 
 
Huoltajan tulee ilmoittaa erityisruokavalio-oppilaan poissaolosta myös koulun keittiöön  
p. 046-877 1202. 
 
 

 

  

https://www.espoo.fi/opetuksenlomakkeet
https://www.espoo.fi/perusopetus
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KOULUMATKAT  
 

Suosittelemme, että oppilaat kulkisivat kouluun kävellen. Soukan kouluun voi myös tulla polkupyörällä 
kouluun 3. luokasta lähtien. Jos huoltajat toivovat, että alle 3. luokkalainen lapsi kulkee (huoltajan 
luvalla) pyörällä kouluun, tulee asiasta ilmoittaa kirjallisesti rehtorille. Lupa pyöräilyyn harkitaan 
tapauskohtaisesti. 
 

   
 
 
Perusopetuksen oppilaalla on oikeus maksuttomaan julkisen liikenteen matkakorttiin, jos koulumatka 
lähikouluun on yli 3 kilometriä (vuosiluokan 1-2 oppilaat) tai yli 5 kilometriä (vuosiluokan 3-10 
oppilaat). Oppilas voi saada matkakortin tai tarvittaessa koulukuljetuksen (taksikuljetus) myös 
lyhyemmille matkoille, jos koulumatkan arvioidaan asiantuntijalausunnon tai muun painavan syyn 
osoittavan asiakirjan perusteella muodostuvan oppilaalle joltakin osin kohtuuttomaksi.  
 
Matkakorttia haetaan Matkakortin hakeminen -lomakkeella oman koulun rehtorilta. Tarvittavan 
lomakkeen voi tulostaa osoitteessa espoo.fi/opetuksenlomakkeet tai lomakkeen voi pyytää koulun 
kansliasta.  
 
Koulukuljetusta haetaan Koulukuljetuksen tai matka-avustuksen hakeminen –lomakkeella. 
Lomakkeeseen tulee liittää asiantuntijalausunto tai muu erittäin painavan syyn osoittavan asiakirja. 
Lomake löytyy osoitteesta espoo.fi/koulukuljetukset ja espoo.fi/opetuksenlomakkeet. 
Koulukuljetuksen myöntämisestä päättää perusopetuksen aluepäällikkö. Palautusohjeet löytyvät 
hakulomakkeesta. 
 
Koulumatkaetuuden myöntämisen edellytyksenä on, että oppilas käy Espoon hänelle osoittamaa 
lähikoulua. Toissijaista koulua käyvien, painotettuun opetukseen, englanninkieliseen opetukseen, 
kaksikieliseen opetukseen, kielikylpyopetukseen tai montessoriopetukseen valittujen oppilaiden 
koulumatkoista vastaavat oppilaan huoltajat. Koulumatkaetuuden myöntämisessä noudatettaviin 
koulukuljetusten ja matka-avustusten myöntämistä koskevia linjauksiin voi tutustua tarkemmin 
osoitteessa espoo.fi/koulukuljetukset. 
 

  

http://www.espoo.fi/opetuksenlomakkeet
https://www.espoo.fi/koulukuljetukset
https://www.espoo.fi/koulukuljetukset
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ILTAPÄIVÄ- JA KERHOTOIMINTA  

 
Perusopetuksen iltapäivätoiminta on ohjattua ryhmämuotoista vapaa-ajan toimintaa, jossa 15 lapsen 
ryhmää ohjaa yksi aikuinen. Iltapäivätoimintaa järjestetään pääsääntöisesti oppilaalle osoitetussa 
koulussa.  
 
Iltapäivätoimintaan voivat hakea 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä muilla luokka-asteilla olevat 
erityisen tuen oppilaat. Toimintaan haetaan sähköisellä hakulomakkeella Wilman kautta. 
Iltapäivätoiminnan lisäksi monissa kouluissa toimii koulun omia maksuttomia kerhoja ja muiden 
yhteistyötahojen järjestämää harrastustoimintaa. Alueilla on myös asukaspuistotarjontaa. 
 

Soukan iltapäivätoiminta 
Iltapäivätoiminnasta Soukan koulussa vastaa Tmi Teija Jousi Viikarit.  
Postitusosoite:   
Soukan iltapäivätoiminta 
Kerhopuhelin: (klo 12:00-17:00) 050 353 0894 
Käyntiosoite: Soukankuja 5, 02360 Espoo 
Sähköposti: soukka@viikarit.fi 

Lisätietoa iltapäivätoiminnasta ja siihen hakemisesta espoo.fi/iltapaivatoiminta.  
 
HUOM! Muistattehan hakea iltapäivätoimintapaikkaa keväällä hakuajan puitteissa.  
Paikkoja myönnetään vuodeksi kerrallaan, eli vaikka oppilaalla on paikka iltapäiväkerhossa 1. 
luokalla, tulee sitä hakea uudelleen 2. luokalle. 
 
KERHOTOIMINTA 
 
Koulu voi järjestää myös kerhotoimintaa. Kerhoja voi olla iltapäivällä oppituntien päätyttyä, 
koulupäivän aikana pitkillä välitunneilla, tai aamulla ennen oppitunteja alkua. Koulun kerhotoiminta 
tukee kasvatus- ja opetustyötä: lapsen ja nuoren fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja 
kehitystä. Toiminnan tavoitteina ovat muun muassa lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen, 
luovan toiminnan ja ajattelun kehittäminen sekä mahdollisuuden antaminen sosiaalisten taitojen 
kehittämiseen. Koulun kerhotoimintaan osallistuminen on oppilaille maksutonta ja vapaaehtoista.  
 
Soukan koulussa järjestetään lähinnä ulkopuolisten tahojen ohjaamaa kerhotoimintaa lukuvuonna 
2021-2022 Kerhot on kuvattu oppaan sivulla 4. Lisätietoa löytyy lukuvuoden aikana wilman 
tiedotteista sekä koulun kotisivuilla  Soukan koulu | Espoon kaupunki.  
 

ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ VARHAISKASVATUS 
 
Lukuvuonna 2021-2022  esiopetukseen liittyvää aamu- ja iltapäivähoitoa järjestää Espoon 
suomenkielinen varhaiskasvatus. Päivähoito on maksullista.  
 
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus 
Toiminta-aika:  7.00 - 9.15 ja 12.30-17.00. 
Puhelin:    043-826 9190 

http://www.espoo.fi/iltapaivatoiminta
https://www.espoo.fi/fi/soukan-koulu
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KOULUN OPPILASHUOLTO 

 
 
KOULUN OPISKELUHUOLTO 
 

Yhteisöllinen hyvinvointia edistävä opiskeluhuolto kuuluu koko koulun henkilökunnalle. Koulun 
opiskeluhuollon tavoitteena on ehkäistä ongelmien syntymistä, turvata varhainen tuki ja edistää 
oppilaiden osallisuutta sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Yhteistyöllä tarkoitetaan aidosti 
yhdessä tehtävää työtä, jota ohjaa oppilaiden ja huoltajien kohtaaminen, aito kuuleminen sekä 
pyrkimys ymmärtää ja löytää yhdessä ratkaisuja käsiteltäviin asioihin.  
 
Kuraattorin ja psykologin yksilökohtainen opiskeluhuoltotyö kirjataan asiakastietojärjestelmään. 
 
Espoon kouluille on laadittu toimintamalleja ja -ohjeita ennaltaehkäisevään työhön, varhaiseen 
tukeen ja tarvittaessa hoitoonohjaukseen. Voit lukea opiskeluhuollosta lisää koulun 
opetussuunnitelmasta, opiskeluhuoltosuunnitelmasta sekä espoo.fi/perusopetus > Opiskeluhuolto. 
Koulun opiskeluhuoltohenkilöstön (kuraattori, psykologi, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri) 
yhteystiedot ovat lukuvuosioppaan alussa. 
 
Kuraattoritoiminta 
Koulun kuraattori Leevi Laasonen on kouluyhteisön sosiaalityön asiantuntija. Kuraattori edistää 
sosiaalityön keinoin oppilaiden psykososiaalista hyvinvointia, myönteistä kokonaiskehitystä sekä 
kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Kuraattorin työ sisältää monialaista yhteistyötä oppilaiden, 
huoltajien, koulussa toimivan henkilöstön sekä koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia 
edistävien toimijoiden kanssa. Työ kohdistuu yhteisölliseen työhön kuten luokka- ja 
ryhmätyöskentelyyn tai konsultointiin sekä yksilökohtaisiin oppilaiden tukitapaamisiin ja 
verkostoneuvotteluihin. Kuraattorin työ oppilaiden ja perheiden kanssa voi sisältää: 
 

• Oppilaan ja perheen kokonaistilanteen kartoittamisen ja arvioinnin (koulunkäynti, vapaa-aika, elämänhallinta, 
vuorovaikutussuhteet, voimavarat, verkostot) 

• Tukitapaamiset oppilaan kanssa (mm. sosiaaliset suhteet, vahvuudet, voimavarat, tunteiden hallinta, 
koulunkäynnin tuki) 

• Vanhemmuuden tukemisen ja neuvonnan 

• Opettajan konsultaation 

• Yhteistyön oppilaan, huoltajan ja koulun kanssa oppilaan opetuksen järjestämiseksi 

• Yhteistyön oppilaan kanssa työskentelevien koulun ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa (esim. lastensuojelu, 
perheneuvola, nuorisopoliklinikka, nuorisopalvelut) 

• Koulun ulkopuolisten tukitoimien piiriin ohjaamisen 

 

http://www.espoo.fi/perusopetus
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Psykologitoiminta 

 
 
Koulun psykologi Hanna Malmivuo tukee oppilaiden opiskelua ja koulunkäyntiä yhteisöllisesti sekä 
tarvittaessa yksilökohtaisena opiskeluhuoltona ja oppimisen tukena. Psykologi edistää oppilaiden 
psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia yksilöinä ja yhteisön jäseninä sekä tukee oppimistavoitteiden 
saavuttamista. Psykologin yhteisöllinen työ sisältää koko koulun, luokkatason tai luokan 
toimintakulttuuria, hyvinvointia ja oppimista edistävän kehittämisen ja tukitoimien toteutuksen. 
 
Työ voi sisältää: 
• Opettajan ja huoltajien konsultaatiot ja verkostoyhteistyö oppilaan asiassa  

• Oppilaan oppimiseen, koulunkäyntiin sekä kehitykseen liittyvien kysymysten selvittelyn ja arvioinnin konsultaation 
tueksi 

• Tukitoimien ja opetusjärjestelyjen suunnittelun sekä tarvittavat kannanotot opetusjärjestelyihin (esim. oppiaineiden 
yksilöllistäminen) 

• Tarvittaessa ohjauksen jatkotutkimuksiin tai -hoitoon 

• Oppilaiden yksilöllisen varhaisen tuen ja ohjauksen tunne-elämän kehitykseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai 
oppimiseen liittyvissä pulmissa 

 
Opiskeluhuoltoryhmät 
Koululla toimii rehtorin johtama yhteisöllinen hyvinvointiryhmä, joka vastaa opiskeluhuollon 
suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista koko kouluyhteisön hyvinvoinnin 
edistämiseksi.   
 
Yksittäisen oppilaan tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät 
asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä.  
 
Oppimisen tuen ryhmä   
Yksittäisen oppilaan opetusjärjestelyihin, pedagogisen tuen tarpeen selvittämiseen ja pedagogisen 
tuen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa oppimisen 
tuen ryhmässä. Ryhmään osallistuvat luokanopettaja, laaja-alainen erityisopettaja, asiaan liittyvä 
oppilashuoltohenkilö(t) sekä tarvittaessa muita jäseniä (esim. rehtori, aineenopettaja).  
Oppimisen tuki on perusopetuslain alaista pedagogista tukea. Oppilashuoltolain mukainen 
yksilökohtainen opiskeluhuolto ja perusopetuslain mukainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki eroavat 
toisistaan. 
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KOULUTERVEYDENHUOLTO 
 

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää palvelua, joka tukee oppilaiden hyvinvointia, tervettä 
kasvua, kehitystä ja opiskelukykyä. Äkilliset- ja pitkäaikaissairaudet sekä vapaa-ajalla tapahtuneet 
tapaturmat hoidetaan omalla terveysasemalla. Sairasta lasta/nuorta ei tule lähettää kouluun. 
Koulujen ensiaputilanteet kuuluvat koko koulun henkilöstölle ja huoltajalla on vastuu oppilaan 
saattamisesta jatkohoitoon.  
  
Kaikilla oppilailla on mahdollisuus vuosittaiseen määräaikaistarkastukseen 1.-10.-luokilla. 
Ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla  tarjotaan kaikille myös lääkärin vastaanottoa. 
Lisäksi terveydenhoitajan ja lääkärin tapaamisia tarjotaan yksilöllisen tarpeen mukaan oppilaille ja 
heidän perheilleen esimerkiksi ravitsemukseen, uneen, liikuntaan, päihteisiin, ihmissuhteisiin, 
seksuaalisuuteen, ehkäisyyn, murrosikään, stressiin, ahdistus-, masennusoireisiin, levottomuuteen 
tai jaksamiseen liittyen. Terveydenhoitaja tiedottaa elokuussa Wilman kautta vanhempia / oppilaita 
kouluterveydenhuollon palveluista, joissa on tarkempaa tietoa ajanvarauksesta ja 
terveystarkastusten aikatauluista. Kouluterveydenhoitajan tavoittaa kouluilta sovittuina päivinä sekä 
puhelimitse tai Wilma-viestillä arkipäivisin.  
  
Kouluterveydenhoitaja Iiris Valtosella on  vastaanottojen rauhoittamiseksi ajanvarauksella oleville 
oppilaille ja vanhemmille terveydenhoitajalla on avovastaanottoaika, johon oppilas voi tulla ilman 
ajanvarausta. Avovastaanotolle voi tulla esimerkiksi keskustelemaan huolista tai mieltä painavista 
asioista, kysymään neuvoa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, varaamaan aikaa 
terveydenhoitajalle tai koululääkärille, rokotukseen tai muuhun lyhyeen toimenpiteeseen. 
  
Espoon sosiaali- ja terveystoimessa on käytössä potilastietojärjestelmä, johon 
kouluterveydenhuollon asiakkaan terveystiedot tallennetaan. Tiedot ovat luottamuksellisia, eikä 
niitä luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta. Poikkeuksena ovat ainoastaan laissa 
määritellyt erityisperusteet 
 

Oppilaiden suun terveydenhuolto  
Suun terveydenhuolto on osa kouluterveydenhuoltoa. Hammaslääkäri ja suuhygienisti vastaavat 
oppilaan suun terveydenhuollosta. Oppilaalle järjestetään mahdollisuus suun terveystarkastukseen 
1.-, 3.-, 5.- ja 8.-luokilla. Suun terveystarkastuksessa korostetaan oppilaan omahoidon ja hyvien 
terveystapojen kehittymistä. Tarkastuksissa selvitetään suun terveydentila, tehdään 
henkilökohtainen hoitosuunnitelma, ohjataan omahoidossa ja tarvittaessa tehdään toimenpiteitä 
kuten hampaiden pinnoituksia ja paikkauksia. Huoltajalla on aina ensisijainen vastuu lapsen ja 
nuoren suun terveydentilasta.  
  
Peruskoululaiset saavat suun terveydenhuollon palvelut maksutta. 
  
Välitön ensiapu annetaan arkisin pääsääntöisesti kotiosoitetta tai koulua lähinnä olevassa 
hammashoitolassa. Hammashoidon arki-ilta-, viikonloppu- ja pyhäpäivystys on kaikille espoolaisille 
Haartmanin sairaalassa Helsingissä. Yöpäivystys on Töölön sairaalassa. 
  - ajanvaraus kiireetön hoito p. 09 816 30300 (klo 7.45-16) 

 - ajanvaraus kiireellinen ensiapu p. 09 816 35900 (klo 7-15 
 - Haartmanin sairaalan ajanvaraus p. 09 471 71110 (arkena klo 14-21, viikonloppuisin ja pyhinä 
 klo 8-21) 
 - Töölön sairaalan ajanvaraus p. 040 621 5699 (klo 21-7) 
Peruuta aikasi heti, jos et jostakin syystä voikaan mennä hoitoon sovittuna ajankohtana! 
 
Lisätietoa oppilaiden suun terveydenhuollosta espoo.fi/terveyspalvelut > Koululaiset ja opiskelijat > Suun terveydenhuolto 

https://www.espoo.fi/terveyspalvelut
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VAKUUTUKSET  
 

 
 

Espoon koulujen oppilaat on vakuutettu tapaturman varalta koulussa ja koulumatkalla. Vakuutus 
kattaa myös lukuvuosisuunnitelman mukaiset koulun retket ja leirikoulut. Tapaturman sattuessa 
oppilas toimitetaan hoitoon kaupungin terveysasemalle.  
 
Vakuutuksesta korvataan tapaturmasta aiheutuneet matka-, tutkimus- ja hoitokulut julkisen 
sektorin terveydenhuoltopalveluja antavissa yksiköissä ja laitoksissa (terveyskeskus, aluesairaala, 
keskussairaala).  
 
Jos oppilas käyttää yksityisen sektorin palveluja, korvaus maksetaan vain julkisen sektorin taksan 
mukaan. Kaupunki ei korvaa kustannuksia, jotka aiheutuvat oppilaan sairastumisesta kesken 
koulupäivän. Tapaturman tai äkillisen sairastumisen sattuessa huoltajan tehtävänä on toimittaa 
oppilas hoitoon. 
 
Lisätietoa vakuutuksista: espoo.fi/perusopetus > Opiskelu peruskoulussa 

  

http://www.espoo.fi/perusopetus
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OPPILAIDEN OMAISUUS KOULUSSA  

 
 
Koulu pyrkii eri tavoin huolehtimaan siitä, että oppilaiden päällysvaatteet, varusteet ja tavarat 
olisivat hyvässä tallessa koulupäivän aikana. Oppilaiden tulee myös itse pitää hyvää huolta omista 
tavaroistaan ja vaatteistaan. Isohkojen rahasummien tai arvokkaan omaisuuden tuominen kouluun 
ei ole suositeltavaa.  
 
Jos oppilaan omaisuutta katoaa tai rikkoontuu koulupäivän aikana, jää menetys oppilaan vahingoksi, 
ellei tekijää tavoiteta. Koulu ei esimerkiksi korvaa koulupäivän aikana rikkoontunutta tai kadonnutta 
matkapuhelinta.  
 
Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana saa pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka 
hallussapito on laissa kielletty tai jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. Koulun opettajalla ja 
rehtorilla/koulunjohtajalla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan tavarat, oppilaan 
hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, jos on ilmeistä, että 
oppilaalla on hallussaan sellaisia kiellettyjä esineitä tai aineita, joilla voi vaarantaa omaa tai toisen 
turvallisuutta eikä oppilas pyynnöstä huolimatta luovuta niitä tai osoita luotettavasti, ettei niitä ole.  
 
Opettajalla ja rehtorilla/koulunjohtajalla on oikeus ottaa oppilaan hallussa oleva kielletty esine tai 
aine. Jos oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää aineen tai esineen haltuun ottamisen, 
opettajalla tai rehtorilla/koulunjohtajalla on oikeus käyttää esineen tai aineen haltuun ottamiseksi 
välttämättömiä voimakeinoja. 
 

OPPILAITA KOSKEVAT TIEDOT  
 
Oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä tietoja ylläpidetään Primus -oppilastietojärjestelmässä koulujen ja 
suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön toimesta. Huoltajien ja oppilaiden yhteistiedot 
tarkistetaan pääsääntöisesti syksyisin. Jos perheen yhteystiedoissa (esim. osoite, puhelin, 
sähköposti) tapahtuu muutoksia lukuvuoden aikana, niistä tulee ilmoittaa oppilaan kouluun tietojen 
päivittämiseksi Primus-järjestelmään. Huoltajat voivat halutessaan tarkistaa oman lapsensa osalta, 
mitä tietoja Primus-järjestelmään on tallennettu. Primuksen rekisteriseloste on nähtävillä Espoon 
kaupungin verkkosivuilla osoitteessa espoo.fi/tietosuojaselosteet. 
 
Kuraattoreilla ja psykologeilla on käytössä oma Aura-asiakastietojärjestelmä asiakasasiakirjojen 
laatimista ja asiakassuhteiden hoitoa varten. Aura-järjestelmän rekisteriseloste on nähtävillä Espoon 
kaupungin verkkosivuilla osoitteessa espoo.fi/tietosuojaselosteet. 

http://www.espoo.fi/rekisteriselosteet
http://www.espoo.fi/rekisteriselosteet
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KOULUN HALLINTO 
 
    

 

 

Rehtori/koulunjohtaja  

Rehtori/koulunjohtaja on koulun pedagoginen, hallinnollinen ja taloudellinen johtaja. Hän tekee 
päätöksiä muun muassa oppilaita, henkilökuntaa, opetuksen järjestämistä ja koulun tiloja 
koskevissa asioissa.  

 

Johtokunta 

Johtokunta on koulun tasolla toimiva luottamuselin, joka  

- kehittää koulun toimintaa ja yhteistyötä kodin, koulun ja sen toimintaympäristön välillä 

- osallistuu opetuksen ja kasvatuksen kehittämiseen sekä turvallisen opiskeluympäristön 
ylläpitämiseen 

- päättää koulukohtaisen perusopetuksen opetussuunnitelman ja niihin liittyvien 
suunnitelmien sekä lukuvuosisuunnitelman, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 
hyväksymisestä sekä seuraa ja arvioi yhdessä opettajakunnan ja oppilaskunnan kanssa niiden 
toteutumista 

- päättää oppilaan erottamisesta määräajaksi sekä tarvittaessa määräaikaista erottamista 
koskevan päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon 
aloittamisen ajankohdasta.  

 

Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet on valittu Kasvun ja oppimisen lautakunnassa. Johtokunta 
kokoontuu yleensä kolme kertaa vuodessa. Johtokunnan kokouksen sihteerinä ja esittelijänä toimii 
koulun rehtori/koulunjohtaja. 

 



28/28 

 

Soukan koulun lukuvuosiopas 2022-2023 
 
 

 
Koulun nykyisen johtokunnan toimikausi oli 2017 – 2021. Uusi johtokunta nimetään alkusyksystä 
2021, ja opasta täydennetään koulun kotisivulle. 
 

Varsinaiset jäsenet 
2021-2023 

Varajäsenet 
2021-2023 

PUHEENJOHTAJA 
Veera Lampi 
vtlampi@gmail.com 
 

 
Inna Manko 

VARAPUHEENJOHTAJA  
Juha Lindy 

 
Juhana Malme 

Ksenia Sergeychik Wilska-Seemer Kati 

Hanna Merisalo Marcelina Viegas 

Heikki Toivanen Erno Enkenberg 

Henkilökunnan edustajat Varajäsenet 

Ruoho Johannes Tommi Heinonen 

Ranta Elle Pia Tolppanen 

Esittelijä ja sihteeri 

rehtori Kyllijoki Velijussi apulaisrehtorit  
Koivusalo Susanna /   
Kalmari Sanna 

 
                

OPPILASKUNTA 

 

Soukan koulun oppilaiden osallisuutta koulussa edistää oppilaskunta. Oppilaskunnan hallitukseen 
kuuluu 29 oppilaiden valitsemaa luokkajäsentä ja heidän varajäsenensä. Oppilaskunta järjestää 
erilaisia tapahtumia, ja pyrkii keksimään ratkaisuja erilaisissa asioissa.  
 

  

mailto:vtlampi@gmail.com
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ESPOON OPETUSTOIMI 
 

SUOMENKIELISEN OPETUKSEN PERUSYKSIKKÖ 
Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikkö vastaa suomenkielisen perusopetuksen, lisäopetuksen, 
perusopetukseen valmistavan opetuksen ja oman äidinkielen opetuksen järjestämisestä sekä näihin 
liittyvän vuosittain tapahtuvan oppilaaksioton valmistelusta ja oppilaskohtaisen päätöksenteon 
koordinoinnista. Tulosyksikössä koordinoidaan opetussuunnitelmatyötä ja huolehditaan 
opiskeluhuollon ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä sekä vakinaisten opettajien ja 
rehtorien/koulunjohtajien palvelukseen ottamisesta. Tulosyksikköä johtaa perusopetuksen johtaja. 
 
Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikkö on avoinna arkisin klo 8.00–15.45. 
Katuosoite:  Karaportti 1 
Postiosoite:  PL 31, 02070 ESPOON KAUPUNKI 
Puhelin:  09 816 21 / vaihde 
 

 
KASVUN JA OPPIMSEN LAUTAKUNTA 
Kasvun ja oppimisen lautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta 
sekä koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa koskevista asioista. Se päättää määrärahojen jakamisesta 
kouluille, kehittämisen yleisistä linjauksista sekä useista kaikkia kouluja koskevista asioista, kuten 
oppilaaksioton linjauksista ja oppilasvalintaperusteista, oppilaspaikkamääristä, koulukuljetusten ja 
matka-avustusten myöntämisen linjauksista sekä koulujen työ- ja loma-ajoista. Lisäksi se hyväksyy 
kuntakohtaisen opetussuunnitelman.  
 
Lisätietoa lautakunnan jäsenistä ja toiminnasta löytyy osoitteesta espoo.fi/lautakunnat. 
 

 
 
 

http://www.espoo.fi/lautakunnat
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Kiitos. 
 
 
 
  
 
 
 


