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 Jenny Enström 
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 Kouluterveydenhoitaja   

Tuija Pulli     050-497 0046 
 
 
Kuraattori      040-317 2474 
Aino Ullgren  

 
 Psykologi Laura Hyttinen   040-317 3520 
 

Keittiö     040-317 2636  
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Hyvä kotiväki!    
 
                                                                                    
Tervetuloa aloittelemaan lukuvuotta 2021-2022 Syrjälän kouluun!  
 
 
Kuuman ja helteisen kesän jälkeen olemme taas palanneet aloittelemaan uutta 
lukuvuotta. Harras toive meillä kaikilla varmasti oli, että pääsisimme aloittamaan 
lukuvuoden ilman koronan tuomia erilaisia rajoituksia. Harmiksemme korona on 
edelleen osa meidän kaikkien arkea, mutta onneksi kuitenkin pääsemme opiskelemaan 
lähiopetuksessa. Toivomme, että syksyn mittaan tilanne vakautuisi niin, että voisimme 
asteittain luopua koulun arkea ohjaavista rajoituksista.  
 
Joitakin muutoksia on tapahtunut henkilökunnassa. Vakinaisista viranhaltijoista Merika 
Kukko ja Aija Thomsson ovat edelleen virkavapaalla. Apulaisrehtorina kuluvan 
lukuvuoden toimii Jukka Anttila. Alkuluokat ovat laajentaneet toimintaa niin, että koulun 
ja päiväkodin tiloissa toimii yhteensä neljä 0-2 alkuluokkaa. Kyseessä on laaja 
kuntakohtainen pilottihanke, jonka jatkosta päätettäneen kuntatasolla kuluvan 
lukuvuoden aikana.  Viransijaisina ja määräaikaisina luokanopettajina kuluvan 
lukuvuoden Syrjälässä on Vilma Laiho 1CD, Otto Taipale 5B ja Heidi Nurkka-Tuorila 
4B (31.12.2021 saakka).  
 
Syrjälän koulu lukuvuosikohtaisia tavoitteita ja muuta toimintaa esitellään tarkemmin mm 
luokkakohtaisissa vanhempainilloissa sekä lukuvuoden aikana Wilma- viestien 
välityksellä.  
 
 
Toivotan koko henkilökunnan puolesta kaikille tasapuolisesti oikein hyvää ja turvallista 
alkanutta lukuvuotta!  
 
 
Ollaan kuulolla!  
 
Ystävällisin terveisin,  
 
Janne Taipale 
rehtori, 040-317 4164 
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Oppilasmäärät luokittain 
11.8.2021 

     

     

Lk T P Yht. Opettaja 

1A 5 4 9 Jade Saarinen 

1B 8 3 11 Jade Saarinen 

1C 6 4 10 Vilma Laiho 

1D 7 3 10 Vilma Laiho 

yht. 26 14 40  

     

2A 4 5 9 Sanna Maijala 

2B 4 5 9 Sanna Maijala 

2C 7 2 9 Tuija Tilander 

2D 4 5 9 Tuija Tilander 

yht. 11 7 36  

     

3A 14 9 23 Kaarina Pajula 

3B 12 11 23 Paula Sieppala 

yht. 26 20 46  

     

4A 6 17 23 Anna-Kaisa Laakso 

4B 10 13 23 Heidi Nurkka-Tuorila 

yht. 16 30 46  

     

5A 7 12 19 Jukka Anttila 

5B 9 9 18 Otto Taipale 

yht. 16 21 37  

     

6A 16 6 22 Päivi Kankaala 

6B 12 10 22 Heli Ilvesluoto 

yht. 28 16 44  

     

YHT. 123 108 249  
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Päivittäinen työaika     
Oppitunti Ajankohta 

1 8.15 – 9.00 

2 9.00 - 9.45 

3+4 (sis. ruokailu) 10.15 – 12.00 

5 12.30 - 13.15 

6 13.30 - 14.15 

7 14.15 - 15 

 
Koulun henkilökunta 
 
Rehtori   Janne Taipale, 040- 317 4164 
 

Apulaisrehtori  Jukka Anttila, 040- 317 4035  
   
Opettajat                       1 AB Jade Saarinen   
  1  CD Vilma Laiho 
  2 AB Sanna Maijala  
  2 CD Tuija Tilander  
  3 A Kaarina Pajula 23.9.21 saakka, Elina Martikainen 24.9. >
   3 B Paula Sieppala  
  4 A Anna-Kaisa Laakso  
  4 B Heidi Nurkka-Tuorila  
  5 A Jukka Anttila  
  5 B Otto Taipale  
  6 A Päivi Kankaala  
  6 B Heli Ilvesluoto    
    
  en  Anni Lamponen 

sa  Kaarina Pajula  
  ru  Essi Ruokokoski 
  ra (A2) Eeva-Kaisa Kujala 
  eo  Maija Saarinen   
 
Koulunkäynnin ohjaajat   

Minna Majamäki 
Muu henkilökunta  

Mikko Tuul                   siistijä 

Urve Tuul             siistijä 
Jenna Petrell           ruokapalveluvastaava 
Antti Malinen         ruokapalvelutyöntekijä 
Päivi Naumanen     ruokapalvelutyöntekijä 
Tuija Pulli               kouluterveydenhoitaja   
Aino Ullgren                 koulukuraattori  

Laura Hyttinen        koulupsykologi  
Lisbet Kulovesi       koulusihteeri  
Patric Markio          huoltomies 
Aarre Laitila            kouluisäntä 



 6 

 
 
 
Koulun oppilashuolto  
 
  

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu koulullamme säännöllisesti 
noin neljän viikon välein. Rehtorin johtamaan oppilashuoltoryhmään 
kuuluvat kouluterveydenhoitaja, kuraattori, psykologi ja erityisopettaja. 
Tarvittaessa paikalla ovat myös ne koulun opettajat, koulun ulkopuoliset 
asiantuntijat ja oppilaan huoltajat, joiden läsnäolo on tarpeen. Ryhmässä 
pyrimme löytämään ennaltaehkäiseviä keinoja lisätä oppilaiden ja 
kouluyhteisön hyvinvointia sekä oppimisen tuen ryhmässä suunnittelemme 
luokkakohtaisesti oppimiseen liittyviä tukitoimia. Koulukohtainen 
oppilashuoltoryhmä (joka on samalla oppimisen tuen ryhmä) käsittelee 
lukuvuoden aikana kaikkien luokkien ja oppilaiden oppimiseen ja 
hyvinvointiin liittyviä asioita yleisellä tasolla keskuudessaan. Mikäli yksittäisen 
oppilaan asioissa on tarvetta tarkempaan käsittelyyn, sovitaan tästä huoltajien 

kanssa erikseen.  
 
Oppilaskohtaiset oppilashuoltoryhmät kokoontuvat tarvittaessa. Ryhmän voi 
kutsua kokoon kuka tahansa koulun aikuinen tai huoltaja silloin, kun huoli 
lapsen asioissa herää.  

 

 Kouluterveydenhoitaja Tuija Pulli   050 – 497 0046 

- tavattavissa koululla ma, ti ja ke 

- avoin vastaanotto klo 11.30-12.15  
 
Erityisopettaja Maija Saarinen  040-317 2763  

- tavattavissa koululla ma-pe  

- sähköposti maija.saarinen(at)nurmijarvi.fi  
 
Koulukuraattori Aino Ullgren    040-317 2474 

- tavattavissa koululla perjantaisin 

- muina aikoina puhelimitse, sähköpostitse tai Wilman kautta 
aino.ullgren(at)nurmijarvi.fi 

    
Koulupsykologi Laura Hyttinen  040-317 3520 

- tavattavissa koululla terveydenhoitajan huoneessa 
torstaisin, muina aikoina puhelimitse tai Wilman kautta 

- sähköposti laura.hyttinen (at)nurmijarvi.fi 
 

 
Hammashoitola, keskitetty ajanvaraus  019-226 0700 
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Oppilaiden poissaolot 
 
 Oppilaan poissaoloon koulusta tulee pyytää lupa. Luvan enintään  

kolmen päivän poissaoloon myöntää oppilaan opettaja ja sen voi tehdä 
Wilmassa löytyvän lomakkeen kautta. Kolmea päivää pitempiin poissaoloihin 
luvan myöntää rehtori. Lomake rehtorin myöntämiin poissaoloihin löytyy 
myös Wilmasta. Milloin lupaa ei ole voitu ennalta pyytää, on oppilaan 
huoltaja velvollinen mahdollisimman pian ilmoittamaan poissaolosta 
oppilaan opettajalle. 

 
Perheiden toivotaan järjestävän lomamatkansa niin, että ne sijoittuvat 
koulunlomien yhteyteen ja niistä on mahdollisimman vähän haittaa oppilaan 
koulunkäynnille. Huoltajia pyydetään huomioimaan, että poissaolojen osalta 
huoltaja on velvollinen huolehtimaan oppilaan läksyjen tekemisestä.  
 

Tukiopetus 
Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin 
tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta 
(POL §16). 

 
Liikuntatunnit 

 
Oppilailla tulee olla sekä sisä- että ulkoliikuntaan soveltuva vaatetus 
ja tarvittavat välineet. Liikuntatunteja pidetään myös Tornimäen alueella 
(suunnistus), Klaukkalan kentällä (yleisurheilu) sekä jäähallilla. Siirtyminen 
näille paikoille tapahtuu opettajien antamien erillisten ohjeiden mukaan. 
 

Valinnaisaineet lukuvuonna 2021-2022 
  

Opetussuunnitelman mukaisesti 3.-5. luokkalaisilla oppilailla on yksi 
vuosiviikkotunti valinnaisaineita. Vallitsevan tilanteen vuoksi 
valinnaisaineiden järjestämisestä päätetään ja tiedotetaan myöhemmin 
syksyllä.  

  
 

Kerhotoiminta 
 
Kerhotoiminta pyritään aloittamaan syyskuun aikana. Tarkemmat tiedot 
kerhoista ilmoitetaan myöhemmin. Kerhotunnit sijoittuvat periodeittain 
normaalien oppituntien ulkopuolelle.  
 

Ruoka-aineallergiat 
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Mikäli oppilaalla on jokin ruoka-aineallergia, pyydetään huoltajaa  
toimittamaan erityisruokavaliosta ilmoituskaavake joko luokanopettajalle tai 
koulun keittiölle suoraan. Asiasta on hyvä keskustella myös oppilaan 
luokanopettajan kanssa.  
 

Kouluterveydenhoitaja 
 

Terveydenhoitaja on ma-ke Syrjälän koululla p 050 – 497 0046 
 
Avoin vastaanotto klo 11.30 – 12.15 
 
Terveydenhoitajalle voi laittaa myös Wilmaviestiä. 

 
Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolassa aloitettua lapsen terveydentilan 
pitkäaikaisseurantaa. Kaikille peruskoulun oppilaille kuuluu maksuton 
kouluterveydenhuolto, johon sisältyy terveydenhoitajan ja lääkärin palvelut. 
Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaan terveen kasvun ja kehityksen 
seuranta ja vahvistaminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
yhteistyössä oppilaan, huoltajien, opettajien ja oppilashuollon muun 
henkilöstön kanssa. 
Laajoihin terveystarkastuksiin sisältyy sekä terveydenhoitajan että lääkärin 
tarkastus ja ne toteutetaan 1., 5. ja 8. vuosiluokalla. Terveydenhoitaja tekee 
myös määräaikaistarkastuksia laajojen tarkastusten lisäksi. Terveystarkastusten 
lisäksi on aina mahdollista varata oma aika terveydenhoitajan vastaanotolle. 
 
Kouluterveydenhoitajan vastaanotto toimii ajanvarauksella. 
Kouluterveydenhoitajan avoimelle vastaanotolle oppilas voi tulla ilman 
ajanvarausta. Kouluterveydenhuoltoon ei kuulu oppilaiden sairaanhoito, 
mutta koulutapaturmat hoidetaan yhdessä koulun muun henkilökunnan 
kanssa. Sairaustapauksissa hakeudutaan omalle terveysasemalle.  
Nuorisoneuvola tarjoaa koulujen loma-aikoina 12-20-vuotiaille nuorille 
terveydenhoitajan ja lääkärin palveluja mm. rokotuksiin liittyen. 
 
Lisätietoja Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollosta 
löytyy Keski-Uudenmaan soten sivulta. 

 
 

Psykologi 
 

Psykologi työskentelee koulussa lasten koulunkäynnin, oppimisen ja 
hyvinvoinnin edistämiseksi. Psykologiin voi olla yhteydessä esimerkiksi, jos 
lapsen tunne-elämä, käyttäytyminen, oppiminen tai keskittyminen 
mietityttävät. Psykologiin voi ottaa yhteyttä oppilas, huoltajat tai opettaja 
jättämällä puhelinvastaajaan, Wilmaan tai sähköpostiin soittopyynnön. 
Psykologi selvittelee lapsen tilannetta keskustelemalla vanhempien, lapsen 
ja/tai sovitusti opettajan kanssa. Esimerkiksi pelkojen, jännityksen tai 
ahdistuksen työstämiseen voidaan sopia lyhyt työskentelyjakso. Pienempien 
oppilaiden kanssa vanhemmat osallistuvat usein kaikkiin tapaamisiin ja 

https://www.keski-uudenmaansote.fi/asiakasryhmien_palvelut/lapset-nuoret-ja-perheet/perhekeskuspalvelut/kouluterveydenhuolto/
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työskentelyssä onkin usein keskeistä auttaa lapsen arjessa olevia aikuisia 
tukemaan lasta omassa ympäristössään. Psykologi tekee yhteistyötä myös 
koulun ulkopuolisten verkostojen, kuten perheneuvolan, 
erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen kanssa ja ohjaa tarvittaessa oppilaita ja 
perheitä pitkäkestoisemman tuen piiriin.  
 
Joissain tapauksissa lapsi voi tarvita psykologin tutkimusta oppimisen, 
keskittymisen tai muiden haasteiden selvittämiseksi. Oppimiseen ja 
keskittymiseen liittyviä asioita lähdetään selvittämään yleensä yhteisessä 
koulupalaverissa ja kartoittamalla asiaa vanhempien ja opettajan täyttämin 
lomakkein. Psykologi on mukana koulun moniammatillisessa 
oppilashuoltoryhmässä, ja osallistuu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin 

kehittämiseen. 
 

 
Koulukuraattori  
 

Koulukuraattorin kanssa oppilas voi jutella koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin, 
vapaa-aikaan tai kotiasioihin liittyvistä asioista. Yhdessä pohditaan, mitä 
asioille voisi tehdä ja keneltä apua voisi pyytää. Myös vanhemmat voivat 
ottaa yhteyttä kuraattoriin lasta koskevissa asioissa. Tarvittaessa yhteistyötä 
tehdään myös koulun ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on, 
että oppilaan olisi hyvä olla ja käydä koulua.  

 
Kuraattori Aino Ullgren on tavattavissa koululla perjantaisin. Tavoitat 
puhelimitse 040-317 2474, Wilman kautta ja sähköpostitse 
aino.ullgren(at)nurmijarvi.fi.   

 
 
 

Vakuutukset ja tapaturmat 
 

 
Nurmijärven kunta on vakuuttanut koulussa tai koulumatkalla  

 tapahtuvan tapaturman varalta kaikki oppilaat. 
 

Mikäli todetaan tarve viedä lapsi päivystyshoitoon, mukaan lähtee aina 
saattajaksi aikuinen. Ennen päivystykseen lähtemistä tai välittömästi sen 
yhteydessä, ilmoitetaan asiasta lapsen huoltajalle. Huoltaja velvoitetaan 
tulemaan lapsen luo päivystyspisteeseen tai hän sopii mukaan lähtevän 
aikuisen kanssa siitä, kuka on lapsen luona päivystyksessä. Kaikilla koulun 
aikuisilla on vastuu lapsen turvallisuudesta siihen saakka, kunnes vastuu 
lapsen hoidosta on siirtynyt huoltajalle.  
 

 
Polkupyörät, potkulaudat, rullaluistimet, skeittilaudat 
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Suositus on, että etenkin 1. ja 2. luokkien oppilaiden vanhemmat harkitsisivat 
tarkkaan, onko lapsella riittävät valmiudet käyttää otsikossa mainittuja 
välineitä turvallisesti koulumatkoilla. Kaikkien pyöräilijöiden tulisi käyttää 
koulumatkoilla kypärää. Suosituksena on, että potkulautoja, rullaluistimia ja 
skeittilautoja ei käytettäisi koulumatkoilla.  

  
 
Oppilaiden omien laitteiden käyttäminen koulutyössä 
 

Oppilas voi käyttää omia päätelaitteitaan koulupäivien aikana opettajan 
antamien ohjeiden mukaisesti. Jollei erikseen mainita, laitteet on pidettävä 
suljettuna/äänettömänä oppituntien aikana.  
 
Olemme sopineet koululla, että päätelaitteita ei käytetä välituntisin.  Koulu ei 
vastaa kadonneista tai rikkoutuneista laitteista. 

 
 
Nurmijärven kunnan liikuntatoimen järjestämät tapahtumat 
ja koululaiskilpailut 
 
 Halutessanne lapsenne voi osallistua kunnan liikuntatoimen järjestämiin 
 kilpailuihin, joista saatte tietoa kunnan www-sivujen kautta osoitteesta 
 www.nurmijarvi.fi. Kilpailut ovat yleensä kouluajan ulkopuolella, joten 
 huoltajat järjestävät itse niihin kuljetuksen. 
  
 
 
Autoilu koulun alueella 
 
 Mikäli vanhemmat tuovat lapsensa itse autolla kouluun, käyttävät  

he Syrjälän päiväkodin päädyssä olevaa saattoliikenteelle tarkoitettua 
parkkipaikkaa. Turvallisuussyistä koulun henkilökunnan 
pysäköintialueelle ajaminen on em. tapauksessa kielletty. Kielto on 
osoitettu myös liikennemerkein ja asfalttimaalauksin. 

 
 
Koulun vaihto ja muuttaminen 
 

Perheen muuttaessa paikkakunnalta toiselle tulee huoltajan viipymättä 
 ilmoittaa muutosta sekä uuteen että vanhaan kouluun.  
 

http://www.nurmijarvi.fi/
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SYRJÄLÄN KOULU     13.8.2020 

 

KOULUKIUSAAMISEN EHKÄISEMINEN 
TOIMINTAMALLI 

 
1. Kuinka kiusaaminen tunnistetaan? 

• Tahallista, toistuvaa, alistavaa 

• Ruumiillinen kiusaaminen, esim. töniminen, läpsiminen, hakkaaminen ja 
potkiminen  

• Henkinen kiusaaminen, esim. nälviminen, tavaroiden piilottelu ja ryhmästä 
eristäminen  

• Sosiogrammi on hyvä työväline selvittelytilanteissa 

• Poissaolot lisääntyvät, viivyttely, luvaton poissaolo 
 

2. Kuka puuttuu asiaan? 

• Koulussa on kaikkien velvollisuus puuttua kiusaamiseen heti 

• Jatkokäsittely tapahtuu oman opettajan kanssa, tarvittaessa rehtori mukaan 

• Vanhempien velvollisuus ilmoittaa kiusaamistapauksista koululle 

• Muodostetaan tiheä aikuisten verkko; rehtori, OHR, kuraattori, KiVa- tiimi 

• Välitunnit, siirtymiset esim. saliin sekä tuntien aloitus- ja lopetusajat 
erityisseurantaan 

 
3. Miten kiusaamistapaus hoidetaan? 

• Kiusaamista ei hyväksytä missään tilanteessa!  

• Puututaan aina tilanteeseen 

• Selvitetään, mistä tilanne aiheutunut, selvitetään eri osapuolten näkemykset 

• Pidetään vanhemmat ajan tasalla 

• Sovitaan tilanne keskustelemalla kaikkien osapuolien kanssa yksitellen ja 
yhdessä 

• Autetaan kiusaajaa/kiusattua, tarvittaessa OHR ja KiVa-tiimi käsittelee 
asiaa 

• Huolehditaan tilanteen seurannasta sovitusti säännöllisin välein 

• Hyödynnetään KiVa- koulu materiaalia ja menetelmiä 
 

4. Kuka hoitaa seurannan? 

• Ensisijaisesti oma opettaja tai vaihtoehtoisesti KiVa-tiimi 

• Rehtorille raportoidaan seurannasta, rehtori osallistuu tarvittaessa 
seurantaan ja tarpeellisiin palavereihin, vanhemmat aktiivisesti mukana 
myös 
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SYRJÄLÄN KOULUN TYÖAJAT 

lukuvuosi  2021-2022 
 

Syyslukukausi 11.8. – 22.12.2021 
 

 
Syysloma 

18.–24.10.2021 (vk 42) 
 

Joululoma 
23.12.2021–9.1.2022 

 
 

Kevätlukukausi 10.1. – 4.6.2022 
 

Talviloma 
21.–27.2.2022 (vk 8) 

 
Pääsiäisloma 
15.-18.4.2022 

 
 

       
 
 
 

                           
 
 
Hyvää ja turvallista alkanutta lukuvuotta kaikille tasapuolisesti!  


