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Lukuvuosi 2013–2014 

Työajat: syyslukukausi  13.8.2013–21.12.2013 

 kevätlukukausi  2.1.2014–31.5.2014 

 

Lomat: syysloma 14. – 20.10.2013, viikko 42 

 joululoma 22.12.2013 – 1.1.2014 

 talviloma 17. – 23.2.2014, viikko 8 

 pääsiäinen 18. – 21.4.2014 

 

Vanhempainilta 

Koko koulun yhteinen vanhempainilta järjestetään 28.8.2013 klo 18.00–
20.00. Kokoonnumme koulun saliin ja keskustelu jatkuu luokissa. 
Tervetuloa! 

 

Tietoja koulusta 

Koulussamme opiskelee 241 oppilasta (esiopetus, yleisopetuksen luokat    
1-6, pienluokilla luokat 1-9).  

 

Esiopetus 

Esiopetusvuoden aikana harjoitellaan ryhmässä olemisen ja toimimisen 
taitoja leikin, liikunnan, musiikin ja erilaisten työhetkien myötä. 
Lähiympäristön luontoon tutustutaan retkeillen sekä elämän arkeen ja 
juhlaan jokapäiväisissä ja luontevissa hetkissä. Käden ja silmän 
yhteispeliä harjoitellaan askarrellen, maalaten ja kynää käyttäen. 
Kirjaimiin ja numeroihin tutustuminen johdattaa esikoululaiset 
huomaamatta kirjoittamiseen, lukemiseen ja laskemiseen. Ryhmässä 
keskustelut opettavat pohtimaan asioita ja huomaamaan erilaisuutta. 

 

Aamu- ja iltapäivätoiminta sekä iltapäiväkerho 

Eskon koulussa on aamu- ja iltapäivätoimintaa esikoululaisille sekä 
erityisen tuen oppilaille. Ensiluokkalaisille järjestetään 
iltapäiväkerho.  

Erityisopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaa Katja Sutelainen, puh. 
050 543 5066 

Esiopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaa Marja Kääriäinen, puh. 050 
543 5066  

Yleisopetuksen iltapäiväkerhoa ohjaa Satu Vuorenalusta-Toivonen, puh. 050 
543 8402.  



Hakulomakkeita edellä mainittuihin toimintoihin saa koululta tai koulun 
verkkosivuilta. 

 

Kaveriluokat 

Koulumme tavoitteena on, että oppilaat oppivat työskentelemään 
monenlaisten ihmisten kanssa. Jokaisella luokalla on mahdollisuus tehdä 
yhteistyötä joko säännöllisesti tai satunnaisesti kaveriluokan kanssa. 
Useimmiten tämä tarkoittaa yleisopetuksen ja erityisopetuksen yhteistyötä 
taito- ja taideaineissa. 

 

KiVa Koulu 

Koulumme toimii KiVa Koulu -periaatteen mukaisesti. KiVa Koulun 
tarkoituksena on ehkäistä koulukiusaamista. Koulumme ei hyväksy 
kiusaamista missään muodossa! Kaikki koulun tietoon tulleet 
kiusaamistapaukset käsitellään.  

Aiheeseen voitte tutustua osoitteessa www.kivakoulu.fi  

 

Poissaolot ja lomat 

Jos oppilas on pois koulusta sairauden tai muun syyn takia, siitä tulee 
ilmoittaa opettajalle mahdollisimman pian tai anoa lupa etukäteen 
kirjallisesti. Opettaja voi myöntää oppilaalle enintään viiden koulupäivän 
pituisen loman. Rehtori käsittelee pidemmät poissaolot. 

 

Koulumatkat 

Koulumatkoilla on monia vaaranpaikkoja. Siksi reitin kulkemista on syytä 
harjoitella etenkin pienten koululaisten kanssa ja opiskella 
liikennesäännöt.  Koulun vakuutus on voimassa vain kodin ja koulun 
välisillä matkoilla. Se ei korvaa oppilaalle sattunutta vahinkoa, mikäli 
hän on poikennut koulumatkallaan esim. kaverinsa luokse. 

Polkupyörällä kouluun saa kulkea vasta 2.luokalta alkaen. Pyöräilijöiden 
on käytettävä pyöräilykypärää. Koulu ei korvaa pyörälle sattunutta 
vahinkoa. 

 

Koulukuljetus 

Koulukuljetuksessa matkustavat oppilaat noudattavat matkoilla 
liikennesääntöjä ja busseissa hyviä tapoja sekä kuljettajan ohjeita. 

Useimpia Eskon koulun koulukuljetusoppilaita kuljettaa Hausjärven 
liikenne. Joidenkin oppilaiden kuljetusta hoitaa ML Charter Oy.  

Jos oppilas ei sairauden tai muun syyn vuoksi matkusta kouluun tai kotiin 
hänelle osoitetussa kuljetuksessa, huoltajien on ilmoitettava siitä 
suoraan liikennöitsijälle.  

http://www.kivakoulu.fi/


Hausjärven liikenteen yhteystiedot: 

 sähköpostitse:  myynti@hausjarvenliikenne.fi 

 tekstiviestillä:  0500 928 633 

 puhelimitse:  040 451 0814 (ajomestari Asko Nieminen) 

ML Charterin puhelinnumero on 0300 44444. 

 

Opiskelu 

Oppilaat saavat koulusta tarvitsemansa oppikirjat. Niistä on pidettävä 
hyvää huolta, sillä samoja oppikirjoja kierrätetään useamman kouluvuoden 
ajan. Jos oppikirja katoaa, tuhoutuu tai sitä sotketaan, oppilaan 
huoltajan on hankittava tilalle uusi kirja.  

Samoin tulee huolehtia muistakin koulutarvikkeista, ja huoltajien tulee 
hankkia uudet tuhoutuneiden tai hukkuneiden tilalle. 

 

Läksyt ja läksyparkki 

Koululaisen tärkein työ on kotitehtävien tekeminen. Mikäli läksyt jäävät 
tekemättä, ne on hoidettava välitunnilla, koulun jälkeen tai opettajan 
ilmoittamalla tavalla. Tarvittaessa käynnistetään läksyparkki, jonne 
kootaan rästiläksyjen tekijöitä eri luokista. 

 

Työrauha 

Oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön ja työrauhaan. Siksi 
koulussa on käyttäydyttävä asiallisesti ja annettujen ohjeiden mukaan. 
Mahdollisissa kiusaamistapauksissa on heti otettava yhteyttä kouluun. 

Eskon koulun järjestyssäännöt kieltävät kännykän käytön koulun aikana 
ellei siitä erikseen sovita luokanopettajan kanssa. Koulussa kännykät 
ovat suljettuna tai äänettöminä ja pois näkyvistä. Koulu ei korvaa 
puhelimelle sattunutta vahinkoa. 

 

Vaatetus 

Säänmukainen vaatetus on tärkeää. Talvella käytetään lämpimiä 
ulkovaatteita ja lakkia tai pipoa. Vaatteet ja kengät kannattaa 
nimikoida, jolloin niiden palauttaminen oikealle omistajalle helpottuu. 
Löytötavaroita kouluun kertyy paljon, joten kiinnitetään huomiota omien 
vaatteiden huolehtimiseen.  
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Kouluruokailu 

Ruokailu tapahtuu klo 10.20 – 12.15 kunkin luokan oman työjärjestyksen 
mukaisesti. Ruokailussa toimitaan hyvien ruokailutapojen mukaisesti. 
Oppilaita ohjataan syömään terveellisesti ja monipuolisesti. 

 

Tapaturmat 

Kouluterveydenhoitaja tai hänen poissa ollessaan opettaja arvioi 
tapaturmassa olleen oppilaan hoidon tarpeen. Jos oppilas joutuu käymään 
terveysasemalla, asiasta ilmoitetaan huoltajalle. Mikäli huoltaja vie 
oppilaan koulussa sattuneen tapaturman jälkeen lääkäriin, hakeudutaan 
terveyskeskukseen tai virka-ajan ulkopuolella Riihimäen 
terveyskeskukseen. Yksityisen sektorin lääkärinkuluja ei korvata. 

 

Liikuntatunnit 

Oppilailla tulee olla liikuntatunneilla urheiluun ja liikkumiseen sopivat 
varusteet, joustavat housut ja ulkoliikunnassa sidottavat kengät. Sisällä 
liikutaan paljain jaloin tai kevyissä jumppatossuissa. Pyyhe ja 
vaihtosukat on hyvä olla mukana. Opettajat tiedottavat etukäteen 
liikuntasuunnitelmasta. 

 

Terveydenhuolto 

Kouluterveydenhoitajana toimii Sirpa Saxlund. Hänet tavoittaa koululta 
varmimmin keskiviikkoisin ja satunnaisesti torstaisin  

puh. 019 758 5827 

Terveydenhoitajan vastaanotolle pääsee sekä neuvolan sisäänkäynnistä että 
koulun pääaulasta. 

Lääkäri tarkastaa lukuvuoden aikana 1. ja 5. luokan oppilaat. 

 

Oppilashuolto 

Säännöllisesti kokoontuvan oppilashuoltoryhmän tarkoituksena on tukea 
oppilaiden koulunkäyntiä ja hyvinvointia sekä tukea perheitä. 
Oppilashuoltoryhmän kutsuu koolle rehtori, joka myös päättää keitä muita 
ryhmään kulloinkin osallistuu. Muita oppilasryhmään osallistujia voivat 
olla esimerkiksi koulupsykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, 
erityisopettaja sekä luokanopettaja. Tieto oppilaan asioiden käsittelystä 
oppilashuoltoryhmässä tulee aina etukäteen myös vanhemmille. 
Oppilashuoltoryhmä etsii moniammatillisesti oppilaalle sopivia 
tukimuotoja ja ratkaisuja ongelmatilanteisiin. 

 

 



Koulukuraattori 

Koulumme kuraattorina toimii Jani Unkuri. Hänen tehtävänään on tukea 
lasta koulunkäynnissä ja sosiaalisessa kasvussa. Häneen voi olla 
yhteydessä, jos on huolta lapsesta tai perheen tilanteesta.  
Jani Unkuri puh. 019 758 6712, puhelinaika klo 8-9 
jani.unkuri@hausjarvi.fi. 

Koulupsykologi  

Koulupsykologina jatkaa Ulrika Segergrantz. Koulupsykologille ohjataan 
oppilaita tarvittaessa koulujen oppilashuoltoryhmän kautta.  
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ESKON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

Päivitetty opettajainkokouksessa 28.5.2012 

 

TURVALLISUUS: 

 Koulussamme jokaisella on oikeus tuntea olevansa KiVa:ssa koulussa. 

 Liikun sisätiloissa rauhallisesti kävellen ja liikuntasalissa ohjeiden 

mukaan. 

 Kunnioitan koulun omaisuutta ja noudatan aikuisen antamia 

turvallisuusohjeita. 

 Vahingon sattuessa ilmoitan siitä aikuiselle. 

 Eskon koulun ovet avautuvat aamulla klo 8.00. Hätätapauksessa käytän 

esiluokan ovea. 

 

VIIHTYMINEN: 

 Eskon koulu on yhteinen, viihtyisä työpaikkamme, säilytän sen sellaisena. 

 Käyttäydyn hyvien tapojen mukaan, käytän ystävällistä puhetapaa ja ääntä 

niin, etten häiritse muita. 

 Sisään tullessani puhdistan kenkäni ja tarvittaessa vaatteeni sekä vien 

ulkovarusteet niille osoitettuun paikkaan siististi. 

 Tuon kouluun vain oppimisen kannalta välttämättömät tavarat. Puhelin voi 

olla mukanani, kunhan se on koulupäivän ajan äänettömänä ja pois 

näkyvistä. 

 

OPPITUNNIT: 

 Tulen aamulla kouluun työjärjestyksen mukaisesti. 

 Menen oppitunneille ajoissa. 

 Minulla on opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtyinä. 

 Kuuntelen ja seuraan opetusta häiritsemättä. 

 Olen pois koulusta vain pätevästä syystä. 

 

 

 

 



VÄLITUNNIT: 

 Siirryn välitunnille ja sieltä luokkaan reippaasti. 

 Vietän välitunnit ulkona välituntialueella. 

 Noudatan välituntisääntöjä ja toimin valvojan ohjeen mukaisesti. 

 

KOULUMATKAT: 

 Koulukyydissä noudatan hyviä tapoja ja kuljettajan ohjeita. 

 Siirryn kuljetuksesta sovittua reittiä pitkin koulun pihaan ja odotan 

koulukuljetuksia määrätyssä paikassa. 

 Pyörällä saa tulla kouluun toisen luokan alusta lähtien. 

 Käytän pyöräillessä pyöräilykypärää ja liikenteessä noudatan muitakin 

liikennesääntöjä. 

 Jätän polkupyörän pyörätelineeseen. 

 

RUOKAILU: 

 Noudatan hyviä tapoja ja ruokailen rauhallisesti. 

 Syön kaikkia tarjolla olevia ruokalajeja. 

 Otan ruokaa sen verran kuin jaksan syödä ja noudatan annettuja 

kappalemääriä. 

 Palautan roskat, biojätteen ja ruokailuvälineet niille osoitettuun 

paikkaan. 

 Valitsen ruokajuomaksi soveltuvan maitotuotteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESKON KOULUN VÄLITUNTISÄÄNNÖT  
päivitetty keväällä 2012 

 

 Pihalle siirrytään rauhallisesti ja viivyttelemättä 

 Pukeudutaan sään mukaisesti 

o Pipo päässä pakkasella 

 Pysytään välituntialueella (lähimmät pyörätelineet ja aidat 

rajoina) 

o Myös aamuisin saavutaan suoraan välituntialueelle 

 

KEINUT 

 Saa keinua seisten. 

 Saa keinua pareittain. 

 Ketjuja ei saa kieputtaa yhteen ja päästää keinua sitten pyörimään. 

 Ei keinuta sivuttain. 

 Istuva keinuja saa hypätä keinusta vauhdissa pois, seisova keinuja 

ei. Volttihypyt ja muut temppuilut keinuissa on kielletty. 

 Keinuvuorot vaihtuvat 5 minuutin välein, jos keinuissa on ruuhkaa. 

 

PUKKI 

 Taistellaan yhdellä kädellä. 

 Vastustajaa ei saa repiä tai töniä vartalolla. 

 

KIIPEILYTELINEET 

 Isossa köysitelineessä ei saa roikkua pää alaspäin. 

 Kaukalo, maalit, koripalloteline, aidat ja puut eivät ole 

kiipeilytelineitä. 

 Korkeushyppy- ja kuulapaikalla ei kiipeillä. 

 Kiipeilytelineissä ei leikitä hippaa. 

 

PIHA-ALUE 

 Penkit ovat pihallakin istumista varten. 

 Nurmikkoalueet ja sorarinne eivät ole välituntikäytössä. 

 Pihalle ei tehdä liukuratoja. Jäämäessä noustaan reunoilta/aidan 

alitse ylös ja lasketaan vain yksitellen. Opettaja valvoo 

laskemista. 

 Luistelua varten jäädytetyillä alueilla liikutaan vain luistimin. 

Luistelukopeilla ei oleskella välituntisin. 

 Lumipalloja saa heittää verkkoaidan edestä pururadan metsikköön. Ei 

kuitenkaan ihmisiä kohti.  

 Rajattujen puu- ja pensasryhmien tai rajatun piha-alueen läpi ei 

kuljeta. 

 Vuorenvalloitus- ja tönimisleikit eivät ole sallittuja. 

 



Luokat ja henkilökunta 

 
Rehtori  Hannu Tuure  050-3812420 / 019-7586743 

Rehtori  Seppo Kaski  050-5439596 

 

Opettajainhuone/yleisopetus  050-4328437 

Erityisopetus, esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta 050-5438147 

 
Luokka Tila  Opettaja 
 
Esiopetus Kannonkolo Paula Heimo 
Esiopetus Tuulenpesä Marja Kääriäinen 31.12.2013 saakka 
   Anna-Leena Palmu 1.1.2014 alkaen 
 
1A lk  Varpunen  Minna Karikorpi 
1B lk Peippo  Paula Köykkä 
2A lk  Kettu  Marianna Autio 
2B lk Käpytikka  Hanna Nyman 
1.-2.lk  Ilves  Maria-Elina Heikkilä 
 
3.lk  Kurki  Hannu Tuure 
4.lk  Tilhi  Jukka Hautaniemi 
3.-5.lk Siili  Mari-Anne Niemi 
3.-4.lk  Muuttohaukka Kirsi Tuominen 
   
5.lk  Kiuru  Sari Syvänen 
6.lk  Telkkä  Anne Havas 
5.-7.lk  Heinäsirkka Antti Kinnunen 
 
8.-9. lk Mäyrä  Sinikka Heinonen ja Seppo Kaski 
    
 
Yhteydenpito kodin ja koulun välillä tapahtuu Wilmassa. 
 
 
Koulunkäyntiavustajat: 
 
Tarja Järvinen 
Raili Kilpeläinen 
Sami Kirkkala 
Marja Kääriäinen 
Marja-Terttu Koskela-Myyrä 
Sinikka Musikka 
Katja Sutelainen 
Sanna Tuutti 
Tiina Virta-Välkkynen 
Satu Vuorenalusta-Toivonen 
Tommi Wilenius 
Carina Zilliacus-Malo 

 



Kiertävä laaja-alainen  Anna-Maija Berg (tiistaisin ja torstaisin) 
erityisopettaja  
   
Resurssiopettaja  Ohto Kokko 
 
Koulukuraattori  Jani Unkuri 019 7586712 
 
Koulupsykologi  Ulrika Segergrantz  
    
Ravitsemustyöntekijä  Ritva Haahkamo 050 543 9264 
Ravitsemustyöntekijä Viliina Ahopelto 
 
Siistijät   Anita Isopahkala 
   Marja-Liisa Sinkkonen 
 
Talonmies   Janne Kylmälä 

 

 

Vanhempainyhdistys 

Toiminta on vapaaehtoista työtä oppilaiden hyväksi. Yhdistyksen 
toimintaan ovat tervetulleita kaikki oppilaiden huoltajat. Yhdistys 
tiedottaa tapahtumista ja kokouksistaan sekä koulun kautta että omilla 
kotisivuillaan www.eskonkoulu.fi. 

Syyskokouksessa 2.9. kello 18.00-20.00 valitaan tulevalle kaudelle 
hallitus, puheenjohtaja, sihteeri ja muut vastuutehtävien hoitajat. 
Kokous järjestetään koulun tiloissa ja se on kaikille avoin ilman 
sitoutumispakkoa. 

Viime lukuvuoden vanhempainyhdistys toivottaa kaikki kiinnostuneet 
tervetulleiksi. 
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