
SYYSTIEDOTE 
KYLÄKOULUT 2021

Ylitornion kyläkoulut toimivat tiiviissä yhteistyössä etäisyyksistä 

huolimatta laadukkaan koulunkäynnin turvaamiseksi



Yhteystiedot

Kaulirannan koulu

Rantakyläntie 575 95635 Kaulinranta p. 
0400220354

henkilökunnan sähköposti: 
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi

0.-2. lk: Henna Siponen

0406242325

3.-4. lk Maijaleena Torvinen

0405755130

5.-6. lk Timo Kunnari koulunjohtaja 0408254566

Erityisopetus: Sari Koivuniemi, varajohtaja 
0407451964

Ohjaajat: Marja Karppinen 0406306882, Satu 
Ylimaunu

Koulutyöntekijä, Aino Mäntyjärvi, 0400-862427 

Mellakosken koulu

Sihtuunantie 17
95690 Mellakoski
Puh. 0400-220353

henkilökunnan sähköposti: 
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi

Koulunjohtaja Timo Kunnari p. 040 
8254566
Opettajat:
Heli Syväjärvi, 0-2. lk

0408380834
Pekka Lantto, 3-6. lk

0406147374

Koulunkäynnin ohjaaja, siistijä Meeri 
Lantto 
Erityisopetus: Sari Koivuniemi, 
0407451964

Raanujärven koulu

Kyläniementie 153
97250 Raanujärvi
Puh. 0400 220 347

henkilökunnan sähköposti: 
etunimi.sukunimi@ylitornio.fi

Koulunjohtaja Timo Kunnari 
0408254566

0.-3. luokat: Eeva Aska

0406350400
4.-6. luokat: Henna Rautio

0405855505
Erityisopetus: Sari Koivuniemi 040 
745 1964
Koulunkäynninohjaaja/siistijä: 
Katsumi Yliharju 0408254566



Koulun järjestyssäännöt

Hyvät tavat
1. Noudatan koulun sääntöjä ja koulun aikuisten ohjeita.

2. Käytän ystävällistä ja asiallista kieltä.

3. Olen avulias ja kohtelias.

4. Kunnioitan kaikkia ihmisiä.

5. Ruokailussa noudatan hyviä pöytätapoja.

6. Keksityn tehtäviin ja annan työrauhan kaikille.

Koulupäivät
1. Koulupäivän aikana pysyn koulun alueella.

2. En vahingoita koulun omaisuutta enkä koske toisen omaisuuteen ilman lupaa.

3. Olen velvollinen korvaamaan tahallani tai ajattelemattomuuttani koulun tai toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamani 

vahingon.

4. En heittele lumipalloja enkä kiviä.

5. Jos tuon kännykän kouluun, pidän sen suljettuna repussa.

6. Sisätiloissa liikun rauhallisesti ja meluamatta.

7. En tuo kouluun karkkia, purukumia, energiajuomia, nuuskaa, tupakkaa tai muita päihdyttäviä aineita.

8. En kiusaa enkä tue kiusaajaa. Kerron kiusaamisesta välittömästi aikuiselle.

Koulumatkat
1. Koulumatkalla noudatan liikennesääntöjä.

2. Koulukuljetuksessa istun paikallani auton liikkuessa ja tottelen kuljettajan ohjeita.

3. Jos kuljen pyörällä kouluun, käytän pyöräilykypärää.

Koulumme järjestyssäännöt ovat voimassa soveltuvin osin koulumatkoilla, retkillä ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Rangaistusta 

määrättäessä tai muista toimenpiteistä päätettäessä noudatetaan perusopetuslain 36§ säädöksiä.



Oppilashuolto
Hyvinvointiryhmä

◦ Kyläkouluilla on hyvinvointiryhmä, jonka tarkoituksena on 
edistää oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointia ja 
työviihtyvyyttä.
Pääpaino on ennaltaehkäisevässä työssä, eli oppilaiden ja myös 
huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä tasapainoisen 
koulupolun luomisessa.
Tarvittaessa yksilökohtainen tuki järjestetään moniammatillisessa 
asiantuntijaryhmässä.
Koulu puuttuu välittömästi tietoonsa eri kanavia pitkin tulleisiin 
kiusaamisepäilyihin.

Tavoitteet

Monialaisen toteuttamisen tavoitteena on
- yhtenäiset käytännöt
- tarttua oikea-aikaisesti tarpeisiin
- oppilashuoltopalveluiden oikeanalainen suhde tarpeisiin 
nähden

Yhteisöllisen oppilashuollon tavoitteena on
- ennalta ehkäistä ongelmia
- toteuttaa varhaista puuttumista
- tarjota osallisuuden mahdollisuuksia lapsille ja huoltajille

Hyvinvointiryhmässä on kaksi oppilasta, kaksi huoltajaa, 
opettajia, ohjaaja, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja ja 
kuraattori.

Tasa-arvokysely 2021

◦ Alla olevasta linkistä pääsee 

katsomaan kyläkoulujen tasa-arvoon ja 

oppilaiden kokemaan hyvinvointiin 

liittyviä kokemuksia ja ajatuksia

◦ Nämä tulokset on käyty läpi yhdessä ja 

loppuvuodesta tehdään uusi kysely

◦ Kysely toimii tietopohjana 

hyvinvointiryhmän toimintaa ohjaten

◦ Kyläkoulujen hyvinvointikysely 2021

https://docs.google.com/forms/d/1qooIgvXLk6-5TQfaPnJDXzsVHlluNWVhI4PCmh1GER8/edit#responses


Kouluruokailusta!
Kouluaikaisen ruokailun tarkoituksena on edistää oppilaan hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä.
Kouluruoka ylläpitää oppilaiden työvireyttä koulupäivän aikana. Ruokalistasuunnittelu ja ruokailun järjestäminen perustuvat Valtion 

ravitsemusneuvottelukunnan antamiin ravitsemussuosituksiin ja Kouluruokailusuositukseen.
Täysipainoinen kouluateria

Perusopetuslaissa määritellään, että oppilaille on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen

maksuton ateria.

Tarkoituksenmukaisesti järjestetyllä aterialla tarkoitetaan yleisenä lounasaikana ja arkirytmiin sopivaa noin klo 11 - 12 välisenä aikana nautittavaa 

ateriaa ja riittävää ruokailuaikaa, jonka puitteissa oppilas voi nauttia ateriansa kiireettömästi. Ruokailuajat on hyvä porrastaa, jolloin vältytään turhalta 

jonotukselta.

Kouluruokailusuosituksen mukaan kouluruoan tulee olla täysipainoista, ravitsemussuositusten mukaista ja syömään houkuttelevaa, jonka perustana 

ovat terveydelliset perusperiaatteet. Syksystä 2021 Ylitorniolla on otettu valtakunnallisen suosituksen mukaisesti yksi kasvisateria viikoittaiseen 

ruokalistaan.

Täysipainoiseen kouluateriaan kuuluvat

•lämmin ruoka

•kasvislisäke

•ruokajuoma (maito/piimä)

•leipä ja levite
Kouluaterian tulisi kattaa noin kolmannes päivittäisestä ravinnontarpeesta. Kouluateria täydentää päivän muuta ruokailua, mutta sitä ei ole tarkoitettu 

päivän ainoaksi lämpimäksi ateriaksi

Teema- ja juhlapäivät

Ruokateemat ja suomalaiseen ruokaperinteeseen kuuluvat juhlapäivät kuuluvat myös kouluruokailuun.

Teemaviikkoja ovat esimerkiksi sadonkorjuu-, sydän- ja toiveruokaviikko. Suomalaiseen ruokaperinteen mukaisten juhlapäivien on hyvä näkyä myös 

ruokalistalla, kuten itsenäisyyspäivä, joulu, laskiainen, pääsiäinen, vappu ja kevään viimeinen koulupäivä. Teemat kehittävät oppilaiden ruoka- ja 

makutottumuksia ja niiden puitteissa opitaan samalla kansallista ja kansainvälistä ruoka- ja tapakulttuuria.

Välipala ja aamiainen

Perusopetuslain mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaan, kuten kerhoihin, osallistuvalla lapsella on oikeus välipalaan, jonka voidaan sisällyttää 

mahdolliseen toimintamaksuun. Kouluruokailusuosituksen oppilailla tulisi järjestää mahdollisuus ravitsevaan välipalaan, mikäli oppitunnit jatkuvat 

pitempään kuin kolme tuntia lounaan jälkeen.

Suositusten mukainen ravitseva välipala sisältää kasviksia, hedelmiä tai marjoja sekä täysjyväviljatuotteita, joita voidaan täydentää esimerkiksi 

vähäsuolaisilla- ja rasvaisilla leikkeleillä ja juustolla. Juomaksi käyvät maito, vesi tai täysmehut.

Kouluissa voidaan myös tarjoilla aamiaista. Sekä aamiaisen että välipalan tarjoamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä ja maksuista sovitaan koulu-

ja kuntakohtaisesti. Huoltajille on myös hyvä tiedottaa kouluruokailun lisäksi välipala- ja aamiaistarjoiluista sekä niiden periaatteista.

http://www.kouluruokadiplomi.fi/doc/Ravitsemus/kouluruokailu_2008_kevyt_nettiin.pdf
http://www.kouluruokadiplomi.fi/valmennus.php?k=220521


TVT-osaaminen ja lukudiplomi

◦ Ylitornion kunnassa on linjattu, että 
kaikilla oppilailla eskareista alkaen on 
oma päätelaite käytössä.
Eskareista viidenteen luokkaan saakka 
ensisijainen laite on iPad ja kudennesta
yhdeksänteen Googlen Crome Book.
Näiden lisäksi oppilailla on mahdollisuus 
käyttää Windowspohjaisia kannettavia 
tietokoneita.

2019 on laadittu kuntaan uusi TVT-
opetussuunnitelman, johon voi tutustua 
alla olevasta linkistä.

TVT-ops

◦ Kannumustamme oppilaitamme 
lukemaan ja teemme yhteistyötä Meän
kirjaston kanssa.

◦ Olemme mukana 
lukudiplomikampanjassa.

◦ Alakoulun lukudiplomit

https://peda.net/ylitornio/kylakoulut/kaulirannan-koulu2/tvt-osaaminen/pl/kunnan-tvt-ops:file/download/dd17b51af9b0aa302cc349be5884eefc2fef295d/TVTn%20tavoitteet%20perusopetuksessa%20Ylitorniolla%202019.pdf
https://ylitornio.fi/palvelut/tornionlaakson-kirjasto/lukudiplomi/


Erityisopettajan terveiset

Kauniin ja aurinkoisen kesän jälkeen on ilo aloittaa uusi lukukausi ja lukuvuosi!

Kohtaamme erityisopetuksessa Kaulirannan, Mellakosken ja Raanujärven kouluilla. Paljon hauskoja muistoja kertyy varmasti myös tänäkin 

vuonna!

Myös jatkossa teen läheistä yhteistyötä luokanopettajien kanssa ja työni lasten parissa on luokkatyöskentelyä tukevaa. Arvostan 

työparityöskentelyä ja pyrin toteuttamaan samanaikaisopetusta mahdollisimman paljon. Käytännössä olen joko luokassa auttamassa lapsia 

koulutyössä tai lapset tulevat minun luokseni työskentelemään pienryhmässä. Tuki on yksilöllistä. Pyrin olemaan mahdollisimman paljon 

yhteydessä koteihin.

Lukuvuoden aikana teen kouluilla arvioivaa työtä. Toisen ja kuudennen luokan oppilaat suorittavat kokoavan arvioinnin äidinkielen ja matematiikan 

taidoissa. Samankaltaisia arviointeja suoritetaan tarvittaessa myös muilla luokka-asteilla. Näistä arvioinneista kerron tarkemmin palstalla 

AJANKOHTAISTA, luku- ja kirjoitustaitojen sekä matemaattisten taitojen arvioinnista -artikkelissa. Tämän lisäksi Ylitornion kunnan esioppilaat 

osallistuvat ryhmäarviointiin huoltajien suostumuksella. Arvioinnista kerron huoltajille.

Toivon, että Te huoltajat otatte minuun yhteyttä, jos lapsenne koulunkäynnissä herää kysymyksiä, jokin asia ihmetyttää tai mietityttää tai jos 

kaipaatte lisäarviota lapsenne edistymisestä. Käyn läheistä neuvonpitoa luokanopettajan kanssa ja autan tarvittaessa. Toivon välitöntä ja 

luontevaa yhteistyötä. Minuun voi ottaa yhteyden soittamalla tai laittamalla sähköpostia.

Yhteystietoni ovat tässä:

Sari Koivuniemi 040 745 1964

sari.koivuniemi@ylitornio.fi



KOULUJEN RUOKALISTA   2021



Erityisjärjestelyt

◦ Olemme varautuneet siirtymään isompien oppilaiden kohdalla (4-6 lk.) etäopetukseen 

tautitilanteen niin vaatiessa. Toivomme toki, että mikään tautitilanne ei enää muuttaisi 

opetusjärjestelyjä

◦ Kaikista muutoksista viestimme koulun nettisivuilla peda.net/ylitornio/kylakoulut ja 

tietenkin myös Wilmassa.


