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TAIVALLAHDEN PERUSKOULU 



Muutos johtamisjärjestelyissä

• Rehtori Outi Lehtola virkavapaalla osan syys- ja kevätlukukaudesta

• Virka-apulaisrehtori Annarella Ahlroos sijaistaa Outia

• Jaana Havia sijaistaa Annarellaa ja vastaa muuttoon liittyvistä asioista

• Rehtori vastaa henkilöstöstä ja taloudesta

• Virka-apulaisrehtori oppilasasioista (oppilaaksiotto, oppilashuolto, 

lukujärjestykset).

Tehtäviä jaetaan lukuvuoden aikana tilanteen mukaan.
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Perustietoa Taiviksesta:

• 2 rakennusta: ylätalo ja alatalo

• Vuosiluokkien 1 – 9 opetusta järjestetään molemmissa taloissa

• noin 714 oppilasta
• 1. - 3. vuosiluokilla yht. 268 oppilasta

• 4. – 6. vuosiluokilla yht. 247 oppilasta

• 7. - 9. vuosiluokilla yht. 199 oppilasta

• 53 opettajaa
• luokanopettajia, erityisluokanopettajia, erityisopettajia ja aineopettajia

• 20 muuta henkilökuntaa
• oppilashuoltohenkilöstöä, koulunkäyntiavustajia, koulusihteerit, rehtorit ja 

kouluvalmentaja, teppo-ohjaaja
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Ajankohtaista

Kaupungin suomenkieliset peruskoulut

Syylukukausi 11.8.2021 (ke) – 22.12.2021 (ke)

Syysloma viikolla 42 eli 18.10.2021 (ma) – 22.10.2021 (pe)

Joululoma 23.12.2021 (to) – 7.1.2022 (pe)

Kevätlukukausi 10.1.2022 (ma) – 4.6.2022 (la)

Talviloma viikolla 8 eli 21.2.2022 (ma) – 25.2.2022 (pe)

Tänä lukuvuonna ei ole lauantaikoulupäivää
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Korona ja opetusjärjestelyt

• Porrastetut ja väljennetyt ruokailut ja välitunnit

• Erikseen määritellyt sisäänkäynnit ja kulkureitit

• Valinnais- ja kieliryhmät toimivat normaalisti

• Vuosiluokan sisällä yhteistyötä saa olla

• Myös yläkoulun oppilailla kotiluokat (pois lukien erikoisluokat)

• 6 – 9 –luokkalaiset, henkilökunta ja muut koulun tiloissa olevat aikuiset 

käyttävät kasvomaskia. 

• Retkiä ja opintokäyntejä voidaan tehdä ulko- ja sisäkohteisiin. 

Joukkoliikennevälineitä voidaan käyttää noudattaen voimassa olevia 

terveysturvallisuusohjeita. 

• Henkilökunta ja opettajat pitävät kokoukset ensisijaisesti etäyhteyksin. Myös 

huoltaja- ja verkostopalaverit etänä. 
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Hei! Me ollaan Taiviksen
koulupsykologi ja koulukuraattori!

• Psykologin ja kuraattorin tehtävänä on 

auttaa oppilaita oppimaan ja voimaan 

hyvin. Meille kummallekin voi tulla 

juttelemaan mistä vain mielessä 

pyörivästä asiasta, ja voimme yhdessä 

pohtia oppilaan kanssa, auttaisiko 

esimerkiksi kahden kesken juttelu, 

yhteinen tapaaminen vanhempien kanssa, 

tai kouluun suunniteltavat

tukitoimet. 

• Meitä voi nähdä viikoittain mukana myös 

eri luokkien oppitunneilla ja koulun 

yhteisissä tapahtumissa. 
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• Psykologin kanssa voi jutella esimerkiksi:

• huolista

• stressistä 

• ahdistuksesta tai masennuksesta

• oppimisesta ja keskittymisestä

• univaikeuksista

• syömiseen liittyvistä pulmista

• jännittämisestä ja peloista

• epämääräisestä pahasta tai kurjasta olosta

• mistä tahansa muusta mieltä painavasta 

asiasta

• Elina Haimi psykologi YT 208

• P. 0504013308 / 09 310 71863

• Kuraattorille voi tulla juttelemaan 

esimerkiksi jos:

• oppilas tarvitsee apua koulunkäynnissä eikä 

ole vielä aivan varma, mitkä ovat omia 

vahvuuksia

• oppilaalla on paljon poissaoloja

• kaverisuhteet mietityttävät 

• oppilasta kiusataan tai hän kiusaa itse

• koulun ulkopuolella, kuten kotona, on 

sattunut jotain, josta oppilas haluaa puhua

• oppilas itse, kaveri tai läheinen käyttää 

päihteitä 

Riikka Tahvanainen kuraattori YT 207 

P. 0504013331 / 09 310 71879
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Oppilaiden hyvinvointi ja tuki

• Oppilaiden hyvinvointia tuetaan tänä vuonna
• Hymiö-kysely 5.-9. luokille viikolla 35 tietoa koululle hyvinvoinnin 

tukemiseksi

• Hyvinvointikyselyt  tietoa koululle hyvinvoinnin tukemiseksi. 

• Poissaoloihin puuttumisen –käsikirja ennalta ehkäisy ja avoin keskustelu 

perheiden kanssa

• Suuret luokkakoot jakotunnit, samanaikaisopetus, koulunkäyntiavustaja

• Oikeus oppia –hanke:
Kouluvalmentaja

TEPPO-ohjaaja: työelämäpainotteinen opetus 8.- ja 9.-luokkalaisille

Lähikouluperiaatteen mukaisesti oppilaalle tuki omassa lähikoulussaan 

moniammatillinen työryhmä mukana kaupunkitasoisessa työskentelyssä
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Taiviksen perusparannus ja 
väistötilat

Alustava aikataulu:
• Väistöön siirtyminen tapahtuu kesällä 2022 ja lukuvuosi 22-23 aloitetaan 

väistötiloissa
• Molemmat Taivallahden peruskoulun rakennukset on peruskorjattu ja voimme 

muuttaa taikaisin tammikuussa 2025

Taivallahden peruskoululle on varattu kaksi väistötilaa
• Arkadiankatu 24:n tilat 
• Hiekkarannantie 6:n opetuspaviljongit (rannan siniset paviljongit). 

• Paviljongit otetaan käyttöön, jos oppilasmäärä sitä edellyttää.
• Ensisijaisesti Hiekkarannan kohteeseen siirtyy 1.lk ja H.lk

• Oppilaiden kanssa muuttoa käsitellään keväällä yhteisissä 
tilaisuuksissa ja vieraillaan koululla mahdollisuuksien mukaan.

• Huoltajille tulossa vanhempainilta.
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Johtokunnan huoltajajäsenten valinta

• Huomenna torstaina 26.8. klo 18 etätilaisuus

• Microsoft Teams -kokous 

• Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella 

• Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä johtokunnan uudelle 

toimintakaudelle.
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTU1MDEwNWUtMGE0MC00NjM5LWI3ZWItOTBmNWRiMGY2NmJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752%22%2c%22Oid%22%3a%22d9c11c3e-21cb-48e4-92b0-6ef7465b5206%22%7d

