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YHTEYSTIEDOT 

 
 rehtori Anne Leppäkoski p. 040 552 4074 
 koulusihteeri, koulukuljetukset Heidi Karhu p. 040 541 7727 
 esikoulu p. 040 196 1394 (myös aamu- ja iltapäivätoiminta)  
 keittiö p. 040 864 3866  

 
Yhteydenpito sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)pukkila.fi  

 

Yhteydenpito arjen asioissa ja tiedottamisessa tapahtuu enimmäkseen Wilman kautta, joten  
vanhempien toivotaan seuraavan sitä päivittäin. Tärkeämmät ja henkilökohtaisemmat asiat  

hoidetaan puhelimitse tai sovitaan tapaaminen. Luokkakohtaisissa vanhempainilloissa  
sovitaan tarkemmin yhteydenpidon tavoista. 

 
 

KOULUN HENKILÖKUNTA  
 

•  rehtori Anne Leppäkoski p. 040 552 4074 

 koulusihteeri Heidi Karhu p. 040 541 7727 

 

 laaja-alainen erityisopettaja Veli-Pekka Pöystilä p. 040 554 7414  

 
• esiluokanopettajat:  

 Ulla Hänninen p. 040 747 5446  
 Nina Kaipiainen p. 040 132 1691  

 

• luokanopettajat:  
 1T Taina Väistö p. 0400 633 168  

 2M Merja Marin p. 040 869 1071 
 3P Petra Kyllönen (sl) / Piia Pippuri (kl) p. 040 869 1231 

 4T Tuija Nordström p. 040 866 8948 
 5H Hannu Ulvinen, vararehtori p. 040 869 0895  

 6K Kristiina Majuri p. 040 869 1129 

 2-4D Eeva Lydecken p. 040 660 8498  
 5-6E Anni Kivinen p. 040 869 1467 

 
 

• koulunkäynninohjaajat: 

 esi- 2.lk Marja Mensonen 
 1.-2.lk Taina Mäenrinta 

 3.-4.lk Mirva Hukka  
 5.-6.lk Heidi Karhu 

 2-4D Outi Tähkäpää 

 5-6E Seija Raappana-Himanen 
 

 Marjo Koivisto 
 Kati Lehtinen 

 Paulina Lindroth 
  

  

 
 

 

mailto:etunimi.sukunimi@pukkila.fi
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RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT  
 

 

 Palvelupäällikkö Minna Hyrylä p. 040 8338 919 
 

 keskuskeittiö p. 040 864 3866  

 Keittäjät:  

o Sari Koskinen (ruokapalveluvastaava)  

o Merja Airismaa  
o Marjo Nyström  

o Päivi Levo  
 

 Siistijät:  

o Essi Mäkelä (siivouspalveluvastaava)  

o Tuula Auvinen  
o Anna-Leena Wuoti  

 
 

Ruokailuun ja siivoukseen liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä suoraan  

keskuskeittiöön tai palvelupäällikköön. Tarvittavista erikoisruokavalioista on toimitettava  
lääkärintodistus suoraan keskuskeittiölle.  

 
KIRKONKYLÄN KOULU/ KESKUSKEITTIÖ  

 
Kirkonkylän koulun keskuskeittiössä valmistetaan ateriat kouluille, päiväkoti Vekaraan,  

hyvinvointikeskus Onniin sekä kotipalveluun. Lisäksi lähetetään aamupalatarvikkeet ja  

välipalat päiväkoti Vekaraan sekä koulun hoitoryhmille. Lounaita valmistetaan noin 340  
hengelle arkipäivisin, viikonloppuisin noin 50 hengelle. Keittiö toimii jokaisena vuoden  

päivänä. Henkilökunta kiertää eri kohteissa. 
 

 

 

KOULUN YLEISET KÄYTÄNTEET 
 
AAMU- JA ILTAPÄIVÄHOITO  

 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Kirkonkylän koululla esikoulun tiloissa 
maanantaista perjantaihin klo 7.30 - 17.00 koulun työaikoina lukuun ottamatta 

päättäjäispäiviä. Ohjaajina toimivat esiluokanopettajat ja koulunkäynninohjaajat. Ensisijaisesti 
aamu- ja iltapäivähoito on tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille. Mikäli enimmäismäärä (25) ei 

ylity, voidaan mukaan ottaa myös 3.-6. luokan oppilaita.  

 
Aamu- ja iltapäivätoiminta on maksullista ja siihen haetaan Wilma-lomakkeella. 

 
 

KERHOTOIMINTA  
 

Kerhotoimintaa voidaan järjestää yhteistyössä esim. paikallisten yhdistysten kanssa. Kerhon 

ohjaajat voivat olla opettajia tai ohjaajia tai talon ulkopuolisia henkilöitä. Myös oppilaiden 
vetämät kerhot ovat mahdollisia. Koulupäivän aikana järjestettäviin kerhoihin 

osallistumattomat viettävät kerhoajan joko valvotusti pidennetyllä välitunnilla tai osin 
välitunnilla, osin sisällä työskennellen. Mahdollisista uusista kerhoista ilmoitetaan Wilma-

tiedotteella. 
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KiVa-KOULU –TOIMINTA  

 
KiVa Koulu on otettu Pukkilassa on otettu käyttöön –jo syksyllä 2010. Ohjelma on tarkoitettu 

toteutettavan säännöllisesti lähinnä 1. ja 4. luokilla. Kaikki koulun työntekijät ovat velvollisia 

puuttumaan kiusaamistilanteisiin.  
 

Kiusaamistapausten (tahallisuus, toistuvuus, alisteisuus) selvittämisen aloittaa se opettaja, 
jonka tietoon kiusaamisasia ensimmäisenä tulee. Opettaja selvittää itse kiusaamisasian tai tuo 

sen KiVa-tiimille selvitettäväksi. Tieto selvittelystä menee sekä kiusaajan/kiusaajien että 

kiusattavan/kiusattavien kotiin. Selvittämiskeskusteluissa noudatetaan KiVa Koulu –ohjelman 
mukaista ohjeistusta. Tarvittaessa vanhempia kutsutaan koululle kiusaamisasian 

selvittämiseksi.  
 

Koulumatkoille ei valvontaa voida ulottaa. Koulumatkoilla tapahtuneesta kiusaamisen 
aiheuttamasta vammasta tehdään koulussa tapaturmailmoitus, koska kunnan vakuutus kattaa 

myös koulumatkat. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja 

häirinnältä on luettavissa uudesta opetussuunnitelmasta Pukkilan kunnan sivuilta. 
 

 
KOULUMATKAT  

 
Koulumatkalla tarkoitetaan välitöntä ja keskeytyksetöntä siirtymistä kodista kouluun ja 
koulusta kotiin. 

 
Koulukuljetusten periaatteet ovat tulleet voimaan 1.8.2012 lukien. Ne ovat luettavissa 

Pukkilan kunnan kotisivuilla Palvelut -> Opetus -> Koulukuljetus tai Pukkilan Peda.net-

sivuilta. 
 

Huoltajat ovat aina ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti 
liikenteessä. Kouluun pyöräilevien on käytettävä kypärää. Pyöräiltäessä on käytettävä 

pyöräteitä aina, kun mahdollista. Pimeän aikana polkupyörässä on käytettävä valoa ja 

jalankulkijoiden on käytettävä heijastinta. Kaikkien oppilaiden on noudatettava 
koulumatkoillaan erityistä varovaisuutta ja liikennesääntöjä. 

 
 

KOULUN PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA 
 

 

1. oppitunti 8.15 - 9.00  
2. oppitunti 9.15 - 10.00  

3. oppitunti 10.15 - 11.00 
4. oppitunti 11.00 -12.00  

5. oppitunti 12.30 - 13.15  

6. oppitunti 13.30 - 14.15 
 

Ruokailu oppituntien 3. ja 4. aikana. 

 
 

KOULUN RETKET  

 
Turvallisuussyistä edellytämme oppilailta pyöräilykypärän käyttöä kouluaikoina tehtävillä 

pyöräretkillä. Pidemmille retkille pyrimme valitsemaan mahdollisimman hyväkuntoiset ja 
turvalliset linja-autot.  
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LIIKUNNANOPETUS  

 
Liikuntatunneille on pukeuduttava asianmukaisesti tunnin sisällön mukaan. 

Ulkoliikuntavarusteiksi sopivat syksyllä ja keväällä verkkarit tai tuulipuku ja lenkkarit. 

Oppilaalla tulisi olla hiihtoon ja luisteluun tarvittavat omat, hänelle sopivat välineet.  
 

Sisäliikuntaa varten oppilaalla tulee olla shortsit tai verkkarit ja t-paita. Sisällä voi liikkua joko 
paljain jaloin tai sisäliikuntaan tarkoitetuissa sisäpelikengissä. Pitkät hiukset on laitettava 

kiinni ja korut otettava pois tunnin ajaksi turvallisuussyistä.  

 
Ohjaamme lapsia huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniasta aina liikuntatuntien jälkeen, 

joten peseytymisvälineet, erityisesti pyyhe, on oltava aina mukana.  
 

 
 

LIIKKUVA KOULU 

 
Pukkilan perusopetus on mukana Liikkuvan koulun toiminnassa. Liikkuvassa koulussa 

tärkeänä pidetään oppilaiden osallisuutta, oppimista ja liikkeen lisäämistä istumisen sijasta.  
 

Liikkuvan koulun periaatteiden mukaan pyrimme ajattelemaan asioita uusilla tavoilla: istutaan 

vähemmän, käytetään toiminnallisia menetelmiä oppimisen tukena, liikutaan välitunneilla 
enemmän ja kuljetaan koulumatkat mahdollisuuksien mukaan lihasvoimin. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
OPETUSSUUNNITELMA  

 

Noudatamme opetuksessamme 1.8.2016 valtakunnallisesti voimaan tullutta 
opetussuunnitelmaa. Kuntakohtainen opetussuunnitelma löytyy kunnan verkkosivuilta ja 

Pukkilan Peda.net-sivuilta.  
 

Taito- ja taideaineiden valinnaisuutta ja varhennettua kieltenopetusta koskeva 

opetussuunnitelman lisäys ja täydennys astui voimaan 1.8.2019 ja on luettavissa niin ikään 
kunnan verkkosivuilla ja Pedanetissä. 

 
 

 



 11.9.2019 6/10 

 
  ALep 

 

 

 

Tilaa yrittämiselle – palveluja koko perheelle!   
 PUKKILAN KUNTA • 07560 PUKKILA • palvelupiste@pukkila.fi • www.pukkila.fi 

OPPILAAN OMAISUUS 

 
Oppilaan reput, jalkineet ja muut varusteet on hyvä nimikoida sekaantumisten välttämiseksi 
ja tavaroiden tunnistamiseksi. Kouluun jää hyvin usein lasten vaatteita, joita lapset eivät 

tunnista omikseen.  
 

Jos lapsenne tavaroita on kateissa, kannattaa niitä kysellä siistijöiltä tai opettajalta. 
Löytötavarat toimitetaan lukuvuoden jälkeen hyväntekeväisyyteen.  

 

Kouluun ei pidä tuoda tarpeettomia, oppilaan henkilökohtaisia, tavaroita (esim. pelikortteja, 
leluja jne.). Opetuskäytössä voidaan opettajan antamana ajankohtana käyttää omia tabletteja 

tai kännyköitä. Muutoin kännykät pidetään koulussa äänettöminä ja niitä säilytetään 
pulpetissa tai repussa koulupäivän ajan. Koulu ei korvaa, mikäli kouluun tuodut laitteet 

rikkoutuvat käytössä. Laitteet ovat vanhempien vastuulla. 

 
 

OPPILASKUNTATOIMINTA  
 

Oppilaskuntatoiminta jatkuu lv. 2019 - 2020 Kristiina Majurin ja Anni Kivisen ohjauksessa.  

 
Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on edistää oppilaiden kykyä ottaa vastuuta yhteisten 

asioiden hoidosta omassa kouluyhteisössä. Luokan edustajan kautta kaikki oppilaat voivat olla 
vaikuttamassa asioihin. Oppilaskuntaan valitaan vaaleilla jokaiselta luokalta.  

 
 

 

SAIRASTUMINEN JA LUPA POISSAOLOON  
 

Oppilaan sairauspoissaolosta tulee aina ilmoittaa kouluun. Sairauspoissaoloista  
ilmoitetaan Wilmassa tai tekstiviestillä omalle luokanopettajalle sen mukaan,  

miten opettajan kanssa on sovittu.  

 
Lupaa oppilaan poissaoloon koulusta (esim. lomamatkaa varten) haetaan Wilmassa olevalla 

lomakkeella. Luokanopettaja voi antaa oppilaalle hyväksyttävästä syystä luvan koulusta 
poissaoloon enintään kolmen päivän ajaksi. Tätä pidemmäksi ajaksi luvan myöntää koulun 

rehtori.  
 

Lomamatkoja suunniteltaessa huoltajia kehotetaan harkitsemaan lomamatkojen  

sijoittamista koulun loma-aikoihin, jotta ne eivät vaikuttaisi heikentävästi  
koulutyöhön. Huoltaja on velvollinen huolehtimaan, että lapsi tekee loman aikana  

ne tehtävät, jotka opettaja hänelle antaa. 
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TYÖ- JA LOMA-AJAT  

 
Syyslukukausi to 8.8. – pe 20.12.2019 (92 työpäivää) 

• la 24.8.2019 työpäivä (Kuutamolla –tapahtuma) 

• syysloma ma 14. – pe 18.10.2019 (viikko 42) 
• itsenäisyyspäivä pe 6.12.2019 vapaa 

• joululoma la 21.12.2019 – ma 6.1.2020 
 

Kevätlukukausi ti 7.1. – la 30.5.2020 (95 työpäivää) 

• talviloma ma 17. – pe 21.2.2020 (viikko 8) 
• kiirastorstai 9.4.2020 vapaa (korvaa lauantaityöpäivän 24.8.2019) 

• pääsiäinen pe 10. - ma 13.4.2020 vapaa 
• vappu pe 1.5.2020 vapaa 

• helatorstai 21.5.2020 vapaa 
 

 

 
VAKUUTUKSET  

 
Pukkilan kunta on vakuuttanut oppilaat tapaturman varalta kouluaikana koulumatkat mukaan 

lukien. Mikäli koulussa tai koulumatkalla sattuu tapaturma, joka vaatii lääkärissä käynnin, on 

asiasta ilmoitettava viipymättä opettajalle. Koulu tekee asiasta vahinkoilmoituksen 
vakuutusyhtiölle. Mikäli vamma vaatii myöhemmin toimenpiteitä, löytyy vakuutusyhtiöltä 

vahinkoilmoitus. Myös hammastapaturmista tehdään tapaturmailmoitus hammashoitolaan ja 
vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle.  

 
 

 

 
VÄLITUNNIT  

 
Koulussa mennään välitunneilla pääsääntöisesti koulun pihalle. Välituntivalvonnassa on 

yleensä vähintään kaksi valvojaa. Valvojilla on yllään keltainen liivi. Esikoulun välitunteja 

valvoo esikoulun henkilökunta (3). Lukuvuoden aikana hyödynnetään Lähiliikuntapaikkaa 
pitkien välituntien aikana aina, kun se on mahdollista. Lähis-välitunneista tiedotetaan 

oppilaita koulun ulko-ovella olevalla merkillä. 
 

Välituntialueet ovat tarkasti määriteltyjä ja lasten tiedossa. Välituntivalvontaa koskevista 

ohjeista ja yhteisistä pelisäännöistä on päätetty opetushenkilöstön kesken. Sääntöjä 
tarkastetaan ja muutetaan aina tarvittaessa.  

 
Ns. lainaamovälitunneilla (ks. oppilaskunta) oppilaat voivat lainata oppilaskunnan 

välituntivälinelainaamosta leluja ja pelivälineitä joko ulko- tai sisäleikkeihin. 
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OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEMINEN  
 
 

Oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin saamaa tukea voidaan tarkastella kolmella eri tasolla: 
tuki on yleistä, tehostettua tai erityistä.  

 

Yleiseen tukeen kuuluvat kaikki oppilaat. Se on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen 
tarpeeseen. Tuki- ja ohjaustoimet ovat yksittäisiä, esim. epäsäännöllistä tukiopetukseen 

osallistumista. 
 

Tehostettuun tuki on jatkuvampaa, voimakkaampaa ja yksilöllisempää tukemista kuin 

yleinen tuki. Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin 
yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti 

yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Tehostettua tukea annetaan 
oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman mukaisesti. Oppimissuunnitelmat päivitetään 

säännöllisesti, vähintään kahdesti lukuvuodessa. Huoltajat ja oppilas ovat aina mukana 
ensimmäisessä päivitystapaamisessa, joka pidetään syksyllä. Keväällä oppimissuunnitelman 

arviointi voidaan tehdä myös kirjallisesti, mikäli tilanne ei edellytä tapaamista. 

 
Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä, 

tehdään hänelle pedagogiseen selvitykseen perustuva erityistä tukea koskeva 
hallintopäätös. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 

suunnitelma (HOJKS). Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan 

tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus ja oppilaan saama 
muu tuki muodostavat järjestelmällisen kokonaisuuden. Huoltajan tuki, moniammatillinen 

yhteistyö ja yksilöllinen ohjaus ovat tärkeitä. 
 

 
OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS 

 

Pukkilan kunnan kouluilla annetaan osa-aikaista erityisopetusta, jota toteuttaa laaja-alainen 
erityisopettaja. Osa-aikaisen erityisopetuksen tarkoitus on tukea yleisopetuksen yhteydessä 

olevia oppilaita, joilla on lieviä oppimisen tai sopeutumisen vaikeuksia. Opetus tapahtuu 
koulupäivän aikana yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Osa-aikainen 

erityisopetus on joko ennalta ehkäisevää, esi- ja alkuopetusikäisten oppimisen valmiuksia 

tukevaa opetusta tai ilmenneitä vaikeuksia kuntouttavaa. Oppilas ohjautuu osa-aikaiseen 
erityisopetukseen erilaisten koko ryhmälle tehtävien seulontatestien, luokanopettajan tai 

huoltajien aloitteesta. 
 

 

PIENRYHMÄOPETUS  
 

Tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevat oppilaat voivat opiskella joko kokonaan tai osittain 
pienryhmässä. Pienryhmä tekee säännöllistä yhteistyötä yleisopetuksen ryhmien kanssa. 

Järjestelyistä sovitaan tehostetun tuen oppilaan sekä hänen huoltajiensa kanssa 
oppimissuunnitelma-neuvotteluissa ja erityisen tuen oppilaan sekä hänen huoltajiensa kanssa 

HOJKS-neuvotteluissa. Integrointia pyritään lisäämään oppilaan kasvun myötä. 

 
TUKIOPETUS  

 
Tukiopetusta voidaan antaa opinnoissaan tilapäisesti jälkeen jääneille tai muusta syystä sitä 

tarvitseville oppilaille pääsääntöisesti yksi viikkotunti perusopetusryhmää kohti.  
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YHTEISÖLLINEN HYVINVOINTITYÖ 
 

Opetus- ja kasvatustyössä koulumme opettajilla ja ohjaajilla on tukenaan moniammatillinen 
hyvinvointiryhmä, johon kuuluvat rehtori, laaja-alainen erityisopettaja, koulukuraattori ja 

kouluterveydenhoitaja. Yhteisöllisessä hyvinvointityössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään 
kouluyhteisön, luokkien ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi hyvinvointityöhön kuuluu mm. 

kouluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen. Hyvinvointityötä tehdään 
yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien 

toimijoiden kanssa. Koulun yhteisöllinen hyvinvointityö on mm. hyvinvointityön sisällyttämistä 

osaksi opetusta, lasten välisten suhteiden vahvistamista ja myönteisen vuorovaikutuksen 
tukemista. 

  
 

 

 

OPPILASHUOLTO  
 
KOULUKURAATTORI  

 

Pukkilan Kirkonkylän koulun koulukuraattoripalvelut tuottaa Orimattilan kaupunki. 
Koulukuraattori Katri Engström on tavattavissa Pukkilan kirkonkylän koululla maanantaisin ja 

torstaisin. Koulukuraattorin tavoittaa joko Wilman kautta, puhelimella numerosta 044 781 
3876 tai sähköpostilla osoitteesta katri.engstrom@orimattila.fi. 

 

Oppilas voi tulla itse juttelemaan koulupäivän aikana tai yhteyttä voi ottaa vanhemman, 
terveydenhoitajan tai opettajan kautta. Tapaamisajan voi varata puhelimitse, sähköpostitse 

tai Wilman välityksellä. Koulukuraattorin kanssa on mahdollista jutella esimerkiksi kotiin, 
kouluun tai kavereihin liittyvistä huolista ja kysymyksistä. Koulukuraattori tapaa myös 

perheitä erikseen sovittuina ajankohtina. 
 

 

KOULUPSYKOLOGI 
 

Pukkilan Kirkonkylän koulun koulupsykologipalvelut tuottaa Orimattilan kaupunki. 
Koulupsykologi Liina Graverson on tavattavissa Pukkilan kirkonkylän koululla torstaisin. 

Koulupsykologin tavoittaa joko Wilman kautta, puhelimella numerosta 040 529 1301 tai 

sähköpostilla osoitteesta liina.graverson@orimattila.fi. 
 

 
KOULUTERVEYDENHUOLTO  

 

Kouluterveydenhoitaja Veera Clewer on koulullamme joka toinen maanantai ja jokaisena 
torstaina. Terveydenhoitajan tavoittaa numerosta 050 531 5617. Viestejä voi lähettää myös 

Wilman välityksellä ja sähköpostia voi laittaa osoitteeseen veera.clewer@phhyky.fi.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

mailto:katri.engstrom@orimattila.fi
mailto:liina.graverson@orimattila.fi
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SUUN TERVEYDENHUOLTO  

 
Oppilaiden suu ja hampaisto tarkastetaan 1., 3. ja 5. luokilla. Välitarkastukset tehdään 

yksilöllisen tarpeen mukaan. 2. ja 6. luokan oppilaille järjestetään terveyskasvatustunti. 

Hammastapaturma- ja särkytapaukset pyritään hoitamaan saman päivän aikana. Oppilaan 
siirtyessä yläkouluun vastaa koulun sijaintikunta hammashoidosta osana 

kouluterveydenhuoltoa.  
 

Mahdolliset erikoishoidot hoidetaan kotikunnan hammashuollossa (esim. oikomishoito). 

Ajanvaraukset ja peruutukset sekä tiedustelut arkisin klo 8.00 - 14.00 Orimattilan seudun 
suun terveydenhuollon ajanvaraus- ja neuvontanumerosta p. 03 819 4280. 

 
VANHEMPAINYHDISTYS  
 

Kirkonkylän koululla toimii aktiivinen vanhempainyhdistys. Vanhempainyhdistysten 
tavoitteena on toimia positiivisen yhteistyön lisääjänä koulun ja vanhempien välillä sekä 

vanhempien kesken.  
 

Vanhempainyhdistyksen järjestämä toiminta on tarkoitettu kaikille koulujen oppilaiden (myös 

eskarilaisten) vanhemmille. Molemmat yhdistykset ovat rekisteröityneitä yhdistyksiä ja 
toimikausi on aina lukuvuoden mittainen.  

 
Vanhempainyhdistys toivottaa kaikki huoltajat mukaan toimintaan. Lisätietoa toiminnasta 

antaa mielellään yhdistyksen puheenjohtaja Markku Pirnes ja varapuheenjohtaja Riitta Myyrä.  

 
 

 
 

 
 

 

 

”Koulun tärkein arvo on oppilaan ihmisarvo, joka ei ole riippuvainen hänen 
suorituksistaan. Jokainen kelpaa. Ketään ei vaihdeta pois.” 
 

- Kari Uusikylä  
 
 


