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VILPPULAN YHTEISKOULU
2015-2016

Koulun työ- ja loma-ajat
syyslukukausi         ti 11.8.- la 19.12.2015
syysloma                vko 42, ma 12.10-
                                pe 16.10.2015
kevätlukukausi        to 7.1.-la 4.6.2016
talviloma                 vko 9, 
                                ma 29.2.-pe 4.3.2016 
pääsiäisvapaat        pe 25.3.-ma 28.3.2016
lomapäivä               pe 6.5.2016

Jaksot

Lukuvuosi on jaettu kuuteen jaksoon. 
Lukujärjestys muuttuu noin kuuden 
viikon välein.
1. jakso     ti 11.8.-pe 18.9.         29 pv
2. jakso     ma 21.9.-pe 6.11.      30 pv 
3. jakso     ma 9.11.-la 19.12.     31 pv
4. jakso     to 7.1.-pe 19.2.          32 pv
5. jakso     ma 22.2.-pe 15.4.      33 pv
6. jakso     ma 18.4.-la 4.6.         34 pv

Koulun yhteystiedot

rehtori                          (03)488 8755, 

                                     050-5622735

kanslia                         (03)488 8756

opettajainhuone           (03)488 8757

opinto-ohjaaja             (03)488 8758

koulukuraattori            044 7288207

teknisen työn opettaja 044 0596590

kotitalous                    (03)488 8774

erityisopetus                044 7288322, 

                                   (03)488 8770

keittiö                           044 7288219

(keittiö, VKK)              044 7288218

terveydenhoitaja         050 4004176

                                    (03)488 8783, 

 oppilaskuljetukset       (03)488 8756

telefax                         (03)488 8754



Henkilökunta
Helena  Salomaa       kanslisti           

Anu Aronen              ruokapalvelu

Liisa Aronen             siistijä

Arja Koivisto           siistijä

Eija Lampinen         kouluterveydenhoitaja

                eija.lampinen@mantanterveys.fi

Laila Palonen            koulunkäynninohjaaja

Ari Humppi               kouluavustaja

Koulukuraattori         
Koulukuraattorina toimii Ari Tuomi.  
Kuraattorin puh. 044 7288207.

Sivistyslautakunta
Mäntän-Vilppulan sivistyslautakunta, pj. Anne 
Vuorinen, vpj Eero Pirttijärvi.

 Koulutoimesta vastaava
Sivistysjohtaja Taina Peltonen

Opettajat 
valvonta- 

luokka    opettaja/aineet             puh

              Pasi Venäläinen           488 8755

               rehtori, ma                   050 5622735

7A        Salla Nalli                      488 8757

             en, ru

7B        Anna-Liisa Hildinger     488 8757

             en, ru, sa

7C        Jari Rantala                     040 1960199

             ma, fk, tt

8A          Elmo Heikkinen          488 8757

                bg/ge, teti

8B         Veli-Pekka Lampinen   044 0596590

               tn

8C         Kim Kyckling               050 3741077

              hy, ue

8A        Ulla Kautiainen              488 8757

             ma, fk

8B        Sanna Tanninen               488 8757

             mu

            Tuula Lamminsivu            050 5679199

              ts

             Leea Lundell                    040 7545693

             ku

             Päivi Mäenpää                  044 5446184
             li

             Miisa Peräinen                  488 8757
             opo

             Tero Penttinen                   040 7235499
             li

            Tarja Viitala                        488 8757
             ai

             Tarja Viitamaa                   488 8774(ko)
             ko, en                                 488 8757

              sähköpostiosoitteet:
              etunimi.sukunimi@manttavilppula.fi
              

7, 8,9 er Tuire Karpiola               044 7288322

                                                     044 3276400

              Päivi Hallinen                044 7288322

                                                     044 3260286

            



Koulun tapahtumakalenteri  

Koulun  tapahtumakalenterissa on koulun 
yhteiset tapahtumat. Kalenteri on kaupungin 
internet sivuilla kohdassa Koulut ja 
oppilaitokset, Vilppulan yhteiskoulu, Opiskelu 
Vilppulan yhteiskoulussa, osoitteessa: 
http://www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/k
oulut-ja-oppilaitokset/ perusopetus/ vilppulan-
yhteiskoulu-7-9lk/opiskelu-vilppulan-
yhteiskouluss/

Wilma 

Koulullamme on käytössä sähköinen Wilma-
ohjelmisto, jonka avulla yhteydenpito kodin ja 
koulun välillä on toivottavaa. Wilmassa näkyy 
oppilaiden työjärjestykset. Opettajat merkitsevät 
Wilmaan mm. poissaolot, myöhästymiset, 
koepäivämäärät sekä koenumerot. Huoltaja 
merkitsee poissaolot yms. Jokaisella on omat 
henkilökohtaiset tunnukset Wilmaan.

Kodin ja koulun yhteistyö  
Vanhempainiltoja järjestetään seuraavasti: 7. 
lk:lle to 3.9. ja ke 10.2.  Kahdeksansien ilta on 
ke 4.11.

Yhdeksäsluokkalaisten eräs vuoden 
tärkeimmistä tapahtumista on yhteishaku, johon 
liittyvä vanhempainilta on tammikuussa 2016.

Käytännön koulutyössä oppilaasta huolehtii 
eniten luokanvalvoja. Hän seuraa luokkansa 
koulutyötä, poissaoloja, huolehtii todistuksista 
jne. Koulusta hänet tavoittaa välitunneilla, jotka 
alkavat aamupäivisin 15 min vaille täyden 
tunnin ja iltapäivisin tasatunnein ja kestävät 15 
minuuttia. Luokanvalvojan tukena toimivat 
myös rehtori, opinto-ohjaaja, kuraattori, 
terveydenhoitaja  ja erityisopettajat, joihin saat 
yhteyden Wilman kautta, puhelimella tai 
sähköpostilla, ja voit sopia tapaamisen 
halutessasi.

Pääsääntöisesti oppilaan tehtävänä on huolehtia 
läksyistä, niiden merkitsemisestä ja 
selvilleottamisesta.

Poissaolosta on lupa pyydettävä kirjallisesti. 
Lupa-anomuslomake löytyy koulun kotisivuilta. 
Luokanvalvoja myöntää vapaat kolmeen päivään 
asti ja rehtori sitä pidemmäksi ajaksi.             
Sairaus- tai muusta poissaolosta on ilmoitettava 
koululle ensimmäisenä päivänä Wilmalla tai 
puhelimitse.

Opinto-ohjaaja toimii yhteistyössä kodin kanssa 
oppilaan koulunkäyntiin ja uravalintaan 
liittyvissä asioissa.

Opetussuunnitelma on luettavissa 
nettiosoitteessa: 

http://www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/ 
koulut-ja-oppilaitokset/perusopetus/

Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuollon tavoitteena on 
oppilaiden mahdollisimman hyvä fyysinen, 
psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. 
Oppilaiden terveydentilaa seurataan aiempien 
terveystietojen, erilaisten haastattelujen sekä 
seulontatutkimusten avulla.

Kouluterveydenhoitaja Eija Lampinen on 
yhteiskoululla ma ja ke klo 8.00-16.00. 

Oppilaille avovastaanottoajat ovat ma ja ke klo 
8.45-10.00. Äkillisissä sairaustapauksissa tai 
tapaturmissa voi vastaanotolle tulla 
luonnollisesti avovastaanottojen ulkopuolellakin. 
Terveydenhoitajan tavoittaa parhaiten 
puhelimitse avovastaanottoajoilla numerosta 
034888783 tai 050 4004176. Voitte myös ottaa 
yhteyttä sähköpostitse:  
eija.lampinen@mantanterveys.fi 

Koululääkäri käy koululla säännöllisesti ja 
terveydenhoitaja antaa hänelle aikoja.



Hammashuolto on osa oppilashuoltoa ja oppilaat 
kutsutaan hammastarkastuksiin. 
Hammassärkytilanteissa voitte itse varata aikaa 
numerosta 03 4552745. 

Seitsemännellä ja yhdeksännellä luokalla oppilas 
saa kutsun terveystapaamiseen 
terveydenhoitajan luokse.  
Kahdeksasluokkalaisilla on laaja 
terveystarkastus, johon kuuluu sekä 
terveydenhoitajan- että lääkärintarkastus (ovat 
eri päivinä). Lääkärikäynnillä oppilas saa  ja 
nuorison terveystodistuksia, joita hän voi käyttää 
esim. hakiessaan ajokortteja. Laajaan 
tarkastukseen kutsutaan huoltaja mukaan. 
Kaikista terveystarkastusajoista tulee kirjallinen 
tieto oppilaan mukana kotiin ja palaute 
kirjallisena tehdystä tarkastuksesta.

Mikäli oppilas on poissa sairauden vuoksi 
pitkään, sairastelee toistuvasti tai hänellä on 
koulutyötä hankaloittavia oireita (esim. 
vatsakipuja, päänsärkyä tai mieliala-asioita) 
toivotaan huoltajan yhteydenottoa 
kouluterveydenhoitajalle.

Oppilaskuljetukset
Kuljetukset on suunnitellut koulutoimiston 

kanslisti Pirkko Papinsaari. 
Lukuvuoden aikaisista 
muutoksista vastaavat 
Pirkko Papinsaari (488 
8753) ja yhteiskoulun 
kanslisti (488 8756).

Erityisopetus
Koulussamme toimii erityisluokanopettaja ja 
laaja- alainen erityisopettaja, jotka antavat  
erityisopetusta oppimisvaikeuksia kohtaaville 
oppilaille. Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa 
ja tukea oppilaita erilaisissa oppimisen 
vaikeuksissa, jotta he voisivat yksilöllisten 
oppimisedellytystensä mukaisesti saavuttaa 
peruskoulun yleiset tavoitteet.

Erityisopetus voi olla lyhytaikaista kertaavaa 
opetusta tai pitkäaikaisempaa useamman tunnin 
kestävää rinnakkaisopetusta, jolloin opiskellaan 
samoja oppisisältöjä kuin perusopetusryhmässä, 

mutta erilaisin menetelmin. Osa-aikainen 
erityisopetus voi olla myös koko lukuvuoden 
kestävää yksilöllistä opetusta, jolloin opiskellaan 
helpotettuja oppisisältöjä yksittäisissä aineissa. 
Koko lukuvuoden kestävästä opetuksesta 
neuvotellaan huoltajan kanssa.

Liikunta

Liikuntatuntien mielekkään ja tehokkaan 
toteuttamisen edellytyksenä on oppilaiden 
asiallinen pukeutuminen sään ja liikuntamuodon 
mukaan ja kunnollinen peseytyminen tuntien 
jälkeen. Pukeutumiseen ja peseytymiseen 
varataan riittävästi aikaa.

Tukioppilastoiminta
Koulussamme tukioppilastoiminnan 
koordinaattoreina ovat Veli-Pekka Lampinen ja 
Miisa Peräinen.

Työrauha
Oppitunneilla oppilaan on voitava keskittyä 
opiskeluun niin, ettei häntä kukaan häiritse eikä 
hän itse ole häiriöksi muille. Puhelimien ym. 
elektronisten laitteiden käyttö on tunneilla 
kielletty, jollei niitä käytetä opetukseen. Jos 
häiriöitä tapahtuu, on opettajan velvollisuus 
palauttaa työrauha.  Asian laadusta riippuu, 
miten pian katsotaan tarpeelliseksi ottaa yhteys 
oppilaan kotiin. 

Koulun järjestyssäännöt löytyvät koulun 
nettisivuilta osoitteesta 
http://www.manttavilppula.fi/site/assets/files/858
0/1470602-
vilppulan_yhteiskoulun_turvallisuussuunnitelma
.pdf. Jos oppilas ei noudata koulun järjestystä tai 
käyttäytyy sopimattomasti tai on tehtävissään 
huolimaton, häntä voidaan nuhdella tai 
rangaista. Rangaistuksista tulee aina tieto kotiin.



KASVATUSKESKUSTELUILLA pyritään 
vähentämään oppilaiden epätoivottavaa 
käyttäytymistä sekä jälki-istuntoja. ”Kake”-
opeina toimivat Tuire Karpiola ja Miisa 
Peräinen, joille muut opettajat tekevät 
ilmoitukset rikkeistä. Keskustelusta laaditaan 
pöytäkirja ja asiasta tiedotetaan oppilaan kotiin.

Kiusaaminen
Ilmeneviin kiusaamistapauksiin puututaan aina. 
On tärkeää, että tapaukset tulevat tuoreeltaan 
opettajakunnan tietoon ja asiaa voidaan 
välittömästi hoitaa. Mikäli esim. 
seiskaluokkalaisista tuntuu vaikealta kertoa 
opettajille havaitsemistaan tai kokemistaan 
kiusaamistilanteista, toivotaan vanhempien 
ottavan yhteyttä luokanvalvojiin, opinto-
ohjaajaan tai rehtoriin.

Olemme mukana KiVa-koulu ohjelmassa. KiVa 
= kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. 
Ohjelman yhdyshenkilö on Päivi Hallinen.

Koulupastorin päivystys
Mänttä-Vilppulan ev.lut. seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja on tavattavissa yhteiskoulun 
tiloissa perjantaisin klo 9.45-11.00. Voit tulla 
juttelemaan mistä tahansa asiasta: mikä painaa 
mieltä, jos haluat kysyä vaikkapa srk:n 
toiminnasta, kaipaat muuten vain juttuseuraa...  
Asiasi ovat luottamuksellisia eli niitä ei huudella 
eteenpäin. Koulupastori on paikalla niin 
oppilaita, opettajia kuin muutakin henkilökuntaa 
varten. Lisää koulupastorin toiminnasta voit 
kysyä nuorisotyöntekijä Matti Hjeltiltä 044-
7503630.

Korvaukset
Oppilaan syyllistyessä tahalliseen 
koulukiinteistön tai irtaimen omaisuuden 
turmelemiseen, lähetetään lasku oppilaan kotiin. 
Oppilaan poistuessa luvatta koulualueelta hänen 
vakuutuksensa ei ole voimassa.

 

Oppilashuoltotyöryhmä
OH-ryhmän tehtävänä on kaikenlainen kasvuun 
ja aikuistumiseen liittyvä tukitoiminta sekä 
vanhemmuuden tukeminen. Ryhmän jäsenet 
ovat sekä oppilaiden että huoltajien käytettävissä 
niin  yksittäisinä henkilöinä kuin ryhmänä eri 
kokoonpanoina asiasta riippuen. Ryhmä 
kokoontuu tarvittaessa.

Koulun yhteisöllinen OH-ryhmä: Rehtori Pasi 
Venäläinen, terv.hoitaja Eija Lampinen, opo 
Miisa Peräinen, erityisopettaja Tuire Karpiola, 
erityisopettaja Päivi Hallinen sekä kuraattori Ari 
Tuomi. Oppilashuoltoryhmän kokoonpano 
vaihtelee tarpeen mukaan. Huoltaja kutsutaan 
mukaan lastaan koskevien asioiden käsittelyyn.



Lukuvuoden 2015-2016 
tapahtumia   (muutokset mahdollisia)             

Syyslukukausi alkaa                      ti 11.8.2015

Syyskirkko                                     ke 12.8.

Koulun olympialaiset                     ti 25.8. 

Ryhmäytykset             7. lk            vko 34

Vanhempainilta           7. lk            to 3.9.

Koulujen YU-kilpailut                   to 3.9.

Taksvärkkipäivä                             pe 18.9.

Koulukuvaus                                  to 24.9.

TET                             9. lk            vko 41

Syysloma                                       13.-17.10.

Vanhempainilta           8. lk            ke 4.11.

Itsenäisyysjuhla                             pe 4.12.

Joulujuhla                                       la 19.12.

            

                                  

 

Kevätlukukausi alkaa                     to 7.1.2016

Vanhempainilta           9. lk            tammikuu

Vanhempainilta           7. lk            ke 10.2.

Talviurheilupäivä                           helmikuu

Talviloma                                       vko 9

Koulujen hiihtokilpailut                maaliskuu

Yhteishaku                  9. lk         helmi- 

                                                     maaliskuu         
Pääsiäisvapaa                                3.-6.4.

TET                             8. lk           vko 16

lomapäivä                                      pe 6.5.2016

Leirikoulut, retket, ym.                  huhti-toukok.

Lukuvuoden päättäjäiset                la 4.6.2016

 Huomioitavaa
Koulussamme työskentelee noin 150 oppilasta.

Toivomme,että oppilaat merkitsevät 
kouluvarusteensa nimellä, jotta omat erottuvat 
muiden samanlaisten joukosta.

Koulu ei vastaa niistä rahoista ja muista 
arvoesineistä, jotka jätetään päällysvaatteiden 
taskuihin tai koululaukkuihin käytäville. Koulu 
ei vastaa myöskään pihassa olevista 
polkupyöristä, mopoista ym. ajoneuvoista.

 

TALLENTAVAT VALVONTAKAMERAT 
valvovat koulumme käytävätiloja ja piha-alueita.

RUOKALISTA: 

ruokalistat löytyvät kaupungin nettisivuilta:

http://www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/s
iivous-ja-ruokapalvelut/ruokapalvelut/

Valinnaisen saksankielen 
arviointi
Opetussuunnitelman ote: Mikäli oppilaan 
huoltaja pyytää, ettei päättötodistukseen merkitä  
numeroarvosanaa valinnaisesta A2- tai B2-
kielestä, numeroarvosana jätetään pois ja 
todistukseen laitetaan arvosanojen tilalle 
merkintä ”hyväksytty”. 


