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Yhdessä
erilaisia

–
yhdessä

yhdenvertaisia

Kaarisillan koulun tavoitteena on herättää 
lapsissa tiedonhalua, kasvattaa

heitä käyttäytymään hyvien tapojen 
mukaisesti, kunnioittamaan muita, 
tuntemaan itsensä ja arvostamaan 

erilaisuutta. Koulumme monimuotoisuus ja 
monikulttuurisuus näkyy toiminnassamme. 

Painotamme kulttuuriperinteitä, 
aktivoimme harrastuksiin yhdessä 

kotien kanssa. Tavoitteena on kasvattaa 
itsenäisiä, harkintakykyisiä ja hyvinvoivia 

yhteiskunnan jäseniä.

1. REHTORIN TERVEHDYS 

Koulussa opitaan lukemaan, kirjoit-
tamaan ja laskemaan. Karu totuus kui-
tenkin tänä päivänä on, että kaikki yh-
deksäsluokkalaiset eivät osaa kirjoittaa 
eivätkä ymmärrä lukemaansa riittävästi, jotta pärjäisivät arkielämässään.  Yritämme 
Kaarisillan yhtenäiskoulussa vastata tähän ongelmaan. Perustaidot kunniaan on kou-
lun yksi painopistealue tänä lukuvuonna. Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Hei-
nosen mukaan koululla on kaksi perustehtävää: Ensimmäinen on antaa uusille su-
kupolville se tietotaito ja kulttuuriperintö, joka edellisillä on ollut. Ja toinen on antaa 
lapsille ja nuorille ne taidot, joiden avulla hän kykenee kohtaamaan tulevaisuuden.

Hoh, hoijaa – tänä lukuvuonna koko koulu nukkuu! Tietokone, kännykät, Whats-
App, Instagram ja koulupaineet voivat valvottaa oppilaita. Riittävä uni ja unenlaatu ovat 
ensiarvoisen tärkeitä lapsen ja nuoren kehitykselle. Pohdimme koulussa nukkumista ja 
sen merkitystä monialaisesti kaikissa oppiaineissa ja kaikkien oppilaiden kanssa. Tai-
damme ottaa koulussa päikkäritkin. Unitutkija Markku Partisen mukaan päiväunet lap-
silla ja nuorilla edistävää oppimista, erityisesti taitojen oppimista. 

Sanni Grahn-Laasonen totesi, että maailma ei tule enää koskaan muuttumaan 
niin hitaasti kuin tänään. Mitä ihan tavalliset ihmiset voivat tehdä, jotta pärjäävät täs-
sä nopean muutoksen ja teknologisen kehityksen parissa?  Aaron Frankin mukaan 
tärkeintä on sopeutumiskyky. Pitää yrittää pysyä mahdollisimman hyvin kärryillä siitä, 
mitä teknologisia läpimurtoja tapahtuu. Sen jälkeen pitää ruveta rohkeasti käyttämään 
uutta teknologiaa, vaikka se tuntuisi epämukavalta. Maailman nopeissa muutoksissa 
on hyvä muistaa, että lapsia ja nuoria ei ensisijaisesti tule kasvattaa yhteiskuntaa var-
ten vaan heidät tulisi kasvattaa aikuisiksi, jotka rakentavat yhteiskuntaa ihmisiä varten.

Alexander Sutherland Neill loi vapaan kasvatuksen. Hän kritisoi pelkoon pe-
rustuvaa kurikasvatusta. Hänen mukaansa se on lasten tukahduttamista. Neil perusti 
koulun, jossa lapset päättävät koulun säännöistä ja saavat päättää paljon tekemisis-
tään. Tämä ei tarkoita kuitenkaan, että lapsi jätetään kasvattamatta. Aikuisen velvolli-
suus on puuttua lapsen elämään. Neillillä on loputtoman kova usko lasten hyvyyteen. 
Jos vanhempi ja aikuinen uskoo lapsensa kykyihin, välittää hänelle myönteisiä odotuk-
sia koulua kohtaan ja kannustaa häntä, sillä on suuri merkitys koulumenestykselle. Tär-
keintä on osoittaa lapselle arvostusta niin kotona kuin koulussa.
Hyvää lukuvuotta 2018-2019!

Porissa 7.9.2018

Johanna Siitari
rehtori

#Paraskoulu
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2. KOULUN YHTEYSTIEDOT     
Rehtori  Johanna Siitari   044 7015308
Vararehtori  Sonja Myllykoski   044 7014165
Koulusihteeri  Jaana Lautamäki   044 7015307
Opettajainhuone    044 7015309
Opinto-ohjaaja  Matti Laakso   044 7019319
Koulukuraattori  Teemu Haukio   044 7019237
Opettajat Käsityön ja kuvataiteen luokat   044 7018315
Sininen solu 3.-6.lk    044 7019550 
Opettajat liikunta    044 7014165 
Erityisopettaja opettajat vihreä solu   044 7019320
Erityisopettaja  Leena Mattila   044 7015177
Erityisopettajat Jouko Visuri ja Mikko Heikkilä  044 7014424
Erityisopettaja Riikka Ruotsalainen   044 7019318
Valmistava opetus  Varpu Roy   044 7014426 
   Minna Javanainen
Terveydenhoitaja  Jutta Meronen   044 7013823
Sininen solu    044 7015990 
Iltisohjaajat Pilke oy Westerlund Erika, 
   Juhola Maria ja Murola Anu  044 7015231
Ruokapalveluesimies  Jaana Söderqvist   044 701926
Hammashoitola    (02) 621 3625 

Koulun sähköposti kaarisilta@edupori.fi 
Koulun kotisivu www.pori.fi/kaarisillankoulu
Koulun Facebook-sivut https://www.facebook.com/kaarisillankoulu/
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Myllykoski Sonja  erityisopettaja, vararehtori 

Mäntykorpi Mirva, kasvatustieteen maisteri  luokanopettaja  3B 

Niinikoski Anne, kasvatustieteen maisteri  luokanopettaja  4B

Nykänen Hannele, erityisopettaja erityisopetus, 
  luokanopettaja  3C, 4D, 5C

Patoranta Katja, kasvatustieteen maisteri  luokanopettaja, liikunta, 
  ilmaisutaito, oppilaskunnan 
  hallitus  4A 

Pukkala Mervi,kasvatustieteen maisteri  käsityö 

Pöysti Henna, filosofian maisteri  ruotsin kieli, englannin kieli,
  saksan kieli  8A 

Raitokari Mikael, kasvatustieteen maisteri  luokanopettaja  4C 

Rajala Noora Filosofian maisteri äidinkieli 

Rajamäki Susanna, filosofian maisteri  biologia, maantieto, 
  matematiikka, terveystieto 9A

Ruotsalainen Riikka, kasvatustieteen maisteri  erityisopetus  1D, 2D 

Roy Varpu, kasvatustieteen maisteri  maahanmuuttajien opetus   
  valmistava opetus  Valo I 

Räikkälä Pirjo, kasvatustieteen maisteri  luokanopettaja  6B

Siitari Johanna, kasvatustieteen lisensiaatti  rehtori, erityisopetus

Suni Petri, kasvatustieteen maisteri  tekninen työ 

Taipalmaa Paula, kasvatustieteen maisteri  luokanopettaja  3A

Tenho Tuuli, kasvatustieteen maisteri  luokanopettaja  1C 

Tiirikainen Johanna, kasvatustieteen maisteri,
diplomi-insinööri  luokanopettaja  2AC

Tommila Elisa, kasvatustieteen maisteri  luokanopettaja, äitiyslomalla

Vilkuna Johanna, filosofian maisteri  äidinkieli, tukioppilas
  toiminta  7A

Wiman Anniina, kasvatustieteen maisteri musiikki  7B 

Virta Helmi, kasvatustieteen maisteri  luokanopettaja, 
  pienten parlamentti  2AC

Ansari Hossain  darinkielen opetus 

Astala Taru-Tuulia, kasvatustieteen maisteri  luokanopettaja  1B

Blom Leena, kasvatustieteen maisteri  luokanopettaja  2B

Diab-Roukala Lena  arabiakielen opetus 

Hakonen Pia-Riitta, filosofian maisteri  matematiikka, fysiikka, 
  kemia  9B

Heikkilä Mikko, kasvatustieteen maisteri  joustava perusopetus  8C, 9C 

Huuhka Tuula, filosofian maisteri  fysiikka, kemia, tietotekniikka,   
  biologia,maantieto, uskonto,
  kuvataide

Javanainen Minna, filosofian maisteri  äidinkieli, maahanmuuttajien 
  valmistava opetus  Valo II 

Kangas Mari, kasvatustieteen maisteri  luokanopettaja, uskonto  6C

Koskinen Ari  kotitalous 

Koskinen Kristina  venäjänkielen opetus 

Kukkamäki-Vesa Maria
kasvatustieteen maisteri  luokanopettaja  1A 

Laakso Matti, valtiotieteen maisteri  historia, yhteiskuntaoppi, 
  opintojen ohjaus  8B

Lilja Kari, kasvatustieteen tohtori  erityisopetus 

Luonila Jyri  ortodoksiopetus 

Mattila Leena, kasvatustieteen maisteri  erityisopetus 

Mikola Joonas,kasvatustieteen maisteri kuvataide, 
  luokanopettaja 6A 

3. OPETTAJAT
LUKUVUONNA 2018-2019
            Oppiaineet/luokanopettaja     Oma luokka
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Tehtävä  Nimi  Puhelin  Sähköposti

Kuraattori  Teemu Haukio  044 701 9237  etunimi.sukunimi@pori.fi

Psykologi  Pia Nummi  044 701 9740  etunimi.sukunimi@pori.fi

Terveydenhoitaja  Jutta Meronen  044 701 3823  etunimi.sukunimi@pori.fi 

Koulusihteeri  Jaana Lautamäki  044 701 5307  etunimi.sukunimi@pori.fi 

Ohjaajat: Janne Metsämaa
  Paula Häyhtiö
  Kirsi Kleemola
  Johanna Ruippo
 Timur Jakubov
 Bensaid Aicha
 Janne Helander
 Farina Elena
 Parfjonova Galina
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@edupori.fi

4. KOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT

4.1. Syys- ja kevätlukukausi
Syyslukukausi 08.08.2018-21.12.2018
 syysloma 22.10.2018 – 28.10.2018
 joululoma 22.12.2018 – 06.01.2019
Kevätlukukausi 07.01.2019 – 01.06.2019
 talviloma 18.02.2019 – 24.02.2019
 pääsiäisloma 19.04.2019-22.04.2019
 vapaapäivä 07.12.2018
 
4.2. Tuntien alkamisajankohdat ja välitunnit
Tunnit alkavat klo  Välitunnit klo
   8.00     8.45 –   8.50
   8.50     9.35 – 10.05 (pitkä välitunti)
 10.05   10.50 – 10.55
 10.55   11.55 – 12.20 (pitkä välitunti)
 12.20   13.05 – 13.10 
 14.00   14.45 – 14.50 
 14.50 
Välitunti on mahdollista pitää toisinkin oppitunnin aiheen mukaan.

Liikkuva koulu ja pitkä välitunti
Koulumme on Liikkuva koulu ja koulun tavoitteena on luoda oppilaille aktiivi-
sempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Liikkuvassa koulussa istutaan vähemmän, 
tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kul-
jetaan koulumatkat omin lihasvoimin.Pitkillä välitunneilla oppilaita kannuste-
taan omatoimiseen ja aktiiviseen liikkumiseen. Oppilaat voivat lainata Sportti-
pankista mm. erilaisia mailoja, palloja, hyppykeppejä, keppihevosia ja potku-
lautoja. 

4.3. Ruokailut 
Oppilaat ruokailevat:
 - 1.–6. luokilla klo 10.15 – 11.30 välisenä aikana.
 - 7.–9. luokilla klo 11.30 – 12.15 välisenä aikana.

Muu henkilökunta 

Virtanen Kari, kasvatustieteen maisteri  luokanopettaja  5B

Visuri Jouko, erityisopettaja  erityisopetus, 
  luokanopettaja 6E, 7C, 8D

Yrjä Elina, kasvatustieteen maisteri luokanopettaja  5A

opettajien sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@edupori.fi
rehtorin sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@pori.fi
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Elokuu

Koulu alkaa   8.8.
Back to School –päivä   10.8.
7. luokkalaisten ryhmäytymispäivä Tammen tilalla 14.8.
Yhteinen aamustartti 3.lkt  vko 37
Tukioppilaiden koulutus   15.-16.8.
Esiopetus alkaa   20.8.
koulun 50-vuotisjuhlat   22.8.
Valokuvaus   29.-30.8.

Syyskuu

Koko koulun vanhempainilta  5.9. klo 18
Liikenneturvaviikko   10-14.9
Yleisurheilu 1-6 lkt.   11.9
Yleisurheilu 7-9 lkt.   13.9
Yhteinen aamustartti 3.lkt (aamunavaus) vko 37
Harrastustusmessut koululla  13.-14.9.                                               
Vanhempainyhdistyksen hallituksen kokous  18.9. klo 18
Ruotsinkielinen Rock-lection yläkoululaisille   19.9. klo 13
Amerikkalaista jalkapalloa Karhuhallissa 4.-9. luokat ja 
  3.-5. luokat rullaluistelua areenalla 21.9.
Seikkailupäivä Ruosniemessa 5. lkt   6.9 klo 10.30 
Move! – Fyysisen kunnon mittaukset 5. ja 8. luokan oppilaille
Yhteinen aamustartti 4.lkt  vko 39

Lokakuu

Jalkapallo 1-6 lkt.                  27.9 ja 2.10
Mokubileet   3.10.
Jalkapallo loppuottelut  1-6 lkt             3.10. ja 6.11.
Vanhempainyhdistyksen vuosikokous  4.10. klo 18
Yhteinen aamustartti 5.lkt  vko 41
Taidetestaajat 8 lkt   10.10.
Taksvärkkipäivä luokat 5.-9   12.10.

Yhteinen aamustartti 6.lkt  vko 42
Suunnistus Porin metsä 1-6lkt.               vk 42
Syysloma    vk 43
Yrittäjien disco 0-2 luokille (tai vanhempainyhdistyksen disco) 
Taksvärkki 5.-9. lkt   26.10. 

Marraskuu

Tutustuminen ammattikouluun ja lukioon 9. lkt 14.11. 
Isänpäivän tapahtumia     9.11.
Yhteinen aamustartti 7.lkt  vko 45
Faso Kan –konsertti 3.-5.lkt ja 6.-9. lkt                  13.10. klo 10 ja klo 12
Shakki urheilutalo 1-6lkt.                    14.11
Oppilaskunnan vaalit
Monikulttuurinen pop up -päivä  20.11.
Lasten oikeuksien päivä  20.11.
Salibandy  1-6 lkt.                    20.11, 21.11 ja 22.11
Yhteinen aamustartti 8.lkt  vko 47
Salibandy 1-6 lkt. lopputurnaus                                  27.11
Pikkujoulujuhlintaa                   30.11.     
TET-viikot 9. lkt   44-45                                                                          

Joulukuu

Itsenäisyyspäivän juhlintaa                                         5.12.
Tutustuminen ammattikouluun ja lukioon 9. lkt 13.12.
Vapaapäivät                                                                 6.- 7.12.
Yhteinen aamustartti 9.lkt  vko 49
Uinti 1-6 lkt.    13.12.
Joulumyyjäiset (yrittäjät ja luokat)  12.12.
Yhteinen aamustartti 1.-2.lkt+eskarit vko 50
Yhteinen aamustartti tukarit+ Jopo vko 51
Pikkujouludisco? (vanh.yhdistys tai yrittäjät?)
Joulukirkko
Oppimiskeskustelut alkavat 1.-9. luokat
Koulun joulujuhlat      21.12.
Jouluolma   22.12.2018 - 6.1.2019

Tammikuu

Taidetestaajat-reissu 8. lkt
Koulu alkaa

5. LUKUVUODEN 2018–2019 
     TAPAHTUMAT
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Oppimiskeskustelut jatkuvat 1.-9. luokat
Jatko-opinto -info lukio Lyseolla 9. lkt  15.1.
Jatko-opinto – info ammattikoulu Lyseolla  9.lkt  17.1.
Jääpallo 1-6 lkt.                                                            24.1 
Yhteinen aamustartti 7.lkt  vko 3
Kaukalopallo 1-6 lkt.                                                   31.1 ja 11.2
Yhteinen aamustartti 3.lkt  vko 4

Helmikuu

Pujottelu      helmikuu 2019
Hiihto 1-6 lkt.                                                                   6.2 
Minä luen sinulle -kampanja 
Yhteinen aamustartti 6.lkt   vko 6  
Ystävänpäivä   14.2.
Sanomalehti- ja mediaviikko
Talviloma                                                                      vko 8
Yhteinen aamustartti 2.lkt   vko 9

Maaliskuu

Luistelu  1-6 lkt.            maaliskuu 2019
Yhteinen aamustartti 1.lkt+eskarit  vko 10
Monikulttuuriviikko   vko 12
Yhteinen aamustartti tukarit+Jopo  vko 12
Voimistelu/jumppasirkus urheilutalo 1-6 lkt. 12.3

Huhtikuu

Koripallo 1-6 lkt.  urheilutalo                                       3.4
Yhteinen aamustartti 4.lkt  vko 14
Omantanssin kisa urheilutalo 1-6 lkt.             10.4
HESE-kisa 1-6 lkt.   17.4
Nuorisoeduskuntavaalit
Pääsiäistapahtumia luokissa
Yhteinen aamustartti 5.lkt  vko 16
Pääsiäisloma                                                              19.-22.4
Pukeutumispäivä    30.4.
TET-viikko 8. lkt

Toukokuu

Vappuvapaa                                                                1.5.

6.  KOULUN OPPIMISYMPÄRISTÖT
Vihreä solu pikkulasten koulu luokat 0-2 
Pikkulasten koulu sijaitsee vihreässä solussa koulumme toisessa kerrok-
sessa.Täällä opiskelevat esikoululaiset, ekaluokkalaiset, tokaluokkalaiset 
ja alueellinen 1.-2.-luokkien pienryhmä yhteisopettajuuden toimintatapoja 
käyttäen. Myös alkuopetuksen inklusiivinen valmistava opetus on osa toi-
mintaamme. Vihreästä solusta löytyvät Lilliputtikylä (esikoulu), Taikametsä 
(1A), Koralliriutta (1B), Hevosten valtakunta (1C), Sydänsaari (1-2D), Dino-
laakso (2AC) ja Pilvilinna (2B).

Tavoitteenamme on, että jokainen oppilas saa tuntea itsensä arvok-
kaaksi ja tarpeelliseksi. Myös erilaisuuden hyväksyminen, onnistumisen 
kokemukset ja ryhmään kuulumisen tunne ovat meille tärkeitä asioita. Vih-
reä solun läksyhelppi on maanantaisin klo 13-14 solun aulassa. Aloitus ma 
17.9.

Koulutulokkaiden tutustumispäivä
Pikkuyrittäjien loppuhuipennustapahtuma
Street basket   toukokuu 2019
Yhteinen aamustartti 8.lkt  vko 18
Maastojuoksu 1-6 lkt.                                                  7.5
Äitienpäivä tapahtumia   10.5.
Yläkoulu-info 7. luokkien oppilaille ja huoltajille 15.5. klo 18
Yhteinen aamustartti 9.lkt  vko 20
Koulupesis 1-6 lkt   21.5.
Golf Kalafornia 1-6 lkt.   24.5.
Helatorstaivapaa   30.5.
Uusien 7. luokkalaisten tutustumispäivä
Ysien vanhojen juhla
1.-6. luokkien retkipäivät
Yläkoulun retkipäivä     21.5.
Potkiaiset   29.5.
Kevätkirkko   31.5.

Kesäkuu

Alakoulun kevätjuhlat    1.6. klo 8
Yläkoulun kevätjuhlat   1.6. klo 9.30
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Eskarit: Koulussa toimii Pohjatuulen päiväkodin puolipäiväryhmän esi-
opetus. Eskari toimii koulun vihreässä solussa klo 9-13. Esiopetuksessa 
opettajana toimii Minna Harjunpää 044 701 4449. Esiopetus toimii yhteis-
työssä luokkien 1-2 kanssa – Puhumme pikkulasten koulusta.

Sininen solu – luokat 3-5
Sininen solu on luokkien kolme, neljä, viisi, pienryhmä 3-6 ja valoryhmien 
oma oppimisalue. Sinisen siipemme toiminta perustuu luokkien väliseen 
yhteistyöhön, yhteisiin sääntöihin, hyvään yhteishenkeen. Järjestämme 
säännöllisesti yhdessä oppilaiden kanssa yhteisiä sinisiä hetkiä, oppilai-
den suunnittelemia yhteistoiminnallisia tuokioita. Solussamme toimii Läk-
syhelppi, johon oppilas voi mennä tekemään läksyjä koulunkäyntiohjaajan 
tukemana. Läksyhelppi toimii seuraavasti: 
• maanantaina klo 13.05-15.00 
• tiistaina klo 11.55-15.00
• keskiviikkona klo 13.05-15.00 ja
• torstaina klo 13.05-15.00

Punainen solu - luokat 5-9
Punainen solu sijaitsee koulurakennuksemme ensimmäisessä kerrokses-
sa. Solua asuttavat kuudensien, seitsemänsien, kahdeksansien ja yhdek-
sänsien luokkien oppilaat, siis yhtenäiskoulumme vanhimmat ja kokeneim-
mat koululaiset. Oppilaita tässä solussa on kaiken kaikkiaan 236.

Punaisessa solussa voit kuulla ja nähdä monenlaisia asioita. Musiikin-
luokan rytmien ja sävelten lisäksi käytävällä kaikuvat vieraat kielet, kuten 
englanti, ruotsi, venäjä ja saksa. Pyöreällä sohvalla lasketaan polynomeja, 
jakkaroilla taivutellaan suomen sijamuotoja ja ikkunapenkillä uppoudutaan 
jännitysromaanin juonenkäänteisiin. Kuudensia luokkia on solussa pien-
ryhmineen peräti viisi, siis yhteensä seitsemänkymmentä oppilasta, jotka 
opiskelevat kaikkea maan ja taivaan väliltä.

Myös ruokalaan vievän käytävän varrella ja B-rakennuksessa voit tava-
ta punaisen solun väkeä. Näissä luokissa perehdytään Euroopan jokiin, ve-
sikasveihin, terveellisiiin elämäntapoihin ja aminohappoihin sekä sisällisso-
dan vaiheisiin. Toisia liikuttavat nopeus ja voima (ovat muuten V ja F), toisia 
terveelliset elämäntavat. B-rakennusta asuttavat käsityö- ja kuvaamatai-
don luokkien lisäksi myös joustavan perusopetuksen eli JOPO:n oppilaat.

Solumme on monipuolinen, äänekäs, värikäs ja monella tapaa mainio, 
yksinkertaisesti sanottuna suurin ja kaunein! Oppilaalla on mahdollisuus 
jäädä tekemään läksyjä Huoltoasemalle koulupäivän jälkeen.

Yhteisopettajuus
Yhteisopetus on kahden tai useamman opettajan/ammattilaisen yhdessä 
toteuttamaa opetusta, jossa osapuolet osallistuvat tasapuolisesti opetuk-
sen suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin, neuvotteluun ja työnjakoon. 
Toimiva yhteisopettajuuden toimintakulttuuri edistää ja tukee oppilaan op-
pimista. Samalla se tukee myös opettajaa; edistää työssäjaksamista sekä 
ammatillista kehittymistä.

Kaarisillan yhtenäiskoulussa pyritään toteuttamaan yhteisopettajuutta 
eri laajuuksissa kaikilla luokka-asteilla. 2. vuosiluokalla on tänä vuonna yh-
distetty kaksi luokkaa kokonaan yhteen. Tätä yhteisopettajuusluokkaa luot-
saa kaksi opettajaa.”
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7. KOULUN TYÖRYHMÄT

Koulussa toimii kuusi eri työ-
ryhmää: Johtoryhmä, Hyvin-
vointityöryhmä, Monikieliset 
-työryhmä, Erityisopetuksen 
Verkko -työryhmä, Tapahtuma- 
ja toimintatyöryhmä ja Pikkulas-
ten koulu -työryhmä. Työryhmis-
sä opettajat suunnittelevat kou-
lun toimintaa. Työryhmiin mu-
kaan kutsutaan huoltajia ja op-
pilaita. 

Koulun  johtoryhmä
Koulun johtoryhmässä on kah-
deksan jäsentä. Työryhmän pu-
heenjohtajana on rehtori. Joh-
toryhmä johtaa ja kehittää kou-
lun toimintaa yhdessä rehtorin 
kanssa. Johtoryhmä suunnitte-
lee koulun lukuvuoden yhdessä työryhmien ja solujen edustajien kanssa. 
Johtoryhmä vastaa koulun toimintasuunnitelman tekemisestä ja sen toteu-
tumisesta Johtoryhmä tekee ehdotuksia ja päätöksiä asioista, joita työryh-
mät ja solut esittävät. Johtoryhmä seuraa myös koulun budjettia ja suunnit-
telee hankintoja mm. oppikirjat, sähköinen materiaali, koulutarvikkeet.

Monikieliset-työryhmä
Kaarisillan yhtenäiskoulu on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja 
katsomuksellisesti moninainen koulu. Kulttuurinen moninaisuus nähdään 
voimavarana, johon Monikieliset-työryhmän toimintakin perustuu.

Monikieliset-työryhmän tavoitteena on omalta osaltaan kehittää koulu-
amme. Etenkin laaja-alainen osaaminen L2 Kulttuurinen osaaminen, vuo-
rovaikutus ja ilmaisu näkyy työryhmän ja koulun arjessa. Työryhmä ei toimi 
yksin. Oppilaita ja heidän perheitään otetaan mukaan työryhmän toimin-
taan. Monikulttuuriviikko kahviloineen on jokavuotinen tapahtuma. Lisäksi 

yhteistyötä tehdään lähiympäristön kanssa. Tästä esimerkkinä Minä luen 
sinulle -kampanja: maahanmuuttajataustaiset oppilaat lukevat vanhuksille 
ja kehitysvammaisille. Teemapäivät ja -viikot ovat vain osa työryhmän ai-
kaansaannoksia. Yhtä tärkeää on kehittää oppimisen, opiskelun ja opetta-
misen työkaluja eri luokka-asteilla.

Verkko-ryhmä- erityisopetuksen työryhmä
Verkko- ryhmä on koulumme erityisopettajista ja oppilashuollon toimijoista 
muodostettu ryhmä. Ryhmän tehtävänä on vastata koulun erityisopetuk-
sesta ja sen kehittämisestä muun henkilökunnan kanssa. Verkko-ryhmä tu-
kee samanaikais- ja yhteisopettajuutta ja tarvittaessa ehdottaa muutoksia 
opetusjärjestelyihin.

Työryhmän jäsenet seuraavat erityisopetuksen tarpeita koulussamme ja 
pitävät siihen liittyvät asiakirjat ajan tasalla. Ryhmä on tarpeen mukaan yh-
teydessä eri viranomaisiin mm. koulupsykologi, perheneuvola, lastensuoje-
lu, poliisin Ankkuri-tiimi.

Tapahtuma ja toiminta -työryhmä
Työryhmä keskittyy kehittämään koulussa tapahtuvaa yrittäjyyskasvatusta 
ja keksimään sekä toteuttamaan erilaisia tapahtumia. Työryhmän vastuu-
alueeseen kuuluu monialaisten oppimiskokonaisuuksien ideointi ja kehittä-
minen pitkällä aikajänteellä. 

Myös opettajien tvt-taitojen kehittäminen ja erilaisten opetusohjelmisto-
jen tutuksi tekeminen opettajille sisältyvät tapahtuma ja toiminta –työryh-
män toimenkuvaan. Työryhmä työskentelee yhteistyössä koulun ulkopuo-
listen tahojen kanssa ja pyrkii kehittämään toimivia verkostoja, joiden hyö-
dyntäminen esimerkiksi koulun yrittäjyyskasvatuksessa on keskeistä. 

Hyvinvointityöryhmä
Työryhmä kartoittaa vuosittain koulun oppilaiden hyvinvointitilannetta (eri-
laiset kyselyt). Tämän perusteella järjestämme erilaisia tapahtumia ja toi-
mintaa, jotka liittyvät havaittuihin hyvinvoinnin puutteisiin.Lisäksi olemme 
järjestäneet mm. nuorisovaaleja ja joka vuosi henkilökunnan kyselytunnin. 
Ryhmän kokouksissa vierailevat asiantuntijoina vanhempainyhdistyksen ja 
oppilaiden edustajat. 
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Kaarisillan yhtenäiskoulussa on tänä lukuvuonna paljon mielenkiintoisia 
kerhoja. Kaikki koulun kerhot ovat maksuttomia. 

AAMUKERHO
Kohderyhmä:  Alakoulun oppilaat
Aika:  elokuu 2018–toukokuu 2019 klo 7–10
Paikka:  Kaarisillan yhtenäiskoulun 2. krs
Ryhmän vetäjä:  ohjaajat

Aamukerhoon voi tulla jo aamulla ennen kuin koulu alkaa. Aamukerhos-
sa voi huilata ja odottaa koulun alkua. Kerhossa tarjoillaan myös pieni aa-
mupala halutessa.

VOIMISTELUKERHO
Kohderyhmä:  1. - 6.luokkalaiset
Aika:  Tiistaisin klo 14.00-15.00 (18.9. alkaen)
Paikka:  Kaarisillan yhtenäiskoulun liikuntasali
Ryhmän vetäjä:  opettaja Leena Blom

Kerhossa tutustutaan voimistelun eri osa-alueisiin. Harjoittelemme 
jumppasirkuskisojen liikesarjat, joten halukkaat voivat keväällä osallistua 
kisoihin. Kerhoon voi osallistua, vaikka ei haluaisi kisoihin. Lisäksi leikim-
me ja pidämme hauskaa. Kannattaa laittaa kerhoon liikuntavaatteet ja pit-
kät hiukset kiinni. Voimistelukerho sopii kaikille yhdessä oppimisesta ja liik-
kumisesta innostuneille. Tervetuloa mukaan!

PARKOUR - KERHO
Kohderyhmä:  2. - 4. luokkalaiset 
Aika: tiistaisin  1.-3.lk oppilaat 15.00 – 16.00, 
    4.-6.lk oppilaat 16.00-17.00. (12.9. alkaen)
Paikka:  Kirjuriluodon Liikunta-Areena
Ryhmän vetäjä:  Temppu Tehdas Oy / Lastenkulttuuri-
    keskus Kärkikerhot

8.  KOULUN HARRASTUSTOIMINTA

LENTIS-KERHO
Kohderyhmä:  1. - 3.luokkalaiset / 4. - 6. luokkalaiset
Aika:  keskiviikkoisin 1.-3.lk oppilaat klo 15.00-16.00, 
    4.-6.lk oppilaat 16.00 - 17.00 (12.9. alkaen)
Paikka:  Kaarisillan yhtenäiskoulun liikuntasali
Ryhmän vetäjä:  Porin Lentis

Suomalainen lentopallo on kohta maailman luokkaa. Tule sinäkin oppi-
maan tämän upean pelin taidot. Porin Lentis –seura kouluttaa alakoululai-
sia kahdessa eri ryhmässä.

PORMESTARINLUODON NUORET KOTKAT
Kohderyhmä:  1. – 6.luokkalaiset
Aika:  Maanantaisin 18-20
Paikka:  Kaarisillan yhtenäiskoulun 2. krs
Ryhmän vetäjät:  Sari Mielonen, Marjut Nieminen, Pinja Tähtinen, 
    Taija Rimpeläinen ja Mira Tähtinen

Tässä kerhossa tehdään retkiä, pidetään leirejä. Porukalla mennään 
elokuviin ja teatteriin. keilailu, minigolf ja ratsastuskin on mahdollista. Ter-
vetuloa mukaan!
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4H - KERHO
Kohderyhmä:  koulumme oppilaat
Aika:  torstaisin 6.9.2018 alkaen klo 16.00-17.30
Paikka:  Kaarisillan yhtenäiskoulu
Ryhmän vetäjä:  Porin 4H – yhdistys

Tervetuloa mukaan 4H-kerhon monipuoliseen toimintaan. kokoonnum-
me Kaarisillan yhtenäiskoululla aina torstaisin.

DRAAMAKERHO
Kohderyhmä:  1.-4. ja 5.-9. luokan oppilaat
Aika:  keskiviikkoisin klo 14.00-15.00 (1.-4.luokan 
    oppilaat), klo 15.00-16.00 (5.-9.luokan oppilaat)
Paikka:  Kaarisillan yhtenäiskoulun sali
Ryhmän vetäjä:  opettaja Katja Patoranta

Tervetuloa draamakerhon kiehtovaan maailmaan. kerhossa leikitään, 
tehdään erilaisia teat-teriharjoituksia, harjoitellaan vuorovaikutustaitoja se-
kä tunteiden ilmaisuja erilaisten improvisaatiopelien ja -harjoitusten avulla. 
Draamakerhossa kartutat esiintymisvarmuutta ja -kokemusta. Kerholaisten 
kanssa suunnitellaan ja harjoitellaan esityksiä mm. koulun juhliin.

OHJELMOINTIKERHO
Kohderyhmä:  3.-7. luokan oppilaat
Aika:  keskiviikkoisin 13.00-14.00
Paikka:  Sininen solu luokka 2027
Ryhmän vetäjä:  o pettaja Mikael Raitokari

Ohjelmointi kehittää lapsen ja nuoren loogista päättelykykyä ja auttaa 
ymmärtämään päivit-
täin käytössämme ole-
vien sovellusten ja pe-
lien toimintaa. Ohjel-
mointitaidot ovat asia, 
jota jatkuvasti teknolo-
gisoituvassa yhteiskun-
nassa tullaan tarvitse-
maan aina vain enem-
män. Kerhossa opitaan 

erilaisten graafisten ohjelmointisovellusten avulla ohjelmoimaan omia pele-
jä ja animaatioita. Kerhossa päästään myös tutustumaan Lego Mindstorms 
EV3 -robottien ohjelmointiin. Kerhossa lähdetään liikkeelle ohjelmoinnin al-
keista ja edetään oppilasryhmän tason mukaan haastavampiin tehtäviin. 
Kerhossa oppilaalla tulee olla mukanaan oma tietokone. 

JOULUASKARTELU
Kohderyhmä:  1.-9.lk oppilaat
Aika:  viikolla 50
Paikka:  Kaarisillan yhtenäiskoulu
Ryhmän vetäjä:  opettaja Taru-Tuulia Astala

Joulukuussa tarjolla joulukorttien askartelua 1-2. luokkalaisille. Askarte-
lemme erilaisia joulukortteja eri tekniikoita käyttäen. Kerhoon voi osallistua 
kerrallaan maksimissaan 20 oppilasta. Kerhon kesto iltaisin 2 x 1,5h.Pilli-
himmelipaja 5.-9.- luokkalaisille. Kerhossa valmistamme pilleistä ja rauta-
langasta himmelin ja kranssin. Kerhoon voi osallistua kerrallaan maksimis-
saan 20 oppilasta. Kerhon kesto iltaisin 2x 2h.

SANATAIDEKERHO
Kohderyhmä:  4.-5.lk oppilaat
Aika:  syksy 2018
Paikka:  Kaarisillan yhtenäiskoulu
Ryhmän vetäjä:  opettaja Noora Rajala

Kerhossa tutustutaan sanoihin ja lastenkirjallisuuteen lukien, kirjoittaen, 
puhuen ja kuunnellen. Sanataidekerhossa painotetaan leikkiä ja luovuutta, 
sekä etsitään uusia itseilmaisun tapoja. Opetukseen sisältyy tarinatuokioita 
ja pieniä projekteja eri taiteenlajien keinoin. 

KUVATAIDEKERHO
Kohderyhmä:  yläkoulun oppilaat
Aika:  syksy 2018
Paikka:  Kaarisillan yhtenäiskoulu
Ryhmän vetäjä:  opettaja Joonas Mikola

Kymmenen kerran kokonaisuudessa keskitytään piirtämiseen. Tunneil-
la käydään läpi piirustustekniikkaa sekä erilaisia piirtimiä, eri kokoisia ja 
laatuisia papereita sekä muita pohjia jotka soveltuvat piirtämiseen. Har-
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joitukset erilaisten materiaalien 
ja piirtimien kanssa antavat uu-
sia ajatuksia piirtämiseen ja oh-
jaavat oppilaan ilmaisua moni-
puolisempaan suuntaan. Tun-
neille osallistuminen ei vaadi ai-
kaisempaa kokemusta, ainoas-
taan ennakkoluulotonta ja posi-
tiivista asennetta.

SATUTAIDE
Kohderyhmä:   1.-2.lk oppilaat
Aika: syksy 2018
Paikka:   Kaarisillan yhtenäiskoulu
Ryhmän vetäjä:  opettaja Taru-Tuulia Astala

Harjoitellaan kädentaitoja suomalaisten kansansatujen innoittamana.

BÄNDIKERHO
Kohderyhmä:  6. - 9. luokkalaiset
Aika:  torstaisin (1krt/kk) 14.00 - 15.00
Paikka:  Kaarisillan yhtenäiskoulun musiikkiluokka
Ryhmän vetäjä:  opettaja Anniina Wiman

Kiinnostaako mikkiin laulaminen, kitaransoitto, pianon, basson tai vaik-
ka rumpujen soitto? Haluat soittaa yhdessä muiden kanssa, niin että se 
kuulostaa hyvältä? Tämä bändi on tarkoitettu juuri sinulle! Tyyli on vapaa, 
päätetään biisit porukalla ja laitetaan treenit käyntiin. Kerholaisena sinulla 
on myös mahdollisuus käyttää eri musiikkisovelluksia musiikin tekemiseen 
esim. Garage band ja Launchpad. Tule rohkeasti mukaan, myös laulajat!

9. ILTIS -ILTAPÄIVÄTOIMINTA
Valvottu Iltis toimii koululla päi-
vittäin klo 11–17 
(puh. 044 701 5231). Toimin-
nan järjestää Pilke Oy. Iltapäi-
vätoiminta on tarkoitettu 1.–2. 
luokan oppilaille. Mikäli haluat-
te lapsenne mukaan iltapäivä-
toimintaan, tiedustelkaa paik-
koja koulutusvirastosta Leila 
Marttilalta (p. 044 701 6305). 

TUNTEET TUTUIKSI
Kohderyhmä:  1.-2.lk oppilaat
Aika:  perjantaisin 12.20-13.20 (28.9. alkaen)
Paikka:  Sydänsaari (luokka 2006)
Ryhmän vetäjä:  opettaja Riikka Ruotsalainen

Harjoitellaan tunteiden tunnistamista ja nimeämistä sekä tuetaan ryh-
mässä toimimista erilaisten ohjattujen harjoitteiden sekä leikin, draaman 
sekä kädentaitojen keinoin.

TAITO SATAKUNTA KÄSSÄ+ KERHO 
(maksullinen 30€)
Kohderyhmä:  3.-4.lk oppilaat
Aika:  maanantaisin klo 14.00-15.00
Paikka:  Kaarisillan yhtenäiskoulu
Ryhmän vetäjä:  Kaija-Leena Vastamäki ja Maarit Vesanen
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11. KAARISILLAN KOULUN
       OPPILASHUOLTO

11.1. Tukiopetus
Oppilailla on perusopetuslain 16 §:n mukaisesti oikeus saada tukiopetusta, 
jos hän on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai tarvitsee oppimises-
saan lyhytaikaista tukea. Tukiopetuksella voidaan myös ennaltaehkäistä 
vaikeuksia ja eriyttää opetusta.

Tukiopetusta antaa etupäässä oppilaan oma opettaja oppituntien ulko-
puolella. Koulun muu opettaja voi antaa tukiopetusta oppituntien ulkopuo-
lella, oppituntien aikana samanaikaisopetuksena, erillisessä pienryhmässä 
tai täysin yksilöllisesti.

11.2. Erityisopetus
Erityisopetus järjestetään koulussamme joko muun opetuksen ohessa, 
osa-aikaisena erityisopetuksena tai oppilas otetaan tai siirretään erityis-
opetus ryhmään. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan yleisopetuksen yh-

10. VANHEMPAINILLAT
• ma 17.09.2018 klo 18 Tsemppivanhempainilta 9.-luokkalaisille ja 
  huoltajille. Vanhempainilta pidetään koulun salissa.
• Jatko-opintovanhempainillat Lyseolla 9.-luokkalaisille ja huoltajille. 
  Ajasta ilm. myöhemmin.
• Jatko-opintovanhempainillat ammattikouluun meneville 
  9.-luokkalaisille ja huoltajille. Ajasta ilm. myöhemmin.
• ke 15.5.2019 klo 18 Tulevien 7.-luokkalaisten vanhempainilta. 
  Vanhempainilta pidetään koulun salissa. 

Kutsut sekä tarkemmat tiedot ajoista ja aiheista lähetetään koteihin. Opet-
tajat voivat järjestää syksyn ja kevään aikana myös muita vanhempain-il-
toja.

teydessä oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia. Kou-
lun erityisopetusta koordinoi 6-9 luokkien laaja-alaisena erityisopettajana 
toimiva Kari Lilja, 3-5 luokkien laaja-alaisena erityisopettajana on Leena 
Mattila ja 1-2 luokilla erityisopettaja Sonja Myllykoski. Koulussamme on 
myös kolme oppilasmäärältään pienempää erityisopetus ryhmää ja JOPO-
luokka.

Opetuksen järjestämistä yleisopetuksen ryhmässä eli integraatiota 
harkitaan silloin, kun oppilaalla on vammaisuudesta ja sairaudesta taik-
ka muusta vastaavasta syystä johtuvia oppimisvaikeuksia. Tällöin kuiten-
kin edellytetään, että opetukselliset ja muut olosuhteet yleisopetuksen ryh-
mässä ovat oppilaan oppimisen kannalta suotuisat ja tarpeelliset tukitoimet 
voidaan toteuttaa. Mikäli integraatio ei ole mahdollista tai mikäli sitä oppi-
laan kehityksen kannalta ei voida pitää tuloksellisena, opetus järjestetään 
pienemmässä ryhmässä.

11.3. Oppilaanohjaus
Oppilaanohjaus on ohjausta koulutyöhön, työelämään ja vapaa-aikaan. 
Oppilaanohjausta annetaan 1.-6. luokilla eri oppiaineiden ja koulun muun 
toiminnan yhteydessä. Oppilaanohjaus on 7.-9.luokilla oma oppiaineensa. 
Oppilaanohjauksen keskeisiä teemoja ovat:
• Opiskelutaitojen ohjaus
• Eri ammattialojen ja koulutusjärjestelmän esittely
• Työelämään tutustuminen 9.luokalla
• Jatko-opintoihin ohjaus
• Kasvun ja kehityksen ohjaus
Opinto-ohjaajana kaikilla luokilla toimii Matti Laakso (044-7019319)

11.4. Moniammatillinen oppilashuoltotyöryhmä
Ongelmien ilmaantuessa oppilaiden ja heidän vanhempiensa tukena toimi-
vat tapauskohtaisesti koottavat oppilashuoltotyöryhmät, joiden kokoonpa-
no räätälöidään tarkoituksenmukaisesti. Näiden ryhmien toimesta ja pää-
töksistä laaditaan asianmukaiset dokumentit. Ryhmä koostuu eri alojen 
asiantuntijoista ja sen tehtävänä on suunnitella ja koordinoida arkea suju-
vammaksi.
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11.5. Kuraattori
Kuraattori on koulussa työskentelevä sosiaalityöntekijä. Häneen voivat ol-
la yhteydessä oppilaat, vanhemmat tai opettajat, kun ilmenee ongelmia 
koulussa, kotona tai vapaa-aikana. Koulukuraattorina toimii Teemu Hau-
kio (044-7019237). Kuraattori on tavattavissa koululla ilman ajanvarausta.

11.6. Koulupsykologi
Koulupsykologin työn tavoitteena on tukea oppilaan koulunkäyntiä ja edis-
tää hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Koulupsykologi pyrkii olemaan 
oppilaan, vanhempien ja koko kouluyhteisön tukena. Pääpaino koulupsy-
kologin työssä on oppilaan kehitykseen, oppimiseen ja koulunkäyntiin liit-
tyvien pulmien kartoittamisessa. Hän toimii koulun oppilashuollossa terve-
ydenhuollon ammattihenkilönä, yhteistyössä mm. opettajien ja kuraattorin 
kanssa. Koulupsykologi Pia Nummi (puh. 044-7019740) on tavoitettavissa 
koulussa tiistaisin ja perjantaisin klo 8-12 tai sopimuksen mukaan.

11.7. Terveydenhoito
Terveydenhoitajan vastaanotto on koululla joka arkipäivä. Terveydenhoita-
ja on Jutta Meronen (044-7013823). Koululääkärin vastaanotto on koululla 
noin kaksi kertaa kuukaudessa. 

Terveydenhoitaja suorittaa terveystarkastuksen kaikille oppilaille. Ter-
veystarkastukseen sisältyvät seulontatutkimukset (paino, pituus, näkö, 
kuulo, verenpaine, hemoglobiini), terveystottumusten selvittäminen, henki-
lökohtainen terveyskasvatus ja tarvittavat tehosterokotukset. Lääkäri suo-
rittaa tarkastuksen 8 luokkalaisille. Oppilaat saavat nuorison terveystodis-
tuksen.

Koulutapaturma on koulussa tai koulumatkalla sattunut tapaturma. Ta-
paturman ensiapu annetaan koululla ja tarvittaessa pyritään ottamaan yh-
teys huoltajaan. 1.-6.-luokkalaisten koulutapaturmista aiheutuvat kustan-
nukset korvaa Porin kaupunki. Yksityislääkärin vastaanotolla käyntejä kau-
punki ei korvaa. 7.-9.-luokkien oppilaat on vakuutettu koulutapaturman va-
ralle. Tapaturman vuoksi välttämätön kuljetus voidaan järjestää lääkärinto-
distuksen perusteella.

Hammashoito on järjestetty Porin Puuvillassa, osoitteessa Keskusham-
mashoitola, Pohjoisranta 11, D-rakennus, 3.kerros, puh.02-6213625 (ajan-
varaus). Koulun tiloissa toimii myös Pop-up hammastarkastus määrättyinä 
ajankohtina.

11.8. Luokkien 1-6 ja 7-9 pienryhmät
Pienryhmät on tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat yhdessä tai useam-
massa aineessa pienempää ryhmää oppimisensa tueksi. Luokkien 1-2 
pienryhmässä on erityisopettajana Riikka Ruotsalainen ja Hannele Nykä-
nen (luokissa 3-6) ja yläkoulussa luokilla 6-9 erityisopettajana on Jouko 
Visuri.

11.9. Joustava perusopetus – Jopo-luokka
Koulussamme toimii myös joustavan perusopetuksen pienryhmä – Jopo-
luokka. Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteena on vähentää pe-
rusopetuksen keskeyttämistä ja syrjäytymistä. Oppilas valitaan joustavaan 
perusopetukseen oppilaan tai hänen huoltajansa tekemän hakemuksen 
perusteella. Jopo-luokan oppilaiden tukena on useita aikuisia mm. opetta-
jat Mikko Heikkilä ja Kari Lilja sekä kuraattori Teemu Haukio.

11.10. Valmistava opetus
Koulussamme on kaksi valmistavan opetuksen luokkaa, joissa opetetaan 
suomen kieltä. Valmistavaa opetusta tarjotaan maahanmuuttajataustaisil-
le lapsille ja nuorille, jotka eivät vielä osaa riittävästi suomen kieltä voidak-
seen opiskella suomenkielisessä opetusryhmässä. Opettajina toimivat Var-
pu Roy ja Minna Javanainen. Luokissa toimii myös koulunkäynninohjaajat.
Jokaiselle valmistavan luokan oppilaalle nimetään oma kotiluokka yleis-
opetuksen puolelta. Maahanmuuttajaoppilaita integroidaan mahdollisuuk-
sien mukaan näiden kotiluokkien tunneille. Alkuopetusikäiset valmistavan 
opetuksen oppilaat opiskelevat inklusiivisesti 1.luokilla, mutta erillisissä va-
lo-ryhmissä. Oppilaat opiskelevat suomenkielisissä opetusryhmissä niitä 
aineita, joissa he pärjäävät vähäiselläkin kielitaidolla. Kaarisillan yhtenäis-
koulussa saa opetusta myös venäjän, arabian ja darin kielissä.
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12. KOULUNKÄYNTIÄ AVUSTAVA
       HENKILÖKUNTA
Koulunkäynninohjaaja

Kaarisillan koulussa toimii lukuvuonna 2018–2019 useita koulunkäynnin-
ohjaajaa. He ovat luokassa oppilaan apuna ja tukena ja auttavat oppilasta 
oppitunneilla ja välitunneilla: Paula Häyhtiö, Janne Metsämaa, Kirsi Klee-
mola, Johanna Ruippo, Aicha Ben Said, Janne Helander, Timur Yakubov, 
Farina Elena ja Galina Parfjonova.

Koulumummot ja kouluvaarit

Kaarisillan yhtenäiskoulussa on myös vapaaehtoistyössä koulumummjo – 
ja yksi kouluvaari: Liisa Kiviniemi, Ritva Kasvinen, Seija Kesti-Helia, Arja 
Maanavilja ja Kalevi Halminen. He käyvät koululla kerran viikossa ja ovat 
mukana koulun toiminnassa auttaen oppilaita. Koulussa käy myös viikoit-
tain kaksi lukumummia, jotka käyvät lukemassa oppilaille.

Erityisjoukot 

Koulussa apuna on myös Erityisjoukot Sami Virta ja Jaana Nordlund. He 
auttavat kaikissa koulun askareissa.

13. TIEDOTTAMINEN JA
       YHTEYDENPITO KOTEIHIN 
Wilma
Wilmaan kirjaudutaan tunnuksilla, jotka olet saanut koululta. Wilman inter-
netosoite on https://wilma.pori.fi. Wilman käytössä sinua opastaa koulusih-
teeri Jaana Lautamäki 044 7015307 tai jaana.lautamaki@pori.fi.

Koulun nettisivut
Koulun kotisivu www.pori.fi/kaarisillankoulu löydät aina viikon ajankohtaiset 
tiedot siitä mitä koulussa tapahtuu. Myös kaikki muu tärkeä tieto on saatavissa 
sähköisenä tältä sivustolta. Kannattaa katsoa ainakin kerran viikossa.

Facebook
Koulun Facebook-sivulta löytää myös ajankohtaista ja mielenkiintoista tie-
toa koulun tapahtumista. Käy tykkäämässä sivusta, niin näet, mitä kivaa 
koulussa tapahtuu.

Koulun blogi
Koulun kotisivulla on linkki Koulun blogiin, josta voi lukea mitä kaikkea hie-
noa koulussa tapahtuu ja tehdään.

14. OPPITUNNEISTA
14.1. Liikuntatunnit
1.  Turvallisuus liikuntatunneilla
Perusajatus
• Turvallisuus on koulupäivän tärkein asia.
• Opettajan on aina tiedettävä missä olet tai mitä teet - toimi tarkasti 
  opettajan ohjeiden mukaan.
• Mieti aina ennen valintojasi: onko tämä turvallista minulle ja muille?
Matka liikuntapaikalle
• Liiku reippaasti kävellen tai pyörällä (MUISTA KYPÄRÄ!!), 
  ei mopoautolla/mopolla. 
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• Käytä ainoastaan pyörä- ja kävelyteitä, suojateitä, alikulkuja 
  ja liikennevaloristeyksiä.
• Sinulla ei ole lupaa poiketa kotiin, kauppaan, asioille tai muualle.
• Lähde matkaan välittömästi edellisen tunnin päätyttyä.
Liikuntapaikalla
• Tule ajoissa paikalle.
• Odota aina opettajaa ja ohjeita. Omin päin ei saa aloittaa, 
  vaikka mahdollisuus olisikin.
• Huolehdi, että arvoesineesi ovat tallessa.
Liikuntatunnilla
• Oma lääkitys (esim. astma, diabetes) on oltava aina mukana 
  liikunta-asun taskussa, AINA!!
• Kerro jo syksyn ensimmäisellä tunnilla sairaudestasi 
  liikunnanopettajalle.
• Opettajan on saatava tietää välittömästi, kun joku loukkaa.

2. Liikuntavarustus
Huomio joka tunnilla
• Oppilas itse opettelee huolehtimaan varusteistaan tulevalle tunnille.
• Ota huomioon sääennusteet, jotta ulkovarustus kestää tuulen, 
  kylmän ja kostean.
• Joka liikuntatunnin päätteeksi peseydytään, pyyhe siis aina mukana.
• Liikuntavarustus tarkoittaa toista vaatekertaa, ei muun koulupäivän 
  aikana käytettäviä vaatteita.
Varusteiden vaihtaminen
• Joko koulun pukuhuoneessa tai liikuntapaikalla.
• Peseytyminen suoritetaan joko koululla tai liikuntapaikalla.
• Pakkaa varusteet jo edellisenä iltana valmiiksi.
Sisävarustus
• T-paita, shortsit tai verkkarihousut, vaihtoalushousut/-alusvaatteet, 
  sisäpelikengät.
• Uimaan uimahousut/uimapuku (ei -shortsit), uimalasitkin voi tuoda.
Ulkovarustus
• Lenkkikengät, verryttelyhousut, pitkähihainen paita/takki sekä 
  vaihtoalushousut.
• Pukeudu aina sään mukaan! 
• Suosi kerrospukeutumista: lämmetessä voit vähentää, tauoilla ja 
  matkalla lisätä vaatetusta.

• Talvella päähine ja käsineet mukaan.
• Jäällä kypäräpakko, malli vapaa - koululta löytyy lainakappaleita, 
  ota yhteys ajoissa opettajaan.

3. Sairaustapaukset
• Jos olet sairas, sairasta kotona ja tule vasta terveenä kouluun.
• Jos olet koulukuntoinen, niin varustaudu liikuntatunneilla liikkumaan 

oman terveyden mukaan (liikuntavarustus mukana, riittävästi vaateker-
roksia kevyempään ja sovellettuun liikuntaan).. 

• Nuhat, pienet säryt, vammat tai muut vastaavat eivät kokonaan estä liik-
kumista.

• Jos sinulla on lääkärin määräämä liikuntakielto, tule vähintään päivää 



32 33

ennen tuntia opettajan juttusille ja sovi kieltojakson ajan tuntien ohjel-
ma. Opettajan pitää tässäkin tapauksessa tietää, missä olet liikuntatun-
tien aikana.

• Luvat poissaoloihin myöntää vain luokanvalvoja ja rehtori.

14.2. Uskonnon opetus
Perusopetuslain 11§:n 2 momentin mukaan ketään ei voida velvoittaa osal-
listumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Tämän pe-
rusteella oppilasta ei voida velvoittaa osallistumaan jumalanpalvelukseen 
tai muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen. Perusopetuksen oppilaan osalta 
huoltaja ilmoittaa, jos oppilas ei osallistu uskonnon harjoittamiseen. Lo-
makkeita saa tarvittaessa koululta.

Oppilas, joka ei kuulu ev.lut. kirkkoon, voi huoltajan ilmoitettua asias-
ta osallistua ev.lut. uskonnon opetukseen. Tätä ilmoitusta ei siirtymävai-
heen aikana vaadita oppilailta, jotka nykyisin osallistuvat ko. opetukseen. 
Oppilaalle, joka ei kuulu mihinkään uskontokuntaan ja jonka huoltaja ei 
tee edellä mainittua ilmoitusta, opetetaan vastaisuudessa ilman eri pyyn-
töä elämänkatsomustietoa. 

Kaarisillan koulussa opetetaan evankelisluterilaisen uskonnon opetuk-
sen lisäksi ortodoksiuskontoa ja islamin uskontoa.

14.3. Valinnaisaineet
14.3.1. Luokat 5–6
Valinnaisaineita opiskellaan yksi tunti viikossa. Oppilaat voivat valita sa-
man valinnaisaineen vain kerran. Näin oppilas saa mahdollisuuden tutus-
tua kolmeen eri valinnaisaineeseen vuosiluokkien 5–6. aikana. Tämä on 
hänen kokonaiskehityksensä kannalta tärkeää. Arviointi on suoritettu (S) 
tai hylätty (H). Valittavia valinnaisaineita ovat: Ilmaisutaito, tietotekniikka, 
yrittäjyys, äly- ja väläys- matemaattinen ajattelu ja logiikka ja arjen sankarit.

14.3.2. Luokat 8–9
Oppilaat valitsevat 8.luokalla neljä tuntia ja 9. luokalla kuusi tuntia valin-
naisaineita. Valittavana on kahden viikkotunnin valintoja. Valinnat suorite-
taan tammikuussa. Valittavia valinnaisaineita ovat: Musiikki, kuvataide, kä-
sityö tekninen, käsityö tekstiili, liikunta, kotitalous, tietotekniikka, ilmaisutai-
to ja Saksa.

14.4. Arviointi 
Arviointi on muuttunut uuden opetussuunnitelman mukaiseksi. Nyt arvi-
oidaan oppimista, ei oppilasta. Arviointi kohdistuu oppilaan osaamiseen, 
työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Luovuutta rohkaistaan – on parempi ko-
keilla ja erehtyä kuin viitata vain silloin, kun osaa. Käyttäytymisestä anne-
taan erillinen arviointi, työskentely arvioidaan osana oppiaineita.

Arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehit-
tämään oppilaan edellytyksiä itse arviointiin. Arvioinnin tulee olla monipuo-
lista ja sen tulee perustua dokumentoituihin tietoihin. Arviointi jaetaan opin-
tojen aikaiseen arviointiin ja päättöarviointiin. 

Arvioinnin tehtävänä ovat: • oppilaan oppimisen ja opiskelun ohjaami-
nen, tukeminen ja kannus taminen • oppilaan suoriutumisen kuvaaminen 
suhteessa tavoitteisiin

Perinteiset todistukset eivät katoa, mutta painotus muuttuu. Oppimis-
keskustelut on otettu käyttöön sähköisen portfolion muodossa. Kaikille op-
pilaille pidetään joulu-helmikuussa oppimiskeskustelut, joissa mukana on 
aina myös oppilaan huoltaja. Välitodistuksia ei enää anneta 1.–6. luokan 
oppilaille. Luokanvalvojan kanssa käyty oppimiskeskustelu korvaa välito-
distuksen. Jouluna 7.-9. luokan oppilaille annetaan numeerinen välitodis-
tus. Keväällä kaikille oppilaille jaetaan todistukset. Todistus on keväällä sa-
nallinen luokilla 1.–3. ja numeerinen luokilla 4.-9. Peruskoulun oppimäärän 
suoritettuaan oppilas saa peruskoulun päättötodistuksen
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15. OPPILAIDEN POISSAOLOT
Luokanvalvoja ja luokanopettaja seuraavat luokkansa koulutyötä ja pois-
saoloja. Mikäli oppilas joutuu olemaan poissa koulusta, pitää huoltajan il-
moittaa asiasta luokanopettajalle tai luokanvalvojalle mahdollisimman pi-
an. Jos oppilaan poissaolosta ei ole tietoa, opettajat merkitsevät Wilmaan 
oppilaan poissaolleeksi (selvittämätön poissaolo). Luokanvalvoja muuttaa 
poissaolon syyn selvityksen saatuaan. Toivomme, että huoltajat ilmoittai-
sivat rehellisen syyn poissaoloon myös siinä tapauksessa, että oppilas on 
ollut aiheettomasti pois koulusta. Jos oppilaalle halutaan lupa poissaoloon 
muusta syystä kuin sairauden vuoksi, sitä on anottava etukäteen Wilmas-
sa sähköisellä lomakkeella. Huoltajan tulee huolehtia siitä, että tällaisesta 
poissaolosta johtuva opiskelussa jälkeen jääminen tulee korjatuksi. Hyväk-
syttävästä syystä luokanopettaja/luokanvalvoja voi myöntää poissaololu-
van enintään kolmeksi päiväksi. Pidemmän ajan ollessa kyseessä yli 3 päi-
vää asian käsittelee rehtori luokanopettajaa kuultuaan.

16. KOULUN MUU TOIMINTA
16.1. Monialainen oppimiskokonaisuus
Monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuonna 2018-2019 toteutetaan ide-
alla Hoh hoijaa - koko koulu nukkuu. Oppilaiden nukkumiseen ja nukkumat-
tomuuteen kiinnitetään lukuvuoden aikana huomiota eri tilanteissa.  Yhte-
nä viikkona (30 h) nukutaan koko viikko ja otetaan päikkäreitä koulussa. 
Työryhmät ja solujen tiimit suunnittelevat monikielisen oppiskokonaisuu-
den yhdessä oppilaiden kanssa.

16.2. Chromebook -tietokoneet
Kaikki 4-9. luokan oppilaat saavat omat henkilökohtaiset Chromebook-ko-
neet käyttöönsä. Chromebook -koneella tarvitsee olla suojapussi, jonka voi 
tehdä koulussa tai ostaa itse. Chromebook koneen saa ottaa kotiin, kun 
huoltajat ovat allekirjoittaneet käyttösopimuksen. Näillä tietokoneilla teh-
dään töitä koulussa ja kotona. 

16.3. Kännykän käyttö ja elektroniset laitteet
Kännykän ja muiden elektronisten laitteiden käyttäminen on tunnilla kiellet-
ty ellei niitä käytettä opetuksessa. Kokeiden ajaksi puhelimet tuodaan opet-
tajanpöydälle. Toivomme, että oppilaat säilyttävät arvokkaita tavaroitaan 
erityisen huolellisesti katoamistapausten välttämiseksi.

16.4. Tukioppilastoiminta, oppilaskunta, 
         pienten parlamentti 
Koulussamme toimii 19 tukioppilasta. Tukioppilastoiminnan tarkoituk-
sena on oppilaiden kouluviihtyvyyden parantaminen mm. ennaltaehkäise-
mällä koulukiusaamista ja puuttumalla siihen. Tavoitteena on turvallinen ja 
kannustava opiskeluilmapiiri. Tukioppilaat kokoontuvat säännöllisesti pala-
vereihin ja koulutustilaisuuksiin, joissa suunnitellaan erilaisia tapahtumia, 
tempauksia ja luokkavierailuja. Oppilaat voivat apua kaivatessaan kääntyä 
myös tukioppilaiden puoleen. Tukioppilastoiminnan vetäjinä toimivat opet-
tajat Noora Rajala ja Varpu Roy.

Oppilaskunnan hallitus ja pienten parlamentti
Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat. Oppilaskunnan hallitus 
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ja Pienten parlamentti toimivat oppilaskuntaa edustavina yhteistyöeliminä. 
Ne toimivat yhteistyössä vanhempien, opettajien, muun henkilökunnan ja 
kouluviranomaisten kanssa koulun kasvatustavoitteita tukevan toiminnan 
järjestämiseksi erilaisin toimintamuodoin. 6.-9. luokkien ohjaavana opetta-
jana toimii opettaja Katja Patoranta. Pienten parlamenttia 1.-5. luokat ohjaa 
opettaja Helmi Virta.

Välkkäritoiminta

Koulussa on Välkkäritoiminta, jossa oppilaat toimivat välituntileikittäjänä – 
kavereina kahdella pitkällä välitunnilla. Välkkärit tunnistaa sinisestä liivis-
tä. Välkkäritoimintaa koordinoi opettaja Mari kangas. Välkkäreinä toimivat 
koulumme kuudennen luokan oppilaat tuutoreineen.

16.5. Vanhempainyhdistys
Vanhempainyhdistyksen tehtävänä on koulun ja kodin välisen yhteistyön 
kehittäminen: tiedottaminen, yhteisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjes-
täminen. Toimintaan ja tapahtumien järjestämiseen ovat tervetulleita kaikki 
vanhemmat! 

Miksi juuri sinun kannattaa osallistua?
• Tutustut toisiin vanhempiin, joiden lapset käyvät samaa koulua.
• Oman verkoston laajentuessa saat enemmän tietoa koulukuulumisista ja 
lasten ja nuorten asioista toisilta vanhemmilta - joskus jutustelu toisen van-
hemman kanssa voi pelastaa päivän!
• Vanhempainyhdistystoiminnassa on hyvä meininki – mukavaa tekemistä 
yhdessä toisten vanhempien kanssa, lasten hyväksi!
Vuosittain vanhempainyhdistys järjestää discoja ja muita tapahtumia kou-
lulla, jakaa stipendejä ja ruusuja kevätjuhlassa sekä valitsee ja palkitsee 
vuoden alumnina jonkun koulun entisen oppilaan, joka on ansioitunut 
omalla alallaan. 
Tule mukaan toimintaan ja seuraa: 
www.facebook.com/KaarisillanKoulunVanhempainyhdistysRy/ 

Vuosikokous to 4.10.2018 klo 18.00 koululla
Alakoululaisten disco ke 28.11.2018 klo 18.00-19.30
Lisätietoja: Puheenjohtaja Päivi Erkko päivi.erkko@dnainternet.net 
puh: 045 633 5221, sihteeri Mirka Silmu mirka.silmu@gmail.com 
puh: 040 738 7515

16.6. Kadonnut oppikirja
Oppilaat saavat syksyllä vuodeksi käyttöönsä kunkin aineen oppikirjat, jot-
ka palautetaan keväällä. Kadonneen tai tuhotun kirjan tilalle oppilas joutuu 
itse hankkimaan uuden. 

16.7. Liikenneturvallisuus
Pienimpien koululaisten saattaminen kouluun ja hakeminen koulusta autol-
la voi olla joissakin tapauksissa tarpeellista. Terveyden kannalta olisi kui-
tenkin hyvä, että lapset kulkisivat kouluun kävellen tai pyörällä.

Liikuntarajoitteisia kuljetettavia lukuun ottamatta autosta jättäminen ja au-
toon ottaminen tulee suorittaa joko kadun levennetyillä osilla tai kadun ja en-
tisen Isosannan koulun pysäköintialueen välissä olevan kiertoreitin varrella. 
Myös koulun kaupunginpuoleista pysäköintialuetta voi käyttää liikennemerk-
kien osoittamalla tavalla. Suosittelemme, että pienimmät, ainakin 1.-luokka-
laiset kulkevat koulumatkansa muuten kuin polkupyörällä. Kaikkien polku-
pyörällä koulumatkaa kulkevien ja kouluaikana pyöräilevien olisi suositelta-
vaa tietenkin käyttää pyöräilykypärää, koska lakikin sitä edellyttää. 

16.8. Koulun piha-alueella ajaminen
Turvallisuuden takaamiseksi tulee noudattaa seuraavia ajo-ohjeita:
Paras paikka jättää lapset autosta on parkkipaikka. Oppilailla on tästä lyhyt 
matka kävellä koulun piha-alueelle. Vain viralliset koulukuljetukset sekä 
sairastuneen oppilaan kuljetukset voidaan ajaa pihoille ulko-ovien viereen. 
Koulun pihalla on pysäköinti kielletty. Koulun juhlien ja vanhempaintapaa-
misten ym. aikana saatetaan poiketa näistä määräyksistä. Lisätietoa voi 
kysyä aina tarvittaessa opettajilta ja rehtorilta. Mopojen ja mopoautojen py-
säköintialue on ruokalan edessä. Kaikkia koulun alueella ajoneuvolla liik-
kuvia pyydetään noudattamaan aina erityistä varovaisuutta. Koulun pihaan 
ajo autolla on kielletty.

16.9. Koulun vaihto ja oppilaskuljetukset
Jos oppilaan asuinpaikka muuttuu siten, että se edellyttää koulun vaihtoa, 
huoltajan tulee ilmoittaa siitä mahdollisimman pian koululle. Samoin toi-
votaan mahdollisimman nopeaa ilmoitusta osoite-, puhelin- yms. tietojen 
muuttumisesta. 
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18. KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Hyvä käytös
 • Puhun kaikille kohteliaasti, muistan kiittää ja pyytää anteeksi.
 • Annan toisille työ- ja opiskelurauhan. Muistan myös kuunnella muita.
 • Otan kaikki mukaan leikkeihin ja peleihin.
 • Olen ystävällinen enkä kiusaa. Jos havaitsen kiusaamista, puutun 
  tilanteeseen  tai kerron siitä aikuiselle.
 • Noudatan annettuja ohjeita ja aikatauluja.
 • Noudatan hyviä ruokailutapoja.

 • Pukeudun tilanteen mukaisesti (esim. liikuntavaatteet liikuntatunnilla, 
  sisävaat teet sisätiloissa, säänmukaisuus ulkona).

Oleskelu ja liikkuminen
 • Liikun sisätiloissa kävellen ja rauhallisesti.
 • Kuljen koulun sisätiloissa ja ruokalassa ilman ulkokenkiä tai 
  käytän sisäkenkiä.
 • Odotan vuoroani tarpeen vaatiessa.
 • Hissi on käytössä rehtorin tai vararehtorin luvalla.
 • Kuljen oppitunneille B-rakennukseen ulkokautta.
 • Pysyn koulupäivän ajan koulualueella tai muulla opetuspaikaksi 
  sovitulla alueella.
 • Kuljen koulumatkat liikennesääntöjä noudattaen.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen
 • Huolehdin omasta siisteydestäni, tavaroistani ja tehtävistäni.
 • Huolehdin ympäristöni siisteydestä.
 • Kunnioitan koulun ja muiden omaisuutta. Jos vahingossa rikon 
  toisten tai koulun  omaisuutta, korvaan aiheuttamani vahingon ja 
  siivoan aiheuttamani epäjärjestyksen ja sotkun.

Turvallisuus
 • Toimin koulussa niin, että edistän käyttäytymiselläni kaikkien 
  turvallisuutta (esim. käytän leikkivälineitä asiallisesti, käytän kypärää 
  luistellessa, en heitä lumipalloja, liikun portaissa varovaisesti, 
  talutan pyörääni).

Tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö
 • Käytän oppitunneilla ja koulun muun toiminnan aikana tietokoneita, 
  matkapuhe limia tai muita mobiililaitteita opettajan antamien 
  ohjeiden mukaan.
 • En saa julkaista toisesta henkilöstä ottamaani kuvaa tai videota 
  ilman kuvatun ja  hänen huoltajansa lupaa. 

Päihteet ja muut vaaralliset esineet
 • En tuo kouluun laissa kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden 
  vahingoittamiseen tarkoitettuja aineita tai esineitä (esim. alkoholi, 
  tupakka, tupakkatuotteet, huumausaineet, veitset, laserosoittimet,
  tulentekovälineet, muut vastaavat esineet).  Jos minulla on häiriötä 
  aiheuttava tai turvallisuutta vaarantava esine, opettaja tai koulun 
  henkilökunta voi poistaa sen minulta.

Oppilaskuljetukset
Peruskoulun kuljetusoppilaat käyttävät koulumatkojensa lippuna älykortti-
pohjaista avainperää. Koulutoimi maksaa lukuvuosittain tarvittavien avain-
perien ”panttimaksut”. Avainperän kadotessa huoltaja ottaa yhteyttä kou-
lusihteeriin. Avainperälippujen käyttöoikeus päättyy oppilaan vaihtaes-
sa koulua tai asuinpaikkaa. Avainperäliput palautetaan kouluun kevätlu-
kukauden lopussa. Palauttamatta jääneet avainperät joudutaan laskutta-
maan oppilaan huoltajalta todellisesti arvostaan.

16.10. Koulun kiinteistön hoito
Koulun kiinteistöjä hoitaa ja huoltaa ISS-palvelut Oy. Kouluisäntänä toimii 
Markus Jalonen p. 050 438 7076

17. KOULUSIHTEERIN TERVEISET 
Kanslia on avoinna päivittäin klo 8 – 15. Koulusihteerinä on Jaana Lauta-
mäki. Koulusihteeriin voi ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla  
jaana.lautamaki@pori.fi tai Wilman kautta esim. seuraavissa asioissa:
 • oppilaan osoitteen tai muiden tietojen vaihtuessa 
 • koulukuljetuksiin liittyvissä asioissa 
 • Wilman huoltajaliittymää koskevissa kysymyksissä
 • tarvittaessa todistusjäljennöstä tai opiskelutodistusta
 • muissakin kouluun liittyvissä asioissa 
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