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REKSIN TERVEISET 

 

   

Aloittelemme lukuvuotta epävarmoissa tunnelmissa. Korona ei talttunut toivotulla tavalla ja pieni pelko 

etäopetuksesta on olemassa, vaikka lähiopetuksessa ollaan niin pitkään kuin mahdollista. Tätä toivoo lähes 

jokainen. Tätä kirjoittaessa on tieto, että 12-15- vuotiaita aletaan rokottamaan välittömästi. Vaikka tämäkin 

asia jakaa mielipiteitä, toivon että tämä olisi steppi hyvään suuntaan. Ketään ei rokoteta pakolla, vaan se on 

tietenkin vapaaehtoista. Tulevaisuudesta ei kukaan tiedä, sanoi jo maantiedon professorini opiskeluaikoina. 

Koronarajoitukset ovat ennallaan ja toivon, että Vehkojalla säästyttäisiin joukkoaltistumisilta viime vuoden 

tapaan. Toivon, että myös kotiväki kannustaa isompia oppilaitamme ottamaan esim. maskisuosituksen 

tosissaan ja maskeja koulussa käytettäisiin. Vanhempainillat, oppilaspalaverit, juhlat jne toteutetaan 

edelleen etänä. Toivottavasti keväällä tapaamme teidät vanhemmat ihan livenä. 

Henkilöstömme muuttui enemmän kuin aikoihin. Eläköitymiset, vakituisen työpaikan saaminen muualta ja 

halu elämänmuutokseen osuivat kaikki nyt samaan ajankohtaan, ja meillä aloittaa kymmenkunta uuttaa 

työntekijää. Opettajia, ohjaajia, kuraattori, terveydenhoitaja jne. Katson kuitenkin, että uudet ihmiset, 

uudet ajatukset ja uudet tavat tehdä työtä rikastuttavat kouluamme ja tämä käännetään voitoksi. 

Kovasti on Hyvinkäälläkin puhuttu, että lapset alkavat loppua ja kouluverkkoa pitää tiivistää. Kesän aikana 

meille tuli 12 uutta oppilasta, joten siltä osin hyvältä näyttää. Vuoden päästä Hyvinkään kouluverkkoa 

ravistellaankin vähän enemmän, kun Härkävehmaan koulu suljetaan ja oppilaat ja henkilökunta sijoittuvat 

nyt olemassa oleviin kouluihin. 

Perustehtävä koulussa on ennallaan. Opetus ja kasvatus. Metodit muuttuvat ajan myötä, mutta 

perustehtävä pysyy samana. Vaikkakin itsetunnon vahvistaminen on yksi tärkeimmistä koulun tehtävistä, ei 

pettymyksiltä elämässä voi välttyä. Niiden sietämistäkin täytyy treenata – niin kotona kuin koulussakin. 

Kuulen usein menneiden vuosikymmenten takaa ajatuksia Vehkojan koulusta. Useinkaan ne eivät ole 

mairittelevia. Saamani palaute oppilailta ja vanhemmilta nykyisin saa uskomaan toisin. Uskon vahvasti, että 

ne valinnat, joita koulussamme on viime vuosina tehty ovat olleet oikeita. Perusasioihin paneutuminen, 

”sopivan viihtyisän” ilmapiirin luonti, hyvän yhteistyön korostaminen kotien kanssa ja sinnikäs työ 

oppilaiden eteen kantavat varmasti hedelmää. Meillä on hyvä koulu. 

Voimia meille kaikille tulevaan lukuvuoteen! 

Janne 

reksi 

 

 

 

 

 

 

 



TYÖ- JA LOMA-AJAT 

Syyslukukausi 11.8.2021– 22.12.2021. 

Syysloma 18.10.2021 -24.10.2021 (vko 42) 

Lauantaityöpäivä 27.11.2021. 

Joululoma 23.12.2021 – 9.1.2022. 

Kevätlukukausi 10.1.2022 – 4.6.2022. 

Talviloma 21.2.2022 – 27.2.2022. 

Pääsiäisloma 15.4.2022– 18.4.2022. 

Helatorstai 26.5.2022 sekä perjantai 27.5 ovat vapaapäiviä. 

 

ERITYISOPETUS 

Koulumme erityisopetusjärjestelyt ovat joustavat ja monimuotoiset kahden pienryhmän ja kolmen 
laaja-alaisen erityisopettajan turvin. Tarvittava tuki suunnitellaan jokaisen oppilaan 
henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. 

Alakoulussa erityispedagogista tukea antaa yksi laaja-alainen erityisopettaja yhdessä 
luokanopettajien kanssa. Yläkoulun tuesta vastaavat erityisluokanopettaja ja kaksi laaja-alaista 
erityisopettajaa. Tänä lukuvuonna samanaikaisopetus (erityisopettaja mukana normaalitunneilla) 
ja joustavat tukijaksot ovat yläkoulun pääasialliset tukimuodot. Yksilöllistetyt oppiaineet 
opiskellaan erityisopetuksen pienryhmissä. Viikossa on ainakin yksi kaikille avoin tukiopetustunti, 
jonne voi tulla mistä aineesta tahansa kertaamaan opittua - tai vaikka tehostamaan kokeisiin 
lukua. Laaja-alaisten erityisopettajien "työpareina" oppilaita ilahduttamassa (ja rauhoittamassa) 
ovat erityisopettajien kaverikoirat. Koirapäivät suunnitellaan oppilaiden tarpeiden ja mahdollisten 
rajoitusten mukaan. Luokkatila eo1 (erityisopettajien luokka) on ainoa tila, jossa koirat vierailevat, 
joten koira-allergia ei estä tuen saamista - silloin käytetään muita tiloja. Ottakaa rohkeasti yhteyttä 
oppimiseen liittyvissä pulmissa aineenopettajaan tai suoraan erityisopettajiin ja ilmoittakaa 
viimeksi mainituille erityisjärjestelyjä vaativista allergioista. 

 

OPPILAANOHJAUS 

Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä, vahvistaa opiskeluvalmiuksia 
ja auttaa tulevaisuuden suunnittelussa. Koulumme oppilaanohjaajana toimii Susan Sundström-
Varjonen. Häneen saa yhteyden Wilman välityksellä tai puhelimitse. 

 



9.LUOKKALAISTEN TYÖHARJOITTELU (TET) 

Viikot 47-48 

22.11.- 3.12.2021. 

 

8.LUOKKALAISTEN TYÖHARJOITTELU (TET) 

Viikko 11 

14.-18.3.2022. 

 

ANTTILAN KOULU 

Anttilan koulu on osa Vehkojan koulua. Anttilan koulu käsittää kolme alkuopetusluokkaa. 
Anttilan koulu toimii Vehkojan asuinalueella samassa rakennuksessa Anttilan päiväkodin kanssa. 
Koulu ja päiväkoti tekevät tiivistä yhteistyötä esi- ja alkuopetuksen kehittämiseksi. Henkilökunta 
tekee tiivistä yhteistyötä. Moniammatillisen tiimimme tehtävänä on ehkäistä koulupudokkuutta, 
ennakoida ongelmia ja tarjota yksilöllisiä, oman kehitystason mukaisia haasteita jokaiselle 
oppijalle. 

Anttilan koulun keskeisenä tavoitteena on perustaitojen vankka hallinta sekä äidinkielessä että 
matematiikassa. Tavoitteena on antaa oppilaalle hyvät perusvalmiudet selviytyä tulevista 
haasteista siirryttäessä ylemmille luokille. Koulussamme pidämme tärkeänä yhteiskasvattajuutta. 
Koulun koko henkilökunta ohjaa oppilaita yhteisten arvojen omaksumisessa ja hyvien 
työskentelytaitojen saavuttamisessa. 

VÄLITUNNIT  

Alakoulussa oppilaat menevät ulos jokaisella välitunnilla. Yläkoulun oppilaiden on myös hyvä 
piipahtaa raikkaassa ulkoilmassa välituntisin. Kaikki koulun oppilaat ovat ulkona klo 9.45 -10.00 ja 
klo 13.00 – 13.15. 

KOULUTERVEYDENHUOLTO 

Terveydenhoitaja Thresia Raunio on tavattavissa koululla koulupäivien aikana. 
Koululääkäri suorittaa terveystarkastukset 1lk, 5lk ja 8lk oppilaille.  
Terveydenhoitajan tavoittaa puhelimitse tai Wilman kautta. 

OTA YHTEYTTÄ KOULUTERVEYDENHUOLTOON, jos olet huolissasi jostakin lapsesi terveyteen 
liittyvästä asiasta (esim. kasvun ja kehityksen pulmat, mielenterveysasiat, päihteet, poissaolot).   

 



PSYKOSOSIAALINEN OPPILASHUOLTO 

Oppilashuoltotyöryhmä tarjoaa matalalla kynnyksellä oppilaille ja huoltajille psykososiaalista tukea 
ja ohjausta liittyen esim. oppilaan opiskelumotivaatioon, jaksamiseen ja mielenterveyteen, 
kaverisuhteisiin, kiusaamiseen, arjen hallinnan pulmiin, yllättäviin elämänmuutoksiin ja kriiseihin 
sekä oppimis- ja keskittymisvaikeuksiin. Tuki voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista. Oppilas voi tulla 
asiakkaaksi omasta aloitteestaan, huoltajien yhteydenoton perusteella tai esim. opettajan tai 
terveydenhoitajan suosittelemana. Oppilashuoltohenkilöstö on tavoitettavissa joka päivä Wilman 
kautta tai puhelimitse. Koulukuraattorin tavoittaa pääsääntöisesti koululta maanantaista 
keskiviikkoon. 

TYÖJÄRJESTYKSET 

Työjärjestykset löytyvät Wilma-ohjelmasta. Syksyn työjärjestykset ovat voimassa syyslukukauden. 
Kevään lukujärjestykset poikkeavat syksyisistä työjärjestyksistä jonkin verran ja kevään 
työjärjestykset astuvat voimaan ma 10.1.2022. Jos syksyn aikana havaitaan lukujärjestyksissä 
selkeitä pedagogisia tai käytännön ongelmia, niitä voidaan päivityksen yhteydessä mahdollisesti 
parantaa. 

POISSAOLOT 

Mikäli oppilas sairauden vuoksi joutuu olemaan pois koulusta, huoltajan tulee ilmoittaa siitä 
ensisijaisesti Wilman kautta luokanvalvojalle samana päivänä klo 12.00 mennessä. Muut 
poissaololuvat anotaan kansliasta tai koulun kotisivuilta saatavalla poissaoloilmoituslomakkeella. 
Luokanopettaja / luokanvalvoja voi myöntää oppilaalle enintään 5 vrk:n poissaololuvan. Pidemmät 
vapaat myöntää rehtori. 

TODISTUKSET 

 Oppilaat(4-9 luokat) saavat todistukset kaksi kertaa lukuvuodessa: syyslukukauden lopussa ja 
kevätlukukauden lopussa. Oppilaat (1-3 luokat) saavat lukuvuositodistuksen kevätlukukauden 
päätteeksi. Numeroarvostelu annetaan ensimmäisen kerran 4. luokan syksyllä. 

KEHOTUKSET 

Nelosvaarassa olevat oppilaat saavat kehotukset lokakuussa ja maaliskuussa. Tavoitteena on saada 
oppilas panostamaan tosissaan koulunkäyntiin, jotta hän välttyisi ehdoilta kyseisessä oppiaineessa. 

SÄILYTYSLOKEROT 

Oppilailla on mahdollisuus varata itselleen säilytyslokerikko. Lokerikon avaimen saa 5€ panttia 
vastaan koulun kansliasta. Pantin saa takaisin avainta vastaan 9. luokan päätteeksi. Jos avain 
katoaa, siitä on tultava kertomaan kansliaan, koulu teettää uuden avaimen panttirahalla. 

 

 

 

 



KOULUYHDISTYS 

Koulussamme toimii aktiivinen kouluyhdistys, joka on merkittävässä roolissa kouluyhteisön 
toiminnan mahdollistamisessa. Kouluyhdistys järjestää toimintaa ja tapahtumia oppilaille, 
vanhemmille ja opettajille (vuosittain Vehkojan Vilinät ja lisäksi mm. erilaisia tilaisuuksia). 
Lisäksi kouluyhdistys tekee aloitteita mm. kaupungin opetuslautakunnalle, liikennesuunnitteluun 
ja opettajainkokouksille sekä jakaa stipendejä ja toiminta-avustuksia koulun välinehankintoihin.  

Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan! Voit tukea toimintaa myös maksamalla 
kannatusmaksun. Kertyneet varat käytetään suoraan oppilaiden hyväksi. 

 

HYVINKÄÄN PERUSKOULUJEN YHTEISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

1. Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita koulussa ja koulumatkoilla. 
2. Käyttäydyn ystävällisesti, rehellisesti ja kohteliaasti. 
3. Pidän yllä hyvää ilmapiiriä. 
4. Annan työrauhan kaikille 

5. Suoritan tehtäväni tunnollisesti. 
6. Pidän hyvää huolta kouluympäristöstä sekä omista ja toisten tavaroista. 
7. Käytän kännykkää tai muita elektronisia laitteita vain opettajan/rehtorin luvalla. 

 

ILMOITUS YLÄKOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE PERUSKOULUSSA SUORITETTAVISTA 
OPPILASTÖISTÄ, JOISSA ON VAARAN MAHDOLLISUUS 

Valtioneuvoston asetuksessa (475 /2006) säädetään, että peruskoulun seitsemännestä 
vuosiluokasta lähtien oppilaat voivat opettajan johdolla tehdä asetuksen 4§:ssä tarkoitettua 
vaarallista työtä, jos se on oleellinen osa opetussuunnitelmaa ja voidaan tehdä turvallisesti. 
Perusopetuksessa edellä mainittu asetus koskee varsinkin käsityön, erityisesti teknisen työn 
opetuksessa käytettäviä koneita, laitteita ja työvälineitä sekä fysiikan, kemian, biologian ja 
kuvataiteen käytännön harjoitustöissä käytettäviä kemiallisia aineita sekä työkaluja ja sähköisiä 
laitteita. 

 

Koronaohjeistus oppilaille  

•  Pese kädet aina tullessasi luokkaan ja poistuessasi luokasta.   

• Älä liiku luokassa tarpeettomasti.  

• Pidä turvaväliä toisiin henkilöihin 2 metriä tai mahdollisuuksien mukaan.  

•  Yski ja aivasta hihaan, ja pese tämän jälkeen kädet.  

• Jos tunnet itsesi sairaaksi, jää kotiin. Kouluun ei saa tulla edes lieväoireisena.  

• Oppitunnin pitäjä voi kotiuttaa oireisen oppilaan saman tien. Kotiutuksesta ilmoitetaan huoltajalle.  

•  Koulukuljetuksissa noudatetaan hygieniaohjeita ja turvavälejä mahdollisuuksien mukaan.  

•  Aina ennen ruokailua pestään ja desinfioidaan kädet. Älä koske kännykkään käsienpesun ja ruuan  

       ottamisen välillä. Kaikki syötävä ruoka pyritään ottamaan kerralla.   



• Pidä ruokajonossa turvaväli.  

• Älä kulje ruokalan läpi ruokailujen aikana klo 10.25-12.  

•  Mene oppitunnin päättymisen jälkeen ulos aina lähimpänä käytössä olevasta ovesta (ruokailun aikana ei 

pääovesta!) 

• Välitunnilla pyritään välttämään isoja porukoita.  

• Alakoululla kaikki välitunnit ovat ulkovälitunteja.  

• Yläkoulussa ulos mennään klo 9.45 ja klo 13, ja suosittelemme viettämään muutkin välitunnit   

       ulkona.  

• Kunnioita toisen fyysistä koskemattomuutta. Älä koske kaveria turhan takia. Jätä halailu koronan 

jälkeiseen aikaan     .  

  

 

 

  

  


