
 

 

 
Gumeruksen koulu 

 

Syystiedote 2021 - 2022 



 

GUMERUKSEN KOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT  

LUKUVUODELLE  2021 – 2022 

 

Syyslukukausi alkaa  ke 11.8.2021 

Syysloma vko 43  ma 25.10. – pe 29.10.2021 

Syyslukukausi päättyy  ke 22.12.2021 

 

Joululoma   23.12.2021 – 9.1.2022 

 

Kevätlukukausi alkaa  ma 10.1.2022 

Talviloma vko 10  ma 7.3. – pe 11.3.2022 

Pääsiäisloma  pe 15.4. – ma 18.4.2022 

Helatorstai   to 26.5.2022 

Kevätlukukausi päättyy la 4.6.2022 

 

 

 
GUMERUKSEN KOULUN PÄIVITTÄINEN AIKATAULU LV. 2021-2022 

 

KLO  LUOKAT 1-4 LUOKAT 5-9 

08.30 – 09.15 
1. oppitunti 1. oppitunti 

09.15 – 10.00 
2. oppitunti 2. oppitunti 

10.00 – 10.30 
Läksyparkki 

1.-4. luokkien ruokailu ja välitunti 

Läksyparkki 

5.-9. luokkien pitkä välitunti 

10.30 – 11.15 
3. oppitunti 3. oppitunti 

11.15 – 11.45 
1.-4. luokkien pitkä välitunti 5.-9. luokkien ruokailu ja välitunti 

 
11.45 – 12.30 

4. oppitunti 4. oppitunti 

12.30 – 12.45 
välitunti välitunti 

12.45 – 13.30 
5. oppitunti 5. oppitunti 

13.30 – 13.45 
välitunti välitunti 

13.45 – 14.30 
6. oppitunti 6. oppitunti 

14.30 – 15.15 
 

7. oppitunti 



 
OPETTAJAT LV. 2021 - 2022 
 

opettaja luokka/aine 

Halinen Marko 5. luokka, KS 6, LI 8-9 

Heikkilä Juhani musiikki 4-8 

Honkala Eeva-Kaisa 3. luokka, LT 6-9, val LI 4-6 

Honkala Jusa rehtori, TN 7, TNV 8-9 

Kaisto Leena 1. luokka, MU 3, KS 5, val KU 4-6 

Kanniainen Heidi  tekstiilityö, kotitalous, historia, yhteiskuntaoppi, 9. lk luokanvalvoja 

Kovalainen Mirko äidinkieli, englanti. 7. lk luokanvalvoja 

Kukkola Markku 4. luokka, LP 6-7, ATK 9, val. LI 4-6 

Laakso Tanja 2. luokka, val. KU 8-9 

Mattila Outi englanti, ruotsi, 8. luokan luokanvalvoja 

Niemi Johanna erityisopettaja, PULUKI 

Ojala Sisko esikoulu, UE 7-9 

Oosi Sanna  6. luokka, UE 5, KS 4, val. KS 4-6, KU 7 

Peltoniemi Jenni matematiikka, fysiikka, kemia, 9. lk luokanvalvoja 

Tuhkala Kari-Pekka Nuorisokoti 

Vaara Reija erityisluokanopettaja, pienluokka 

Vehviläinen Katariina biologia, maantieto, oppilaan ohjaus, luonto ja minä, terveystieto 

  

 

 

MUU HENKILÖKUNTA 

 
 

Koulunkäynninohjaajat 
 

 

Eskola Jaana 040-3156414 

Jäppinen Katja 040-3156416 

Kela Hanna 040-3156419 

Salin Kati 040-3156434 

Kälkäinen Hennariikka 050-3576634 

Laukka Sanna 040-3156417 

Määttä Anna-Mari 040-3156418 

Rautio Katja 040-3156415 
  

Laitoshuoltajat 

Liudmila Pelkonen 

Amornrat Tamio 

040-3156 381 

  

Talonmies 

Risto Pellikka 

 

040-3156 488 
  

Keittiö 

Marjo Manninen 

Raija Järvelä 

040-3156 380 

  

Koulutoimisto 

Arja Sikkilä 

 

040-3156431 

 

 



 

KOULUN  PUHELINNUMEROITA 

 

Aamu- ja iltapäivätoiminta 040-3156 449 

Halinen Marko 040-3156 428 

Honkala Eeva-Kaisa 040-3156 438 

Honkala Jusa, rehtori 040-3156 448 

Kaisto Leena 040-3156 420 

Kanniainen Heidi  040-3156 439 

Kovalainen Mirko 040-3156 436 

Kukkola Markku 040-3156 421 

Laakso Tanja 040-3156 437 

Mattila Outi 040-3156 424 

Niemi Johanna 040-3156 429 

Ojala Sisko 040-3156 425 

Oosi Sanna 040-3156 423 

Peltoniemi Jenni 040-3156 426 

Vaara Reija, vararehtori 040-3156 427 

Vehviläinen Katariina, opinto-ohjaaja 040-3156 435 

Koulukuraattori Jonna Achrén 040-3156 331 

Kouluterveydenhoitaja Henna Puolitaival 040-1357 949 

Siikajoen hammashoitola 08-8494 732 

Siikajoen terveysasema 08-8494 632 

   

Henkilökunnan sähköpostit: etunimi.sukunimi@siikajoki.fi paitsi henna.puolitaival@ras.fi. 

 

 
 

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENET  

 

Hanna Tervakangas, pj 

Sinikka Eirola, varapj 

Aino Liisa Haapakoski 

Tapani Yrjänä 

Matti Nivala 

Risto Niemelä 

Arto Lepistö 

Laura Vikiö, khall ed. 

Kauko Lehto, khall. pj. 

VAINU:n edustaja 

Sivistystoimenjohtaja 

Kunnanjohtaja 

 

mailto:etunimi.sukunimi@siikajoki.fi


 
 

TUKIOPETUS 

 

16 § Tukiopetus 

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan 

lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetuksen antamisesta päättää opettaja. Huoltaja 

voi halutessaan pyytää tukiopetusta. Tukiopetus on osa opetussuunnitelmaa ja perusopetusta, joten 

oppilas on opettajan harkinnan mukaan velvollinen osallistumaan tukiopetukseen. 

 

ERITYISOPETUS 

 

Erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on oppimiseen ja/tai keskittymiseen liittyviä vaikeuksia. 

Erilaisin tukitoimin siinä pyritään mm. oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn, puhehäiriöiden hoitoon, 

lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja niiden korjaamiseen, luokkaan sopeutumiseen ja 

tunne-elämän tukemiseen. Erityisopettajina toimivat Johanna Niemi, Reija Vaara ja Sara Kaakko. 

 

KURAATTORI JA TERVEYDENHUOLTO 

 

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Häneltä saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia 

koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään ilmenee muutoksiin tai omaan kehitykseen 

liittyvää tuen tarvetta. Yhteyttä voivat ottaa vanhemmat tai nuori itse. Ratkaisuja etsitään tarvittaessa 

myös koulun muiden aikuisten kanssa. Koulukuraattori Jonna Achrén on tavattavissa koululla parittomien 

viikkojen maanantaina ja parillisten viikkojen tiistaina. 
 

Kouluterveydenhoitaja Henna Puolitaival on tavattavissa tiistaisin ja perjantaisin ja torstaisin parillisilla 

viikoilla koulun rivitalon päätyhuoneistossa. Tiistaisin ja perjantaisin klo 11:45-12:30 on mahdollisuus 

mennä käymään ilman ajanvarausta. Hammashoito toteutuu Siikajoen hammashoitolassa yksilöllisen 

kutsujärjestelmän mukaan. 

 

 

 

KOULUKYYDITYS 

 

Kyyditysoppilaat odottavat ja nousevat taksiin koululta siihen osoitetulta alueelta.  

 

Aamulla kulkee linja-auto (Oulaisten Liikenne) Raahesta Merikylän kautta koululle. Tähän autoon 

tarvitaan linja-autokortti, jonka saa koululta. 

Karinkanta-Niitynmaa-linja-autoa ei enää ole vaan oppilaat haetaan takseilla kuten myös muut 

kuljetusoppilaat Revonlahden, Ylipään ja Tauvon alueelta.  

Kaikki taksit ovat Turusen Jokiseudun Taksin autoja. Kaikista kyydistä poissaoloista ja 

aikataulukysymyksistä voi ottaa yhteyttä Turuseen 045-8802747. 

Iltapäivisin uutena on linja-auto (Oulaisten Liikenne), jolla 14.30 pääsevät KK-Merikylä-Pesiön oppilaat 

menevät kotiin. Auto lähtee koululta. Tähän linja-autoon tarvitaan kortit (sama kuin aamukortti). 

Merikylä-Pesiön oppilaat, jotka pääsevät koulusta klo 15.15 menevät kotiin linja-autolla (Oulaisten 

Liikenne), joka lähtee Salelta 15.30. Tähän linja-autoon tarvitaan kortit (sama kuin aamukortti). 

Koulukuljetuksessa on oltava vain terveenä, oireisena ei voi käyttää koulukuljetusta. Autoissa 

noudatetaan hyvää käsi- sekä yskimis- ja aivastamishygieniaa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ERITYISET OPETUSJÄRJESTELYT 

 

Karanteeniin määrätylle oppilaalle tehdään päätös erityisistä opetusjärjestelyistä. Tällöin oppilaan opetus 

järjestetään etäopetuksena. Mikäli oppilas odottaa testitulosta, poissaolo merkitään terveydelliseksi 

poissaoloksi, mutta etäopetusta ei järjestetä. 

 

SAIRASTUMISEEN LIITTYVÄ OHJEISTUS 

 

Jos oppilaalla on infektio-oire, kuten yskä, nuha, kurkkukipu, lämpöily, oksentelu, ripuli, koulusta on 

oltava pois. Jos oppilas sairastuu koulussa infektio-oireeseen, opettaja ilmoittaa asiasta suoraan 

huoltajalle, joka hakee/ohjeistaa kotiin paluun välittömästi. Koulupäivän aikana sairastunut lapsi 

siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää 

lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. 

Huoltajat ottavat yhteyttä RAS:n infektiovastaanottoon, mikäli oppilaan hoidossa tarvitaan jatkotoimia. 

 

POISSAOLOT 

 

Muuhun kuin sairauspoissaoloon tulee aina hakea lupa ja poissaolo tulee perustella. Loma-anomus on 

Wilmassa ja koulun internetsivulla sekä tämän tiedotteen viimeisellä sivulla. 

 

 

LOMAN ANOMINEN 

 

Perusopetuslaki 35 § 

Oppilaan velvollisuutena on osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty 

tilapäisesti vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. 

 

Lain mukaan toimiessamme jokaisen oppilaan huoltajan on tarvittaessa anottava vapautusta koulutyöstä. 

Loma-anomus tehdään joko Wilmassa tai kunnan nettisivuilta löytyvällä lomakkeella, lomakkeen saa 

myös koulun kansliasta. Se, jolle vastuu loma-anomuksen hyväksymisestä kuuluu, tekee harkintansa 

mukaan kielteisen tai myönteisen päätöksen. Päätökseen vaikuttavat loma-anomuksen perustelut ja 

oppilaan suoriutuminen koulutyöstä. 

 

Seuraaviin loma-anomuksin suhtaudutaan pääasiassa kielteisesti: 
 

 Ostoksilla, parturissa tms. käynti 

 Pidennetyt viikonloput (koko päivä) 

 Lomat kotona tehtäviä töitä varten 
 

Seuraaviin loma-anomuksiin suhtaudutaan pääasiassa myönteisesti: 
 

 Lomamatkat 

 Urheilukilpailut 
 

Toivomme kuitenkin, että perheet toteuttaisivat lomamatkansa koulun loma-aikoina. 

 

Luvan 1-5 vrk:n mittaiseen poissaoloon myöntää luokanopettaja, alle kuukauden poissaoloon rehtori ja 

yli kuukauden mittaiseen poissaoloon sivistyslautakunta. 



Gumeruksen koulun tapahtumakalenteri lv. 2021-2022: 

• Lions Clubin lahjoittamien pyöräilykypärien luovutus to 12.8.2021/1.lk 

• Koulurauhan julistus ke 25.8.2021 klo 10.00 

• Ryhmäyttämispäivä 7. luokalle yhteistyössä nuorisotoimen ja seurakunnan kanssa pe 27.8.2021 

• 8. luokan järjestämä tervetulojuhla 7. luokkalaisille ti 24.8.2021 

• Lähiruokapäivä pe 3.9.2021 

• Koulujenväliset yleisurheilukilpailut Ruukissa to 9.9.2021 Peruttu 

• Liikenneturvallisuusviikko 13.9.2021-17.9.2021 

• Koulukuvaus ke 15.9.2021 

• Marjastuspäivä ma 13.9.2021 

• Turvaa tenaville-tapahtuma 1.-2.lk Raahessa? 

• Nälkäpäivä-keräys pe 24.9.2021 

• Metsäpäivä/8.lk 

• Kutsunnat Komppalinnassa ma 18.10.2021 

• EHKÄPÄ viikko vko 45 

• Taitaja9-kilpailut Raahen ammattiopistolla 

• Uinnit 3 päivää (eskarit-7.lk) 

• Joulunavaus Törmälässä 14.11.2021 

• Taidetestaajat (8.lk) Oulun taidemuseossa ke 24.11.2021 

• 5.-6.lk koulujenvälinen salibandy-turnaus Gumeruksen koululla ti 30.11.2021 

• Toisen asteen Avoimet ovet –tapahtuma/9.lk 23.-25.11.2021  

• Lucia-aamunavaus ma 13.12.2021 

• Joulujuhla ma 20.12.2021 klo 18.00 

• Tsäänssi-messut 

• Duuniralli 

• Alakoulujen koulujenvälinen kaukalopallo- ja koripalloturnaus Revonlahdella ke 9.2.2022 

• Hiihtokilpailut ti 24.2.2022 

• Taidetestaajat (8.lk) Oulu Sinfonian konsertissa ke 2.3.2022 

• Koulujenväliset hiihtokilpailut Hietamaalla to 3.3.2022 

• Hiihto/laskettelupäivä to 24.3.2022 

• Kaveripäivä pe 25.3.2022 

• Pääsiäisen laulutilaisuus to 14.4.2022 klo 11.45–12.30? 

• Uinnit 3 päivää (eskarit-7.lk) 

• 3.-4.lk koulujenvälinen salibandyturnaus Gumeruksen koululla ke 13.4.2022 

• Siivouspäivä 

• Koulujenväliset maastojuoksukilpailut Tönkyräkankaalla Luohualla pe 27.5.2022 

• Unicef-kävely tai Team Rynkeby 

• 6. luokan luokkaretki/leirikoulu 

• 9. luokan luokkaretki/leirikoulu 

• Nuorisokodin opetusryhmän luokkaretki/leirikoulu 

• MOK-jakso viikolla 21 

• Taksvärkkipäivä ma 30.5.2022/7.-9. lk 

• Alakoulujen koulujenvälinen jalkapalloturnaus Kärkiniemessä Ruukissa ja mahdollinen 

jalkapallohaipakka Ruukin koululla ti 31.5.2022 

• Kevätkirkko pe 3.6.2022 klo 11.30 

• Kevätjuhla la 4.6.2022 klo 9.00 

• Oppilaskunnan ja tukioppilaiden järjestämiä tapahtumia (wapun viritys, yhteisvastuukahvila…) 

• Metsäpäivä Luonto- ja minä -valinnaisryhmän järjestämänä 



 

KOMPPALINNAN KIRJASTON AUKIOLOAJAT 

 

MA 12 – 19 

KE   9 – 15 
 

 

 

MAKSUT 
 

- kadonneen lainauskortin uusiminen 3 € 

- palautuskehotus 1 € 

- myöhästymismaksu 0,15 €/pv/teos 

- pikalainan myöhästymismaksu 0,40 €/teos 

- noutamattoman varauksen maksu 1 € 

- huomautusmaksu myöhästyneestä aineistosta 1 € 

- kaukopalvelu 1 € 
 

Yli 8 euron velkasaldosta seuraa lainausoikeuden menetys. 

 

 

KOULUN KERHOT 

 

Koulussa pyritään järjestämään kerhotoimintaa mahdollisimman paljon.  

Kerhojen tavoitteena on edistää oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kerhoja ovat muun muassa 

liikunta-, musiikki-, tekstiili-, kotitalous- ja parlamenttikerhot.  

 

 

KOULUN TIEDOTTAMINEN 

 

Gumeruksen koulun tiedottaminen tapahtuu pääasiassa Wilmassa.  

 

 

KOULULAISEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

 

Koulullamme järjestetään 0. – 2. luokkien oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisoppilaille 

iltapäivätoimintaa kaikkina koulupäivinä. Tänä lukuvuonna ei ollut tarpeeksi ilmoittautuneita 

aamutoimintaan, joten sitä ei ole. Toiminta-aika on iltapäivisin klo 11.15 – 17.00. Toiminnan 

järjestämisestä vastaa sivistystoimi. Ohjaajina toiminnassa ovat koulunkäynninohjaajat. 

  

Iltapäivätoiminta mahdollistaa lapsen turvallisen ajan koulupäivän jälkeen. Iltapäivätoiminnassa on 

mahdollisuus tehdä läksyjä, ulkoilla, leikkiä, tehdä yhdessä ohjatusti töitä, käydä kirjastossa, syödä 

välipala ja joskus voi ihan rauhoittua ja ottaa vaikka päiväunet. 

 

Iltapäivätoiminta on päiväkoti Tuulenpesän alakerrassa. Toiminnan puhelinnumero on  

040-3156499. Iltapäivätoimintaan laaditaan vuosittain viikkotyösuunnitelma sekä vuosisuunnitelma, jotka 

liitetään koulun työsuunnitelmaan, jonka sivistyslautakunta hyväksyy. 

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan hakuaika on aina keväisin. Toimintaan haetaan hakulomakkeella, joka 

palautetaan koululle keväällä ilmoitettavana aikana. Maksut määräytyvät sivistyslautakunnan  

138 §:n 18.10.2017 ja 8 §:n 24.1.2018 mukaan 

 

Kuukausimaksu pitää sisällään toiminnan, tapaturmavakuutuksen toiminta-aikana sekä aamu- ja 

välipalan. 



 
 

OPPILASKUNTATOIMINTA  

 

Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa koulun demokraattista toimintakulttuuria. Perusopetuslain mukaan 

koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan ja sen toimielinten tehtävänä 

on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Se innostaa oppilaita 

esittämään näkemyksiään, toimimaan ja vaikuttamaan omiin ja yhteisiin asioihin. Oppilaskunta sekä 

koulun ja kunnan muut osallisuutta tukevat rakenteet ja toimintatavat tarjoavat tilaisuuksia harjoitella 

demokratiataitoja käytännössä. 

 

Oppilaskunnan toiminnan tavoitteena on taata oppilaille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin 

päätöksiin, lisätä yhteishenkeä oppilaiden keskuudessa, aktivoida oppilaita toimimaan yhdessä 

kouluviihtyvyyden lisäämiseksi ja luoda pohjaa yhteiskunnalliselle aktiivisuudelle. 

 

Gumeruksen koulun oppilaskunnan hallitus valitaan lukuvuodeksi kerrallaan 4.-9. -luokkien oppilaista; 

oppilaat äänestävät luokkansa vapaaehtoisista hallitusedustajansa. Hallitukseen valitut oppilaat toimivat 

luokkiensa edustajina välittäen luokkatovereidensa toiveet ja ideat edelleen hallituksen käsiteltäviksi. 

Tänä lukuvuonna hallitukseen valitaan kaksi oppilasta/luokka-aste ja yksi oppilas pienluokalta. Hallitus 

valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. 

 

Oppilaskunnan hallitus päättää kokouksessaan perustettavista toimikunnista, joita voivat olla esimerkiksi 

tapahtuma-, lehti-, kioski- ja urheilutoimikunnat. Oppilaskuntaan kuuluvat oppilaat voivat toimia eri 

toimikunnissa kiinnostuksensa mukaan. Hallituksessa olevat oppilaat toimivat pääsääntöisesti 

toimikuntien vastuuhenkilöinä. Lukuvuonna 2021–2022 oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat 

Jenni Peltoniemi ja Tanja Laakso. 

 

 

TUKIOPPILASTOIMINTA 

Tukioppilastoiminta on tärkeää toimintaa oppilaiden kouluviihtyvyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi 

koulussamme. Tukioppilaat ovat 8.- ja 9.-luokkalaisista vapaaehtoisista valittuja nuoria, jotka pyrkivät 

luomaan hyvää kouluhenkeä ja toimivat silminä ja korvina koulun arjessa. Tukioppilaat järjestävät 

erilaisia yhteenkuuluvaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä lisääviä ja kiusaamisen vastaisia 

oppituokioita ja tapahtumia kaikille luokka-asteille. Lukuvuonna 2021-2022 koulumme tukioppilas-

ohjaajana on opettaja Johanna Niemi. 

  



 

 

Siikajoen kunnan perusopetus ja lukiokoulutus aloittavat lukuvuoden 2021-2022 lähiopetuksessa 

keskiviikkona 11.8.2021.  

 

Toimintaa ohjaavat seuraavat periaatteet 

 

HYGIENIA 

1) Kouluun tullaan vain terveenä. Opiskelijan, opettajan tai muun oppilaitoksessa työskentelevän 

henkilön ei pidä osallistua lähiopetukseen tai muuhun oppilaitoksen tiloissa järjestettävään 

toimintaan, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita. 

 

2) Kouluun/työpaikalle ei voi jatkossa tulla infektio-oireisena tai sen jälkeen ennen kuin mahdollinen 

koronavirustartunta on suljettu pois testillä. Myös yleisiä karanteeniohjeistuksia on noudatettava. 

 

3) Jos perheenjäsen sairastuu hengitystieinfektioon, muut terveet perheenjäsenet voivat mennä 

kouluun tai töihin, jos se on välttämätöntä. Jos lähipiirissä on varmistettu koronavirustapaus, 

terveysviranomaiset määrittelevät, ketkä jäävät karanteeniin. 

 

4) Jokainen pesee kätensä aina kouluun tullessaan sekä ennen kotiin lähtöä. Lisäksi kädet pestään 

ennen ruokailua, ulkoa sisälle tultaessa sekä aivastamisen tai yskimisen jälkeen. Kädet kuivataan 

ensisijaisesti kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, 

käytetään saatavilla olevaa käsihuuhdetta. 

 

5) Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttöinen nenäliina. Jos 

nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. 

 

RUOKAILU 

6) Lähiopetuksessa olevien ruokailu järjestetään porrastetusti. Koulujen mallit eroavat toisistaan 

tilojen ja henkilömäärien johdosta. Ruokailuun jonotettaessa ja ruokailun aikana vältetään 

lähikontaktia ja pidetään turvavälejä muihin ruokailijoihin. 

 

TILAISUUDET 

7) Koulua ei sido kokoontumislain mukaiset rajoitteet, mutta isoja yhteistilaisuuksia koulun sisällä 

(yli 50 henkilöä) ei järjestetä, jos väljyys- ja hygieniatekijöitä ei voida huomioida. Jokainen koulu 

antaa tarkemmat ohjeet mm. vanhempainiltojen toteutuksesta. Huoltajien tapaamiset, kuten 

vanhempainvartit voidaan pitää normaalisti syksyn aikana. 

 

8) Ensimmäisenä päivänä esioppilaiden mukana huoltaja saa tulla koululle lapsen mukana. 

 

9) Opintomatkoja ja vierailuja koulun ulkopuolelle ja kouluun ei järjestetä toistaiseksi. Koulujen 

välisiä tapahtumia ei toistaiseksi järjestetä. Asiointi kouluihin tapahtuu ensisijaisesti puhelimitse, 

Wilman tai sähköpostin välityksellä.  

 

OPPILASHUOLTO 

            Kouluterveydenhuollon ja opiskelijahuollon palveluista tiedotetaan erikseen.  



 

                               Liikuntakalenteri LV. 2021-2022 

              Syyslukukausi 

vk laji varusteet 

33 yleisurheilu ulkoliikuntavarusteet 

34 ”  ” 

35 ”   ” 

36 ” (koulujenväliset to 9.9. peruttu) ” 

37 pesäpallo ” 

38 ” ” 

39 ” ” 

40 suunnistus ” 

41 ” ” 

42 ” ” 

43 SYYSLOMA 
 

44 sisäpalloilu sisäliikuntavarusteet (kengät), pyyhe 

45 ” ” 

46 ”  ” 

47 ” ” 

48 ”(5.-6.lk koul.väl. salibandy ti 30.11.) ” 

49 ”  ” 

50 luistelu ja jääpelit/sisäpalloilu luistimet, kypärä, maila/sisäliik.varust. 

51 ” ” 

 

Ulkoliikuntavarusteet: Lenkkikengät, verkkarit/ulkoilupuku, pipo, hanskat 

Sisäliikuntavarusteet: verkkarit/shortsit, t-paita, sisäpelikengät, pyyhe 



 

                                                       Kevätlukukausi 

vk laji varusteet 

2 luistelu ja jääpelit/sisäpalloilu luistimet, kypärä, maila/sisäliik.varust. 

3 ” ” 

4 ” ” 

5 ” ” 

6 ” (kv. kori-/kaukalopallo ke 9.2.) ” 

7 hiihto hiihtovarustus 

8 ” ” 

9 ” (kv. hiihto to 3.3.) ” 

10 TALVILOMA 
 

11 hiihto ” 

12 voimistelu/musiikkiliikunta sisäliikuntavaatteet, peseytymisvälineet 

13 
  

14 ” ” 

15 ” (3.-4.lk kv. salibandy ke 13.4.) ” 

16 ” ” 

17 voimistelu/sisäpalloilu ” 

18 ” ” 

19 jalkapallo ulkoliikuntavarusteet 

20 ” ” 

21 ” (kv. maastojuoksu pe 27.5.) ” 

22 ” (jalkapallohaipakka ti 31.5.) ” 

 

 

Komppalinna on varattu 6.-9. luokkien tytöille parillisina viikkoina ja 6.-9. luokkien pojille parittomina 

viikkoina. 



 

LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖVUOROT LV.2021-2022 

 

PITKÄ VÄLITUNTI KOMPPALINNASSA 

 

KLO MA TI KE TO PE 

10.00-10.30 8. 9. 5.  6. 7. 

11.15-11.45 4. 2.  1.  3. 

 

 

SBOX 

KLO MA TI KE TO PE 

10.00-10.15 6. 7. 9. 8. 5. 

10.15-10.30 2. 2. 3. 1. 8. 

11.15-11.30 2. 3. 1. 4. 4. 

11.30-11.45 6. 4. 5. 5. 6. 

12.30-12.45 8. 3. 8. 9. 1. 

13.30-13.45 4. 7. 9. 7.  

     

 

 

 

 
 

SALIBANDY 

 

KLO MA TI KE TO PE 

10.00-10.15 9. 5. 8. 7. 6. 

10.15-10.30 1. 3. 2. 2. 4. 

11.15-11.30 1. 4. 4. 3. 1. 

11.30-11.45 7. 5. 6. 6. 5. 

12.30-12.45 2. 7. 3. 8. 6. 

13.30-13.45 8. 9. 9. 7.  

 

 



 

 
Gumeruksen koulun luokanopettajalle/rehtorille/sivistyslautakunnalle 

 

 

LOMA-ANOMUS 

 

 

Pyydän Gumeruksen koulun oppilaalle 

____________________________________________:lle  vapaata koulusta  

 

ajalle _____/_____ 20____  ---  _____/_____ 20____. 

 

Syy:  _____________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Siikajoella _____/_____ 20____. 

 

 

____________________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus 

 

 

Luokanopettaja/ -valvoja   puoltaa               ei puolla anomusta. 

 

Anomus hyväksytty   hylätty  

 

 

Siikajoella _____/_____ 20____     ______________________________________ 

Anomuksen käsittelijä 

 

 

 

Luvan 1 – 5 vrk:n mittaiseen poissaoloon myöntää luokanopettaja,  

alle kuukauden poissaoloon koulun rehtori ja yli kuukauden mittaiseen  

poissaoloon sivistyslautakunta. 
 


