
Arvoisat Hatanpään koulun oppilaiden huoltajat 4.8.2022 
Tervetuloa aloittamaan tai jatkamaan koulutyötä kanssamme! 

Tähän Hatanpään koulun lukuvuositiedotteeseen on koottu koko lukuvuotta koskevia 

tärkeitä tietoja. Lukuvuoden aikana päivittyvät tiedot ja ajantasaiset henkilöstön pu-

helinnumerot löydät koulun kotisivuilta. 

Hatanpään koulussa opiskelee noin 1000 oppilasta kolmessa eri koulutalossa. Talvi-

tiellä oppilaat opiskelevat vuosiluokilla 1 - 2, Haapakujalla vuosiluokilla 1 - 6 ja Koi-

vistontiellä vuosiluokilla 7 - 9. 

Tämän lukuvuoden alusta Haapakujan ja Talvitien koulutalojen päivittäisjohtamisesta 

vastaa apulaisrehtori Jenni Ristimäki ja Koivistontien päivittäisjohtamisesta apulais-

rehtori Mikko Hepo-oja. Rehtori Mari Palviainen vastaa hallinnollisena johtajana koko 

Hatanpään koulusta.  

Tampereen perusopetuksen lukuvuoden 2022 - 2023 painopisteitä ovat mm. laadu-

kas ja kiireetön kohtaaminen ja lukutaidon edistäminen. Toivomme, että myös ko-

deissa kannustatte lukuvuoden aikana lapsia ja nuoria asialliseen ja ystävälliseen 

käytökseen, arvostavaan toisen kohtaamiseen, sekä lukemisen tärkeyteen. 

Hyvällä yhteishengellä, toinen toistamme kuunnellen teemme tästäkin kouluvuodesta 

Hatanpään koulussa menestyksekkään. Pidetään luottavaisen positiivinen katse tu-

levassa ja luodaan yhdessä Hatanpään oppilaille ja työntekijöille turvallinen koulu-

vuosi. 

Hyvää alkanutta syksyä koulumme oppilaille ja huoltajille toivottaen, 

 
Mari Palviainen 
Rehtori 
Hatanpään koulu 
p. 0400 764165 
 
 
Mikko Hepo-oja 
Apulaisrehtori 
Hatanpään koulu 
p. 040 8007474 
(Koivistontien koulutalon päivittäisjoh-
taminen)

Jenni Ristimäki 
Apulaisrehtori 
Hatanpään koulu 
p. 040 1822329 
(Haapakujan ja Talvitien koulutalojen 
päivittäisjohtaminen)

  



Hatanpään koulun henkilökunta, vuosiluokat 1 - 6 
 

Luokka Opettaja 

1-2F Aino Verkama 

1-2G Nina Taivalsalmi 

1-2H Noora Viskari 

1-2E Pia Jokinen 

1A Mariitta Pulli 

1B Marianne Nykänen 

1C Taina Haapala  

2A Maria Myllylä 

2B Nina Niemelä 

2-4E Assi Hendunen  

3A Mari Muhonen 

3B Mikko Kainulainen, vastuuopettaja alakoulu 

3C Angelika Vakkala 

3D Kati Lehikoinen  

4A Juuli Jomppanen 

4B Sara Komulainen 

4C Sari Lilja 

4-6E Annika Kimpanpää 

5A Iina Helimo 

5B Nina Niinivaara 

5C Tanja Sarkkio 

6A Elmeri Suominen 

6B Iivo Itkonen 

6C Tuomas Porkkala 

Valmistava  Pihla Hyöty  

  
 

S2-opetus 

Sirpa Syrjä 

Outi Lähteenmäki 

  

Erityisopetus 

Anne Niku 

Anne Sinivuori 

Ilona Tolonen 

  



Kielet 

Tanja Hakanen EN 

Miia Kivistö RU, EN, SA 

Aino Tulosmaa RA,  

 

TS, KU 

Karita Järvinen 

 

Kouluvalmentaja 

Mette Karjalainen 6.luokat 

  

Psykososiaaliset palvelut 

Tytti Tapaninaho kouluterveydenhoitaja 

Antti Hirvonen, koulukuraattori 

Riikka Martin-Jokinen, koulukuraattori 

Anna Sääskilahti, koulupsykologi 

 

Koulunkäynninohjaajat 

Jaakkima Lepistö 

Päivi Penttilä 

Jenni Jokiniemi 

Leena Lenko 

Janette Savolainen 

Eija Vuortio 

Janne Belcher 

Jaana Airasmaa-Talso 

Bertrand Anne 

Ester Sykiäinen 

Ikhlas Al-Auda 

 

Koulusihteeri 

Johanna Saari 

  

Vahtimestari 

Pekka Nieminen 

  



Hatanpään koulun henkilökunta, vuosiluokat 7 - 9 
 

Luokanvalvojat   

7A Kalari Tanja LI, TT 

7B Snellman Sari KU 

7C Joutsenlahti Marjukka MA, FY, KE 

7D Majamaa Jarno KS, TN 

7E Orasuo Pilvi HY 

7F Ranto Tiina AI, S2 

7G Vuolle Hanna AI ,S2 

7K Paju Katri ELUO 

  

8A Paananen Janne LI 

8B Huhtala Anne MU 

8C Kultanen Minna AI 

8D Keinänen Elisa SA, RU 

8E Saari Antero MA, FY 

8F Kauhanen Kaisa S2 

8G Teini Samuel MA, FY, KE 

8H Räty Tarja KS, TS 

7-8L Ruokoniemi Riikka ELUO 

    

9A Löfström Teemu  
(Niemi Jaakko sij.) LI, TT 

9B Kuusela Marianna BG 

9C Kemppainen Teemu MA, FY, KE 

9D Kiviö Heli MA, FY, KE 

9E Latvaniemi Terhi MA, FY, KE 

9F Rättö Tommi UE 

9G Vuorinen Mervi ELUO 

  

8-9J Jopo-opettaja JOPO 

7-9VA Laukkala Elina Valmistava opetus 

7-9VA Hahl Mia-Carita Valmistava opetus 

OTE Toivanen Ilona   

  



Aineenopettajat   

Erkkilä Tiiatuulia AI 

Förger Vilja, Muhonen Mari KO 

Hamdi Robin MA, FY, KE 

Jokinen Kristiina KIETU 

Kivistö Miia EN, ES 

Kolari Sari, vastuuopettaja yläkoulu EN, SA 

Komulainen Sara KU 

Koponen Janne MA, FY, KE 

Laurila Liisa KO 

Levonmaa Hanna TT 

Lähdesmäki Ville HY, yrittäjyys 

Mantere Minna LI 

Miller Tuire MA, KE 

Natunen Toni EN, RU, SA 

Purhonen Venla AI 

Salminen Juha BG 

Vaitniemi Riikka AI 

Välimäki Tiina EN, RA 

Emmi Vidgren, Tanja Hällsten-Huuki  Lukutaito-opet 

  

Erityisopetus   

Iso-Oja Lotta   

Tolonen Ilona   

Trygg Mirva   

    

OPOT   

Mikkola Heikki   

Aine Jari   

Sorsa Matilda   

  

Koulunkäynninohjaajat   

Golparian Jalal   

Hyseni Behije   

Nukari Mirja   

Ottola Anna   

Parman Sanna   

Viitasaari Anna  

  



Psykososiaaliset palvelut 

Ahola Kati, kouluterveydenhoitaja 

Hirvonen Antti, koulukuraattori 

Lampinen Sini, koulupsykologi 

  

Karjalainen Mette, kouluvalmentaja 

Mikola Neea, kouluvalmentaja 

Uutela Jari, kouluvalmentaja 

 

Koulusihteeri 

Myllymaa Taina 

  

Vahtimestari 

Mäkinen Rami 

 

  



Työ- ja loma-ajat 
Syyslukukausi 10.8.–22.12.2022 

Syysloma 17.–23.10.2022 
Joululoma 23.12.2022–8.1.2023 
 

Kevätlukukausi 9.1.2023–3.6.2023 

Talviloma 27.2.–5.3.2023 
Pääsiäisloma (kiirastorstai vapaa) 6.4.–10.4.2023 
Helatorstai 18.5.2023 
 

PÄIVITTÄINEN AIKATAULU  

Koivistontien koulutalo, vuosiluokat 7 - 9 
1. 8.25 - 9.10 
2. 9.15 – 10.00 15 minuutin välitunti 
3. 10.15 - 11.00 

• ruokailu 11.00 - 11.30 (9. luokat, 8EFGHL, VA, OTE) 
4. 11.15 - 12.00 ja 11.30 - 12.15 

• ruokailu 12.00 - 12.30 (7. luokat, 8ABCD, JOPO) 
5. 12.30 - 13.15 15 minuutin välitunti ULKONA 
6. 13.30 - 14.15  
7. 14.20 - 15.05  
8. 15.10 - 15.55  

 

Hatanpään koulutalo, vuosiluokat 1 – 6 
• 8.15 - 9.00  
• 9.00-9.45  30 min välitunti 
• 10.15 - 11.00 

ruokailu 10.20 - 11.30 
• 11.00 - 12.00  30 minuutin välitunti 
• 12.30 - 13.15   
• 13.30 - 14.15  
• 14.15 - 15.00  

 

Talvitien yksikkö, vuosiluokat 1 – 2 
• 8.15 - 9.00 

• 9.15 – 10.00 

• 10.00 - 10.45  
ruokailu 10.20 – 11.00 

• 11.15 - 12.00 

• 12.15 - 13.00 

  



Tiedottaminen 
Huoltajien ja oppilaiden toivotaan viestivän ensisijaisesti Wilma-järjestelmän kautta. 

Luokanopettajilla ja -ohjaajilla on työpuhelimet. Ajantasaiset yhteystiedot löydät kou-

lumme kotisivuilta.  

Oppilaiden poissaolot ja tilapäinen vapauttaminen koulunkäynnistä 
Oppilaalla on oppivelvollisuus, ja vastuu oppilaan koulunkäynnistä on huoltajalla. Op-

pilaan poissaolot kirjataan Wilmaan. 

Mikäli oppilas on sairauden takia poissa koulusta, huoltajan on ilmoitettava asiasta 

kouluun heti aamulla Wilman kautta. Huoltajan tulee aina selvittää poissaolot kuittaa-

malla Wilman selvityspyynnöt. 

Jos oppilaan pitää olla poissa koulusta kokonaisia koulupäiviä muun kuin sairauden 

vuoksi, pitää huoltajan anoa siihen lupa. 1-5 päivän poissaolot myöntää luokanopet-

taja/valvoja, sitä pidemmät rehtori/apulaisrehtori.  

Poissaoloanomuksen voi tehdä ainoastaan Wilmassa. Kirjaudu internetselaimella 

Wilma-palveluun ja täytä lomake. 

Lomake löytyy yläpalkista kohdasta Hakemukset ja päätökset. Valitse Tee uusi 

hakemus -> Oppilaan tilapäinen vapauttaminen koulunkäynnistä. 

Saattoliikenne 
Tampereella koko kaupungissa tavoitteena on lisätä lasten liikkumista ja oppilaita 

ohjataan kulkemaan koulumatkat pyörällä tai jalan. Toivomme, että oppilaita saate-

taan mahdollisimman vähän autolla kouluun. Olemme mukana Fiksusti kouluun -oh-

jelmassa. Ohjelma on valtakunnallinen ja sen tarkoituksena on lisätä lasten ja nuor-

ten päivittäistä liikkumista sekä vähentää autoliikennettä ja liikenteen päästöjä koulu-

matkoilla.  

Pyydämme noudattamaan erityistä varovaisuutta liikenteessä koulun läheisyy-

dessä. Saattoliikenne ei saa aiheuttaa vaaraa oppilaille ja koulutaksien on 

päästävä esteettä tuomaan ja noutamaan oppilaita.  

Erityisesti Haapakujan huoltajien aamuinen saattoliikenne aiheuttaa läheltä 

piti- ja vaaratilanteita Haapakujalla. Koivukujalle toteutetaan saattoliikenteen 

mahdollistava lyhytaikainen pysäköinti ja Haapakujan ylittävän suojatien ha-

vaittavuutta parannetaan.  

Haapakujan koulurakennuksen lähellä Nuolialantien varrella tehdään tietöitä 

vielä syksyllä 2022. Elokuun 2022 aikana Tuomikuja avataan liikenteelle, mutta 

toistaiseksi autoliikenne kulkee Pihlajakadun kautta. Nuolialantiellä Hatanpään 

valtatien päässä siirrytään tekemään pintarakenteita elokuussa ja se oletetta-

vasti aukeaa elokuun 2022 aikana jalankululle. 

  



Kouluruokailu 
Kouluruokailulla tuetaan lapsen tai oppilaan kasvua, kehitystä sekä hyviä ruokatottu-

muksia. Tarvittaessa lapselle tai oppilaalle tarjotaan vakavan allergian, sairauden tai 

eettisen vakaumuksen edellyttämä ruokavalio, joka ei ulkonäöllisesti ole aina saman-

laista kuin muu ruoka.  

Jos oppilaalla on terveydellisistä syistä erikoisruokavalio, huoltaja tai oppilas toimit-

taa erityisruokavaliolomakkeen keittiön henkilöstölle. 

Tarkempaa tietoa erityisruokavalioista osoitteessa: 

https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/erityisruokavaliot.html 

Selvitys erityisruokavaliosta -lomakkeen löydät samalta sivulta.  

Haapakujan koulutalo 
Haapakujan koulutalon sekä Talvitien yksikön ruoka-ja siivouspalvelusta vastaa ka-
lenterivuoden 2022 loppuun ISS. Vuoden 2023 alusta ruoka- ja siivouspalvelut siirty-
vät Voimialle. 
 
Hatanpään koulun keskuskeittiö 
hatanpaa@fi.issworld.com 
p. 050 4014391 
 

Koivistontien koulutalo 
Koivistontien ruokalasta vastaa Voimia: 
Sähköposti ravintola.koivistontie@voimia.fi 
Puh. 050 309 6401 
Dieetti puh. 041 730 1824 

Oppilaslokerot  
Vuosiluokkien 7 - 9 oppilailla on mahdollisuus saada käyttöönsä oma lukollinen lo-
kero.  
Lokeroiden käyttöä valvoo vahtimestari. 
 

Lupa harrastaa 

Lupa harrastaa –ryhmien toimintakausi 
•syyslukukausi 29.8.-9.12.22 (syyslomalla vko 42 ei toimintaa)  

•kevätlukukausi 9.1.-20.5.23 (talvilomalla vko 9, pääsiäisenä 6.4.-10.4. sekä hela-

torstaina 18.5. ei toimintaa) 

https://www.tampere.fi/leisure-and-hobbies/lupa-liikkua-lupa-harrastaa 
 

  

https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/erityisruokavaliot.html
mailto:hatanpaa@fi.issworld.com
mailto:ravintola.koivistontie@voimia.fi
mailto:ravintola.koivistontie@voimia.fi
https://www.tampere.fi/leisure-and-hobbies/lupa-liikkua-lupa-harrastaa


Opintoretket 
Hatanpään koulussa oppilaat osallistuvat lukuvuoden aikana useisiin retkiin ja opin-
tomatkoihin. Näiden retkien aikana koulun järjestyssäännöt ovat luonnollisesti voi-
massa. Retkeä valvova opettaja antaa tarkemmat retkeä koskevat toimintaohjeet. 
Sekä retkillä että tutustumiskäynneillä on syytä muistaa, että oppilas ei edusta aino-
astaan itseään, vaan koko Hatanpään koulua.  

APIP-toiminta 
Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Talvitien yksikössä ja Hatanpään kouluta-
lossa vuosiluokkien 1-2 oppilaille koulun toiminta-aikoina klo 8.00 - 17.00 välillä. On 
hyvä huomioida, että kyse on perusopetuksen järjestämästä hoidosta, ei varhaiskas-
vatuksen (esioppilaat ja sitä nuoremmat) hoitoa.  
 
Haapakujan koulutalossa toimii Tampereen kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminta 

puh. 050 406 2155 

Talvitien yksikössä toimii Tampereen NMKY:n aamu- ja iltapäivätoiminta 

Puh. 050 476 5363 

4-6-luokkien valinnaisaineet 
Kaikki 4-6-luokan oppilaat opiskelevat lukuvuoden aikana yhden vuosiviikkotunnin 
valinnaisainetta. Lukuvuonna 2022-2023 valinnaisaine toteutetaan luokka-asteen yh-
teistyönä siten, että luokka-asteen oppilaat yhdessä opettajien kanssa osallistuvat 
valinnaisainetarjottimen suunnitteluun. Suunnittelutyö ja valinnat tehdään lukuvuo-
den alussa. Valinnaisainetunti- ja kokonaisuudet toteutetaan joko lyhyemmissä jak-
soissa kaksoistuntina tai koko lukuvuoden mittaisina yhden viikkotunnin kursseina.  

Lääkehoitosuunnitelma 
Jos lapsellanne on sairaus tai vaiva, joka vaatii lääkehoitoa, hänelle laaditaan luku-
vuoden alussa kirjallinen lääkehoitosuunnitelma koulupäiviin. Huoltajan tehtävä on 
olla koululle yhteydessä lääkehoitosuunnitelmapalaverin pitämiseksi. Oppilaan 
terveystiedot eivät siirry koululle terveydenhuollolta. 
  



KOULUNKÄYNNIN TUKI 

PEDAGOGINEN TUKI  
Oppimiseen liittyvissä pulmissa koulun tehtävänä on tarjota apua oppilaalle. Tuki voi 

olla monenlaista tukea: mm. oppilaan tehtävien ja opeteltavien asioiden laajuuden 

muutoksia (eriyttämistä), joustavia ryhmittelyä opeteltavan asian mukaan, erityis-

opettajan tukea, tukiopetusta.  

Mikäli oppilaan saama oppimisen tuki on säännöllistä, voidaan laatia tehostetun tuen 

oppimissuunnitelma, jossa määritellään oppilaan saama tuki. Mikäli opiskellaan eri-

tyisluokalla tai tuen määrä on edellistä vieläkin suurempi, oppilas voi saada erityistä 

tukea. Tärkeää on, että koulun ja kodin välinen vuorovaikutus ja yhteistyö edistää 

oppilaan oppimisen edellytyksiä. 

OPISKELUHUOLTO 
Opiskeluhuollon tehtävänä on oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykki-

sestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 

mukaisesti koulullamme kokoontuu säännöllisesti yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, 

joka miettii kouluyhteisön ja luokkien tasolla oppilaiden hyvinvointiin liittyviä kysymyk-

siä.  

Tapauskohtaisesti voidaan tarvittaessa kutsua koolle yksilökohtainen oppilashuolto-

ryhmä oppilaan hyvinvointiin liittyen. Lisäksi oppilashuoltoon kuuluvat koulutervey-

denhuolto, koulupsykologi ja –kuraattoripalvelut. Kaikessa oppilashuoltotyössä on 

keskeistä yhteistyö koulun, oppilaan ja huoltajien kanssa. 

Jokaisen luokan asioita käsitellään lukuvuoden aikana moniammatillisessa pedago-

gisen tuen tiimissä. Luokanopettaja/ luokanvalvoja on yhteydessä luokkansa huolta-

jiin, kun lapsenne luokan pedagogisen tuen tiimin aika lähestyy. 

KOULUTERVEYDENHUOLTO  
Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren tervettä kasvua ja ke-

hitystä ja olla tukemassa huoltajia kasvatustehtävässä.  

Terveydenhoitaja tekee eri luokka-asteille terveystarkastuksen sovitun ohjelman mu-

kaisesti, tavaten oppilaan vuosittain sekä tarpeen mukaan useammin.  

Sairastuessaan äkillisesti, oppilaan ei pidä tulla kouluun. Lomien ja viikonloppujen ai-

kana sattuneet tapaturmat ja niiden hoito eivät kuulu kouluterveydenhuoltoon. Sai-

rauksien tutkimus ja hoito tapahtuu pääsääntöisesti omalla terveysasemalla tai 

omalla kustannuksella yksityisessä sairaanhoitopalvelussa. Mikäli oppilas sairastuu 

kesken koulupäivän, opettaja on yhteydessä huoltajaan ja lähettää oppilaan huolta-

jan kanssa sovitulla tavalla kotiin.  

Vuosiluokat 7 - 9, Koivistontien koulutalo 

Kouluterveydenhoitaja maanantaista torstaihin Kati Ahola p. 040 806 3218 

Vuosiluokat 1 - 6, Hatanpään ja Talvitien koulutalot 

Kouluterveydenhoitaja Tytti Tapaninaho p. 0408007239 



KOULUKURAATTORI 
Koulukuraattorin työn tavoitteena on oppilaan hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen 

tukeminen. Kuraattori tukee ja auttaa oppilaita erilaisissa koulunkäyntiin ja sosiaali-

seen kasvuun liittyvissä tilanteissa, sekä pyrkii vaikuttamaan siihen, että jokaisen op-

pilaan on mahdollista kasvaa kohti hyvää nuoruutta ja aikuisuutta ja iloita oppimises-

taan koulussa. Koulukuraattori tapaa oppilaita pääsääntöisesti koululla koulupäivän 

aikana. Oppilaat voivat itse varata kuraattorilta keskusteluaikaa, yhteyttä voivat ottaa 

myös vanhemmat ja opettajat. 

Koulukuraattorit 

Antti Hirvonen, Haapakujan 5.- 6. -luokat ja Koivistontien koulutalo p. 050 5428397 

Riikka Martin-Jokinen, Haapakujan 1. - 4. -luokat p. 040 4819960 

Saara Kärkkäinen, Talvitien koulutalo p. 050 4648475 

KOULUPSYKOLOGI 
Koulupsykologilta saa neuvonta-, tutkimus- ja keskusteluapua peruskouluikäisten 

lasten koulunkäyntiin liittyvissä pulmatilanteissa. Yhteistyössä vanhempien ja koulun 

kanssa pohditaan ratkaisua koulunkäyntivaikeuksiin. Vanhemmat ja opettajat voivat 

ottaa koulupsykologiin yhteyttä, mikäli on huolta lapsen oppimisesta, keskittymisestä, 

käytöksestä tai muista koulunkäyntiin liittyvistä asioista. 

Koulupsykologit 

Sini Lampinen, Koivistontien koulutalo p. 0400 668531 

Anna Sääksilahti, Hatanpään ja Talvitien koulutalot p. 050 4667851 

  



Koulutapaturmat 
Perusopetuslain 34 §:ssä on säädetty, että oppilaalle koulussa, koulumatkalla ja ma-
joituksessa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton. Mainitun säädöksen 
mukaan maksuttomuus koskee tapaturman hoidosta välittömästi aiheutuvia kustan-
nuksia, kuten lääkärinpalkkiota sekä hoito- ja sairaalamaksuja. 

Peruskoulun oppilaan koulutapaturman hoidot ja sairaankuljetuksen kustannukset 
korvataan huoltajalle Tampereen kaupungin tekemän vakuutussopimuksen mukai-
sesti If vahinkovakuutus Oyj:n vakuutuksesta. 

Vuosiluokkien 7 - 9 oppilaat on vakuutettu vakuutusyhtiö Turvassa työaineisiin liitty-
vien tuntien osalta (tekninen työ, tekstiilityö, kotitalous, fysiikan ja kemian työt, TET -
harjoittelujakso). 

Oppilaan lähettää hoitoon koululääkäri, terveydenhoitaja tai opettaja. Oppilas ohja-
taan pääsääntöisesti Tampereen kaupungin terveyskeskuksen lääkäriasemille tai va-
kavissa tapauksissa suoraan Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Hammastapa-
turmissa oppilas ohjataan Tampereen terveyskeskuksen hammashoitoloihin. 

Huoltajan valinnan mukaan voidaan viedä, tai huoltaja voi itse viedä yksityiselle lää-
kärille. Jatkohoitopaikan valitsee aina huoltaja. 

Koulussa sattuneena pidetään tapaturmaa, joka tapahtuu opetustyön aikana tai 
muussa koulun järjestämässä tilaisuudessa. Esimerkiksi oppilaskerhot, sekä aamu- 
ja iltapäivätoiminta silloin, kun ne ovat kouluun sidonnaista toimintaa, kuuluvat mak-
suttomasti hoidettavan koulutapaturmakäytännön piiriin. Oppilaskerhojen lisäksi 
myös luokkaretkillä tai leirikouluissa oppilaille sattuneiden tapaturmien hoitokulut kor-
vataan, mikäli ko. tapahtuma on merkitty koulun opetussuunnitelmaan tai rehtorin 
päätöspöytäkirjaan. 

Koulumatkalla sattuneet tapaturmat korvataan lukuun ottamatta tapaturmia, joissa 
auto tai muu moottoriajoneuvo on ollut osallisena. Tällaisissa tapauksissa liikenneva-
kuutus korvaa hoitokulut. 

Koulupäivän aikana sattuvat pienet tapaturmat hoidetaan koulussa. Jos tapaturma 
vaatii käyntiä ensiapupoliklinikalla, asiasta ilmoitetaan vanhemmille. Vanhemmille il-
moitetaan myös, jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän. 

Tapaturmailmoitus 
Tapaturman sattuessa koulun työntekijä (esim. opettaja) tekee tapaturmasta e-lo-

makkeella ilmoituksen If Vahinkovakuutus Oyj:n ohjeiden mukaan. Tapaturmailmoi-

tuksesta tulostetaan koululla lomake huoltajalle mahdollisia jatkotutkimuksia/hoitoa 

varten. 



Koulu täyttää tapaturmailmoituksen aina tapaturmatilanteessa, vaikka lääkärin hoitoa 

ei heti tarvittaisikaan. Tapaturmailmoituksen täyttää koulun henkilökunnan edustaja, 

jolla on ollut valvontavelvollisuus tilanteessa. 

Esinevahingot  
Vakuutus ja kaupunki eivät pääsääntöisesti vastaa koulussa oppilaille tapahtuneista 

esinevahingoista. Esimerkiksi naulakosta kadonneita takkeja ei korvata. Korvatta-

vaksi eivät myöskään kuulu kadonneet tai rikkoutuneet puhelimet ja muut tarvikkeet. 

Vakuutus korvaa vain silmälasit ja rikki menneen kypärän lääkärin hoitoa vaativien 

tapaturmien yhteydessä. 

Mikäli oppilas aiheuttaa toiselle oppilaalle jonkin esinevahingon tahallisesti, korvaus-
velvollisuus on vahingon aiheuttaneella oppilaalla tai hänen huoltajallaan. 

Löytötavarat ja –vaatteet 
Erityisesti alakoulun puolelle jää lukuvuoden mittaan valtavat määrät hyväkuntoisia 
vaatteita, joille ei löydy omistajaa. Vaatteiden nimikointia kannattaa siis harrastaa 
vielä perusopetuksen puolellakin. 

Hatanpään koulun vanhempainyhdistykset 
Vanhempainyhdistysten toiminnan tavoitteet 

– Toimia koulun henkilökunnan ja oppilaiden vanhempien yhteistyökanavana 

– Tukea koteja ja koulua pyrkimyksissä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympä-

ristö 

– Tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyk-

sissä 

Hatanpään koulussa toimii kaksi vanhempainyhdistystä. 

• Vuosiluokkien 1 - 6 Haapakujan koulutalon vanhempainyhdistys, lisätietoja 
koulun kotisivuilta ja yhdistyksen kotisivulta:  
http://harmalanvanhemmat.omasivu.fi 

• Vuosiluokkien 7 - 9 Koivistontien koulutalon vanhempainyhdistys 
Lisätietoja: hatanpaan.vanhempainyhdistys@hotmail.com ja koululta Sari Ko-
larilta 

Tervetuloa toimimaan, joukkoon otetaan mielellään mukaan uusia vanhempia! 
 

  

http://harmalanvanhemmat.omasivu.fi/
mailto:hatanpaan.vanhempainyhdistys@hotmail.com


VUOSILUOKKIEN 7 – 9 OPPILAIDEN HUOLTAJILLE 

Ilmoitus vaarallisten töiden tekemisestä ja perusteista  
Valtioneuvoston asetuksen nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista 

töistä (475/2006) mukaan oppivelvollisen huoltajalle tulee ilmoittaa asetuksessa tar-

koitetun vaarallisen työn tekemisestä ja sen perusteista. Edellä mainitussa asetuk-

sessa säädetään, että perusopetuksessa oppilaat voivat 7. vuosiluokasta lähtien 

opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä asetuksessa määriteltyä vaa-

rallista työtä, jos työ on opetuksen toteuttamiseksi välttämätöntä ja se voidaan tehdä 

turvallisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että työvälineet ja suojaimet 

ovat oppilaalle sopivat ja turvalliset käyttää. Esimerkkiluettelossa vaaralliset työt on 

jaettu mekaanisiin, kemiallisiin, fysikaalisiin ja sähköisiin vaaratekijöihin, ruumiilliseen 

liikarasitukseen, biologisiin vaaratekijöihin ja eräisiin muihin töihin. 

Perusopetuksen 7.-9. vuosiluokilla käytetään opetukseen liittyvässä käytännön har-

joitustöissä edellä mainituissa asetuksissa mainittuja koneita, laitteita ja työvälineitä 

sekä aineita ja valmisteita silloin, kun se voimassa olevan opetussuunnitelman ja sen 

tavoitteiden toteuttamiseksi on välttämätöntä. Esimerkiksi teknisen työn opetuksessa 

sekä fysiikan ja kemian, ja mahdollisesti myös biologian, kuvaamataidon ja kotitalou-

den tunneilla käytetään vaarallista työtä koskevan asetuksen esimerkkiluettelossa 

mainittuja mekaanisia koneita, laitteita ja työvälineitä, esim. vannesahaa, höyläko-

neita, pyörösahaa, katkaisusahaa, hiomakoneita, MIG-hitsauskonetta, 3D-tulostinta 

ja laserleikkuria, sekä kemiallisia aineita ja valmisteita, esimerkiksi laimeita happoja, 

sekä kaasupoltinta ja sähköisiä laitteita. Käytännön harjoitustöitä tehdään opettajan 

johdolla ja välittömässä valvonnassa. Koulussa kiinnitetään erityisestä huomioita tur-

vallisuuteen sekä työvälineiden sopivuuteen ja suojavälineisiin. 

Opettaja suunnittelee työt ryhmän koon ja taidot huomioon ottaen. Opettaja voi tarvit-

taessa jättää oppilastyöt tekemättä tietyn oppilasryhmän kanssa tai voi kieltää ne jol-

takin työparilta tai oppilaalta, mikäli oppilaat eivät noudata annettuja ohjeita ja sovit-

tuja työturvallisuussääntöjä. 

Lisätietoja antavat kyseisten oppiaineiden opettajat. 

  



HATANPÄÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT  
Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana ja koulumatkoilla sekä koulun järjestä-

missä tilaisuuksissa ja opintoretkillä. Niissä asioissa, joita ei järjestyssäännöissä  

erikseen mainita, noudatetaan yleistä lainsäädäntöä.  

1§ Kaikilla koulun oppilailla ja henkilökuntaan kuuluvilla on oikeus työrauhaan.  

2§ Päähineiden ja ulkovaatteiden käyttö luokkatiloissa, juhlasalissa ja ruokalassa on 

kielletty.  

3§ Kaiuttimien ja mobiililaitteiden käyttäminen ilman opettajan lupaa on kielletty.  

4§ Ruokien ja juomien nauttiminen oppitunneilla ilman opettajan lupaa on kielletty.  

5§ Tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö ja hallussapito on kielletty.  

6§ Koulun välituntialueelta saa poistua kouluaikana vain opettajan luvalla.  

7§ Oppilaiden kulkuvälineet on säilytettävä niille varatulla alueella.  

8§ Koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Oppilas on vastuussa aiheutta-

mastaan vahingosta.  

9§ Sairastapauksissa koulusta saa poistua terveydenhoitajan, luokanohjaajan tai 

rehtorin luvalla.  

10§ Oppilas on velvollinen selvittämään ja suorittamaan poissaolonsa aikana anne-

tut tehtävät.  


