Oppilashuolto ja opiskelun yleinen tuki
Erityisopetus
Oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia tai joka tarvitsee tukea oppimisvaikeuksiensa parantamiseksi, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta. Osaaikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena, pienryhmässä ja yksilöllisesti.
Jos opetuksen muut tukitoimet eriyttäminen, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus ja oppilashuollontuki eivät ole riittäviä tukitoimia oppilaiden oppimis- ja koulunkäyntivaikeuksien
poistamiseksi tai lieventämiseksi, tulee oppilas siirtää erityisopetukseen. Erityisopetukseen
siirtäminen tehdään yhteistyössä huoltajien kanssa.
Jos oppilaalla on erityisopetuspäätös, hänen opetuksensa voidaan järjestää pienryhmässä
(PR). Pienryhmän oppilas voi opiskella taitojensa mukaan osan oppitunneista pienryhmässä ja osan koulun muissa opetusryhmissä.
Ruukinkankaan koululla annetaan osa-aikaista erityisopetusta ja pienryhmäopetusta sekä
ala- että yläluokilla.

Tukiopetus
Perusopetuslain mukaan opinnoissaan lisätukea tarvitsevilla oppilailla on oikeus saada
tukiopetusta. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta tekee ensisijaisesti opettaja, mutta myös
huoltajat tai oppilas voivat kysyä tukiopetuksen mahdollisuutta. Tukiopetus järjestetään
yhteisymmärryksessä huoltajan kanssa. Oppilaalle ja huoltajille annetaan tietoa tukiopetuksen hyödyllisyydestä oppilaan oppimiselle ja koulunkäynnille.

Oppilashuoltoryhmät (OHR)
Oppilaan huoltotyön tavoitteena on verkostotyöskentelyn avulla eri asiantuntijoiden kanssa
tukea oppilasta opiskeluun ja kasvuun liittyvissä asioissa. Huoltajat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä oppilashuoltoryhmään.

Oppilaanohjaus
Oppilaanohjauksen tehtävä ja tavoite on tukea oppilaan persoonallista kasvua ja kehitystä.
Opinto-ohjauksessa edistetään oppilaan opiskeluvalmiuksia, sosiaalista kypsymistä, itsetuntemusta ja kehitetään elämän suunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.
Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua,
koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja.
E-6 luokilla oppilaanohjausta antaa kunkin luokan opettaja. Yläluokilla 7-9 oppilaanohjauksen työmuodot ovat luokkaopetus sekä ryhmä- ja yksilöohjaus. Opinto-ohjaaja antaa henkilökohtaista ohjausta opiskelussa, ainevalinnoissa ja erityisesti ammatinvalinnan ja jatkokoulutuksen valinnoissa.

Koulukuraattori
Koulukuraattorin tehtävänä on koulun kasvatustyön tukeminen ja yhteyshenkilönä toimiminen erilaisissa pulmatilanteissa. Tavoitteena on poistaa koulunkäynnin esteitä sekä
edesauttaa oppilaiden elämänhallintaa ja koulutyön onnistumista.
Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä esim. kun oppilaalla on kouluhaluttomuutta, luvattomia poissaoloja, päihdeongelmia tai ristiriitoja opettajien, koulutovereiden tai vanhempien kanssa.
Koulukuraattori Merja Ylimattila on tavattavissa Ruukinkankaan koululla pääsääntöisesti
joka päivä F-siiven 2. kerroksessa.
Koulukuraattori Merja Ylimattila p. 044 - 777 3056
merja.ylimattila@suomussalmi.fi

Miekkari
Kouluterveydenhuollon uutena työntekijänä on aloittanut psykiatrinen sairaanhoitaja, miekkari, Ylä-Kainuussa elokuun 2011 alusta. Hänen työhönsä kuuluu yksilötyö oppilaan kanssa, vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö nuoren asioissa, opettajien ja oppilashuoltotyöryhmän konsultointi sekä oppilaan ja perheiden tukemiseen liittyvä yhteistyö esim. perheneuvolan, lastensuojelun ja lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa.
Miekkarin vastaanotto on Ruukinkankaan koululla maanantaina, torstaina ja perjantaina.
Hänellä on vastaanotot myös Puolangalla ja Hyrynsalmella.
Ajanvaraukset ja yhteydenotot :
Miekkari Pirjo Kivijärvi p. 044-7974201
pirjo.kivijarvi@kainuu.fi

Koulupsykologi
Koulupsykologi tukee oppilasta ja perhettä kasvatuksen, kehityksen, oppimisen ja tunneelämään liittyvissä asioissa sekä tekee moniammatillista tiimi- ja verkostotyötä oppilashuollollisissa asioissa. Koulupsykologi tekee mm. oppimisvalmiuksien ja erilaisten koulunkäyntivaikeuksien syiden arviointia, tutkimista sekä tarvittavien tukitoimien suunnittelua
yhdessä huoltajien ja opettajien kanssa.
Koulupsykologi Reijo Hakonen työskentelee Ruukinkankaan koululla pääsääntöisesti keskiviikkoisin ja torstaisin. Hänen työhuoneensa on F-siiven yläkerrassa.
Koulupsykologi Reijo Hakonen p. 044 797 4053
reijo.hakonen@kainuu.fi

Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä toimintaa, jonka tavoitteena on edistää lapsen ja
nuoren mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä, hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä
ja oppimistuloksia sekä edistää kouluyhteisön terveyttä ja turvallisuutta.
Kouluterveydenhuollon toimintatapoina ovat oppilaskohtainen terveydenhoito, terveyskasvatus, koulun terveydellisten olojen valvonta, koulupäivän aikana koululaisille sattuneiden
sairastapausten ja tapaturmien ensiapu ja hoito sekä mahdollinen jatkohoitoon ohjaus.
Oppilaiden laajojen tai määräaikaisten terveystarkastusten tarkoituksena on oppilaan terveydentilan kokonaisvaltainen kartoittaminen, oppilaan oman terveyskäsityksen huomioiminen, terveysriskien arvioiminen, toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus, ikäluokalle kuuluvat seulontatutkimukset, rokotukset ja terveyskasvatus. Lapsen/nuoren terveydentilan
arvion lisäksi lääkäri ja terveydenhoitaja tekee yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa
kanssa koko perheen hyvinvoinnin arvion. Huoltajien suostumuksella hyödynnetään tarvittaessa moniammatillista yhteistyötä niiltä osin kuin se on välttämätöntä oppilaan hoidon ja
tuen järjestämisen kannalta.
Laaja terveystarkastus, johon sisältyy sekä terveydenhoitajan että lääkärin tekemä terveystarkastus, tehdään kolme kertaa peruskoulun aikana: 1., 5. ja 8. luokalla. Vanhemmille järjestetään mahdollisuus osallistua lapsensa laajoihin terveystarkastuksiin.
Vuosina, jolloin ei järjestetä laajaa terveystarkastusta, terveydenhoitaja tekee määräaikaisen terveystarkastuksen.
Terveydenhoitajan toimialueena on Ruukinkankaan koulun 1-9 lk:n oppilaat sekä Suomussalmen lukion opiskelijat.
Terveydenhoitaja on tavattavissa Ruukinkankaan koululla F-siiven 2. kerroksessa
koulupäivisin. Vastaanotto toimii ajanvarausperiaatteella. Avoin vastaanottoaika ilman
ajanvarausta on ma-pe klo 10.00-11.00.
Koululääkärin vastaanotolle oppilaat ohjautuvat terveydenhoitajan kautta.
Terveydenhoitaja Eeva Pyykkönen p. 044 - 777 3030
eeva.pyykkonen@kainuu.fi
Lääkäri Anneli Süvari

Hammashoito puh. 61 566 134, 61 566 399
Suuhygienisti suorittaa tarkastukset ja lakkaukset. Hammashoitajat antavat harjausopetusta alakoululaisille. Hammaslääkärin suorittamat tarkastukset tehdään 1., 5. ja 8. luokkalaisille.

