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SEMINAARIN KOULU ELI SEMPPU 

Koulun kantava ajatus, kaiken toiminnan perusta on se, että olemme Koulu kaikille. 
Suvaitsevaisuus sekä erilaisten oppijoiden huomioiminen ja kohtaaminen ovat meille 
erittäin tärkeitä asioita. 

Seminaarilla eli Sempulla opiskelee n. 750 oppilasta, joista n. 90 opiskelee Ojoisten 
Lastentalossa. Yleisopetuksen luokkia on n. 30, joista kaksi on ruotsinkielisen 
perusopetuksen luokkia. Koulussa on kaksi valmistavan opetuksen luokkaa ja 15 erilaista 
pienluokkaa. Aikuisia Sempulla on n. 90, opettajia on lähes 50, kouluohjaajia n. 30 sekä 
muuta henkilökuntaa. 

 

Pohjakuva Seminaarin koulun rakennuksista 

 

 

 

 



 

KOULUMATKAT                                                                                                                                   
Lapsen on hyvä opetella turvallinen koulumatkareitti huoltajan kanssa ennen koulun 
aloitusta. 1-2.lk tarvitsevat koulumatkapyöräilyyn huoltajan kirjallisen luvan, joka osoitetaan 
luokanopettajalle. Koulun pihalla on polkupyörille omat pysäköintipaikat. Koulun 
ympäristössä on ruuhkaista aamuisin, joten on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta. 

VÄLITUNNIT                                                                                                                                
Välitunnit vietetään aina ulkona. Piha-alueen käyttöä on rajattu lasten ikä huomioiden. 
Välitunnilla on aina useampi välituntivalvoja, joilla on huomioliivit päällään. Aamulla ennen 
klo 8.30/9.20 koulun alkamista pihalla ei ole valvojaa, koska koulu alkaa 8.30/9.20. 

WILMA                                                                                                                                               
Kodin ja koulun välistä viestintää hoidetaan Wilma-ohjelman kautta. Seminaarin koululla 
Wilma-tunnukset ja niihin liittyvät asiat hoitaa koulusihteeri Aliisa Pouttu. Opettaja 
tiedottaa huoltajia sekä yhteisesti että yksittäistä lasta koskevissa asioissa pääsääntöisesti 
Wilman kautta. Wilman selainversion lisäksi Wilmaa voi käyttää älypuhelimella ja ladata 
puhelimeen Wilma-sovelluksen, joka on suppeampi kuin selainversio. 

POISSAOLO KOULUSTA                                                                                                                
Lapsen sairastuessa huoltaja merkitsee Wilmaan poissaolon kohtaan Tuntimerkinnät. 
Poissaolo on hyvä ilmoittaa mahdollisimman varhain eli edellisenä iltana tai viimeistään 
aamulla ennen koulupäivän alkua. Näin luokanopettaja tietää miksi lasta ei näy koulussa. 

KOULUTERVEYDENHOITO                                                                                                               
Oppilas voi tulla kouluterveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta koulukohtaisesti 
sovittuina vastaanottoaikoina, joita meillä ovat välitunnit. Sairauksien ja vapaa-ajan 
tapaturmien hoidosta vastaa oma terveysasema. Kouluterveydenhoitoon kuuluvat 
terveystarkastukset ja -tapaamiset, rokotukset, ensiapu koulutapaturmissa ja vakavissa 
sairastumissa koulupäivän aikana, pitkäaikaissairauden ja koulunkäynnin 
yhteensovittaminen sekä jaksamisen ja mielenterveyden tukeminen. 
Kouluterveydenhoitajiin saa yhteyden myös Wilman kautta. Terveydenhoitajamme ovat 
Johanna Stenbärg p. 050 5529411 ja Irja Löytömäki p. 050 5091119. 

AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHOT                                                                                                                 
1 .-2.-luokkien oppilaille järjestetään maksullista aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa koulun 
tiloissa. Kerhopaikka haetaan Hämeenlinnan kaupungilta. IP-kerhotoimintaa koululla 
järjestävät: Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys, Tavastsvenska föräldraföreningen ja 
Ojoisten Lastentalolla Lasten liikunnan tuki. Pienluokille kuuluville lapsille koulumme 
järjestää iltapäiväkerhotoimintaa ja siitä vastaavat koulumme ohjaajat.     

KERHOTOIMINTA                                                                                                                        
Koulullamme on tarjolla monipuolista ja maksutonta kerhotoimintaa. Kerhoista tiedotetaan 
erikseen syksyllä.   

 



OPPILASHUOLTO                                                                                                                              
Jokaisen oppilaan oikeus on oppilashuolto. Koulussamme oppilashuollosta vastaa ohr eli 
oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat terveydenhoitajat, koulupsykologi Aija Myllyniemi, 
koulukuraattori Heli Musakka, laaja-alaiset erityisopettajat Päivi Peltokangas (1.-3.-luokat) ja 
Sanna Sarnesto (4.-6.-luokat) sekä rehtorit. Yksilökohtaisessa ohr:ssä mukana ovat aina 
oppilas, huoltaja sekä oma opettaja. Tarvittaessa myös muita moniammatillisia 
yhteistyötahoja. Yhteisöllisessä ohr:ssä käsitellään koulun asioita laajemmin, silloin mukana 
on huoltajien edustus vanhempainyhdistyksen kautta sekä oppilaiden edustus. 
Oppilashuoltohenkilöstöön voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä Wilman kautta.        

 

VANHEMPAINYHDISTYS                                                                                                              
Seminaarin koulun vanhempainyhdistys ry:n tavoitteena on edistää vanhempien ja koulun 
välistä yhteistyötä, tukea kotia ja koulua hyvän oppimis- ja kasvuympäristön luomisessa sekä 
tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä. 
Vanhempainyhdistyksen toiminnasta tiedotetaan Wilman kautta, koulun nettisivuilla sekä 
Facebookissa (suljettu ryhmä Seminaarin koulun vanhempainyhdistys ry). 

 

AKTIIVISET OPPILAAMME OPPILASKUNNASSA, VERTAISSOVITTELIJOINA, AGENTTEINA 
SEKÄ VÄLKKÄREINÄ.                                                                                                                          
Sempulla korostetaan oppilaiden aktiivisuutta ja osallistumista. Ohjaavien opettajien 
kouluttamina sekä ohjauksessa oppilaat pyörittävät useita välttämättömiksi muodostuneita 
toimintoja koulussamme.        

Oppilaskuntamme on aktiivinen oppilaiden äänitorvi ja tapahtumien järjestäjä.  

Emme hyväksy kiusaamista koulussamme missään muodossa. Kiusaamista ja erimielisyyksiä 
ennaltaehkäisemme ja sovittelemme päivittäin oppilaiden toteuttaman vertaissovittelun eli 
verso -tominnan avulla.                                                 

Koulumme oppilasagentit, eli it-asioissa erinomaisen osaavat oppilaat auttavat 
tietoteknisissä asioissa sekä oppilaita että koulun aikuisia. Esimerkiksi 3D-tulostuksen 
experttimme ovat oppilasagentteja.                  

5.luokkien oppilaamme toimivat välkkäreinä eli järjestävät matalan kynnyksen 
välituntitoimintaa pienemmille oppilaille.                                                                           

Osallistumme aktiivisesti erilaisiin kulttuuri- ja urheilutapahtumiin sekä kisoihin. 

 

 

 

 



KOULUN YHTEYSTIEDOT 

Osoite: Seminaarinkatu 2, 13130 HÄMEENLINNA.  

Rehtori: Pasi Rangell, p. 050 5818844  

Vs. Apulaisrehtori: Mira Parikka, p. 050 570 9699   

Koulusihteeri: Aliisa Pouttu, p. 050 5090825                                                                              

Vastaavat kouluohjaajat:                                                                                                            
Paulette Karvonen, p. 040 868 2162 

Riikka Nikupaavo, p. 050 435 7976 

Kouluisäntä Juha Murtonen, p. 040 5685135 

Koko henkilökuntaan saa yhteyden Wilman kautta sekä sähköpostitse 
etunimi.sukunimi@hmledu.fi 

Koulun nettisivut: https://www.hameenlinna.fi/varhaiskasvatus-ja-
koulutus/perusopetus/peruskoulut/seminaarin-koulu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muuta yleishyödyllistä infoa: 

 Kouluruoan valmistaa Palmia ja tarjolla on joka päivä myös kasvisvaihtoehto. 
Erityisruokavaliot tilataan erillisellä lomakkeella, joka toimitetaan 
kouluterveydenhoitajalle. Lomake löytyy Hämeenlinnan kaupungin sivuilta: 
https://www.hameenlinna.fi/wp-content/uploads/2019/03/Ilmoitus-
erityisruokavaliosta.pdf 

 Koulussa on kaksi ruokalaa: B-rakennuksessa ja F-rakennuksessa. Koulun ruokalistan 
voi tulostaa netistä osoitteesta: 
https://ruoka.palmia.fi/fi/ravintola/koulu/seminaarin-koulu/ 

 Kirjastoauto vierailee koulullamme kaksi kertaa viikossa. Kannustamme 
oppilaitamme käyttämään aktiivisesti kirjaston palveluita. Huoltajan kannattaa 
hankkia lapselle oma kirjastokortti ennen koulun alkua. 

 Koulussamme voi opiskella A2-kielenä ranskaa, saksaa ja venäjää. 
 3.luokalta alkaen koulussamme on tarjolla englantirikasteista opetusta. Opetus 

tapahtuu luokkatason A-luokalla ja opetuksesta noin 25% toteutetaan englanniksi. 
 Lahjakkaille oppilaillemme järjestämme ylöspäin eriyttävää opetusta 

Tutkimusmatkaajat -ryhmissä. Lukuvuonna 2020-2021 tutkimusmatkaaja -ryhmiä on 
musiikissa, alkuopetusikäisten matematiikassa sekä robotiikassa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 




