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Tietoa koulusta

• Yhtenäinen peruskoulu, n. 800 oppilasta vuosiluokilla 1-9

• Rehtori ja virka-apulaisrehtori

• 62 opettajaa, ml. kolme laaja-alaista erityisopettajaa, kolme 

erityisluokanopettajaa, OTE-opettaja ja kaksi opinto-ohjaajaa

• Viisi koulunkäyntiavustajaa ja kouluvalmentaja

• Koulun oppilashuoltoon kuuluu kaksi koulukuraattoria, koulupsykologia ja 

terveydenhoitajaa



Työ- ja loma-ajat, päivän aikataulu
Lukuvuoden työaika ja lomat 

Syyslukukausi 11.8.2022 - 22.12.2022

Lauantaikoulupäivä 24.9.2022

Korvaava vapaa ma 5.12.2022

Syysloma 17.10.2022 - 21.10.2021

Joululoma  23.12.2022 - 8.1.2023

Kevätlukukausi 9.1.2023- 3.6.2023

Talviloma 20.2.2023 - 24.2.2023

Koulun päivittäinen työaika 2021-2022

1.-5. luokat

1. tunti 8.15 – 9.45

2. tunti 10.15-11.00

RUOKAILU

11.30-12.15

3. tunti 12.30-14.00

(välipalamyynti)

6.-9.luokat

1.tunti 8.30-10.00

2.tunti 10.15-11.45 (6.-7.lk ruokailu tapahtuu oppitunnin aikana)

8.-9.lk RUOKAILU

3.tunti 12.30-14.00

(välipalamyynti)

4.tunti 14.15-15.45

Todistukset

Lukuvuositodistus annetaan lukuvuoden päättyessä la 3.6.2023.

Syysväliarviointi annetaan I jakson jälkeen 7, 8. ja 9.luokkalaisille 22.12.2022. 

Oppimiskeskustelut keskustelut 1.-8.lk oppilaille pidetään joulukuussa ja 9.lk 

oppilaille tammikuussa.

Hiidenkiven ruokalista 

löytyy osoitteesta

• https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/kouluruokalistat

• Ruokailun valvovat rehtorin päätöksellä nimetyt opettajat. Verotusarvollisen 

aterian ehtona on, että opettaja ruokailee yhdessä oppilaiden kanssa. Mikäli 

avustaja ruokailee verotusarvollisen aterian, hänellä täytyy olla 

valvottavanaan nimetty oppilas, joka ei selviä ruokailusta ilman avustajaa.

• Muut kuin verotusarvolliseen ateriaan oikeutetut maksavat kouluruokailun 

maksupäätteellä tai keittiöstä ostettavilla aterialipuilla.
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todistus numerot 

annettuna

todistusten 

tulostus 

voi alkaa

Välitodistus 

7.-9.-luokat

14.12.2022 15.12.2022

Lukuvuosito

distus

9.-luokka

1.-8.-luokat

17.5.2023

24.5.2023

18.5.2023

25.5.2023

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/kouluruokalistat


Koulun pedagogisia valintoja

• Ryhmäpedagogiikka: opettaja määrittää neljä kertaa vuodessa vaihtuvat 

neljän hengen heterogeeniset ryhmät

• Yhteisöllisyys ja yhteisopettajuus läpäisevä periaate opetuksessa

• Oppilaat oppivat toisiltaan ja vahvistavat sosiaalisia taitojaan

• Kaksi kuuden viikon ilmiöoppimisen kokonaisuutta vuodessa kaikilla luokka-

asteilla

• Lukuvuositeemana lukemisen lisääminen ja lukutaidon kaikilla luokka-asteilla 

ja kaikissa oppiaineissa
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Koulun hyvinvointitekoja

• Ryhmäytyspäivät 4 krt lukuvuodessa: tunne- ja vuorovaikutustaidot

• Monipuolinen välitunti- ja kerhotoiminta

• Avoimet aamut huoltajille

• Oppilashuollon ja kouluvalmentajan tuki
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Yläkoulu alkaa – mikä muuttuu?

• Luokanopettajajärjestelmästä aineenopettajiin: kymmenenkin eri opettajaa 

viikon aikana.

• Luokanvalvoja seuraa, tukee ja koordinoi.

• Kouluviikon pituus 25 → n. 30 t

• Vapaus kasvaa mutta niin vastuukin. Kasvu on yksilöllistä ja ottaa aikaa. 

Valmius jatko-opintoihin saavutettava näiden kolmen vuoden aikana.

• Perusasiat tärkeitä: ruoka, uni, liikunta, rytmit

• Nuoren elämässä kaverit yhä tärkeämpiä – tarve huoltajalle kuitenkin jopa 

suurempi kuin edeltävinä vuosina. Kysy, kuuntele, ole kiinnostunut, vaikka 

vastaanotto olisi negatiivinen.

• Murrosiän sosiaalinen taantuma näkyy kotona ja koulussa
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Kodin ja koulun yhteistyö

• Lapsen tai nuoren asioita pystytään hoitamaan tehokkaasti vain jos koti ja 

koulu vetävät yhtä köyttä

• Huolitilanteissa yhteys opettajaan Wilmassa; haastavissa asioissa opettaja 

yleensä soittaa kotiin

• Wilma taipuu moneen mutta ei ole reaaliaikainen kanava: opettaja vastaa 

useimmiten seuraavan työpäivän aikana

• Lapsi tai nuori kertoo asiat oman ymmärryksensä ja kehitystasonsa 

mukaisesti, ristiriitatilanteiden ratkomisessa kehitytään aikuisten ohjauksessa 

pitkälle murrosikään asti

• Lapsen silmissä niin vanhemmat kuin oma opettaja ovat esikuvia: aikuisten 

jutut eivät kuulu lapsen korville

• Yhteys oppilashuoltoon matalalla kynnyksellä: selvitetään pienet huolet ennen 

kuin niistä tulee isoja
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Henkilökunta 2022-2023
Rehtori vs. (8.8.-22.12.)

• Timo Koskinen 310 25800, 040 627 8780

• timo.j.koskinen@hel.fi

23.12.→ Janika Salo

Virka-apulaisrehtori vs.

• Iina Simola 310 35366, 040 661 0465

Koulusihteerit

• Eija Laasonen 310 86716, 040 3348 612 ja Virpi Heikkinen

Opinto-ohjaajat

• Tatiana Savolainen 310 80486

• Mervi Tiusanen 310 25882

Oppilashuoltohenkilökunta

• Terveydenhoitaja

• Terja Matintalo 310 52064, 040 5429 163

Psykologit

• Nina Johansson 310 71872/040 180 6481, luokat 3-5 ja 7-9.

• Minna Fält 310 71922/050 401 3405, lk 1-2 ja 6

Kuraattorit

• Minttu Bragge 310 71883, 050 4013338, lk 5-9

• Susanna Paakkanen 310 21230, 040 8351130, luokat 1-4

•

Kouluhuolto SOL Oy.

• Kouluisäntä Leevi Nieminen, 1.9. --> Jan Haapasaari

• p. 040-922 5456

Kouluravintola Compass Group

• Keittiö p. 050 3218243

Työhuoneet

• Apila 1, Laakeripuu 310 72189

• Apila 2, Sananjalka 310 86746

• Apila 3, Lupiini 31021241, 0407026714

• Apila 5, Tulilatva 310 86669

• Apila 21, Kukonharja 310 25886, 0406278960

• Apila 22, Karhunsammal 310 86417

• Apila 23, Kotkansiipi 310 25883

• Apila 24, Kultasade 310 86718

• Apila 25, Järviruoko 040-3348611

• Apila 26, Amerikanpähkinä 310 86703

• Apila 27,

• Tekninen työ 310 86669

Liikunta

• Roope Ketola 050-3409489

• Satu Nurkka, 040-6376686
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Aamu- ja iltapäivätoiminta

• Koululla joka arkipäivä klo 8 alkaen 

koulukirjastossa

• Ilmoittautuminen Wilmassa 
”Hakemukset ja päätökset” -> Tee uusi hakemus -

> Aamupäivätoimintaan ilmoittautuminen -> Täytä 

tiedot -> Tallenna tiedot.

Ip-kerhot

• Nano ja Erän ip

• Lp Kurranummi

24.8.2022 Etunimi Sukunimi 9

Välituntitoiminta ja kerhot tulossa koulun 

kotisivuille
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OPETUSSUUNNITELMA
Opetushallitus uudisti Suomen opetussuunnitelmien perusteet vuonna 2014. 

Koulumme noudattaa lukuvuonna 2019-2020 näiden perusteitten ja Helsingin 

kaupungin linjausten mukaisesti vuonna 2016 laadittua opetussuunnitelmaa.

Oppilaita kannustetaan itsenäisyyteen, omavastuiseen työskentelyyn sekä 

toiset huomioon ottavaan käyttäytymiseen.

Opetussuunnitelma löytyy osoitteesta (SIIRTYMÄSSÄ OPH:N PALVELUUN):

https://ops.edu.hel.fi/hiidenkiven-peruskoulu/#

OPPILAAN POISSOLOT
Oppilaan tulee olla koulussa kaikkina koulupäivinä ja -tunteina. Poissaoloja 

seurataan ja niistä tulee aina antaa selvitys. Huoltajan tulee ilmoittaa opettajalle 

oppilaan poissaolosta poissaolopäivänä koulun Wilma-järjestelmään. Runsaat 

ja epäselvät poissaolot käsitellään aina myös oppilashuollossa, sillä ne 

vaikeuttavat oppilaan koulunkäyntiä.

• Poissoloihin puuttumisessa noudatamme KASKOn POISSAOLOIHIN 

PUUTTUMISEN KÄSIKIRJAA, joka löytyy https://opehuone.fi/wp-

content/uploads/Poissaoloihin-puuttumisen-kasikirja.pdf

• Jos oppilas on poissa muun kuin sairauden takia, tulee asiasta sopia 

riittävän ajoissa. 

• Mikäli oppilaalle halutaan vapaata koulusta esim. perheen lomamatkan 

vuoksi, se täytyy anoa kirjallisesti. 1-5 päivän vapaan myöntää opettaja ja 

sitä pidemmän vapaan myöntää rehtori. Loma-anomus tulee toimittaa 

ennen ajateltua lomaa kirjallisesti tai esim. Wilmassa>Hakemukset ja 

päätökset>Perusopetuksesta poissolo

• Huoltajat vastaavat lapsen opiskelusta ylimääräisen vapaan aikana. Koulu 

ei järjestä tukiopetusta matkapoissaolojen vuoksi, mutta opettaja voi 

pyydettäessä neuvoa esim. mitkä tehtävät voi omatoimisesti tehdä, jotta ei 

jää jälkeen.
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ARVIOINTI
Hiidenkiven peruskoulussa arviointi on kokonaan sanallista vuosiluokilla 1.-3. 

Lukuvuoden puolivälissä pidetään arviointikeskustelu oppilaan, opettajan ja 

huoltajan kesken. Lukuvuoden päätteeksi annetaan sanallinen todistus.

Vuosiluokilla 4.-9. pidetään lukuvuoden puolivälissä oppimiskeskustelu 

oppilaan, opettajan ja huoltajan kesken. Lukuvuoden päätteeksi annetaan 

todistus, jossa eri oppiaineet ja käyttäytyminen arvioidaan numeroin.

Vuosiluokalla 7.-8.lk oppilas saa syyslukukauden päätteeksi välitodistuksen ja 

lukuvuoden lopuksi lukuvuositodistuksen, joissa oppiaineet arvioidaan 

numeroin. Lukuvuositodistuksessa myös käyttäytyminen arvioidaan numeroin. 

7.-8. luokan aikana pidetään oppilaan, huoltajan, luokanvalvojan kesken 

oppimiskeskustelu. 8.luokan keskustelun kohteena on erityisesti oppilaan 

suuntautuminen jatko-opintoihin.

Vuosiluokalla 9 oppilas saa syyslukukauden päätteeksi välitodistuksen ja 

kevätlukukauden päätteeksi päättötodistuksen, joissa oppiaineet arvioidaan 

numeroin. 9. luokan aikana pidettävissä oppilaan ja eri aineiden opettajien 

oppimiskeskusteluissa kiinnitetään erityisesti huomiota päättöarvioinnin 

kriteereihin.

KIELIOHJELMA
Ennen 1.8.2018 koulunsa aloittaneiden kieliohjelma:

Hiidenkiven peruskoulussa tarjottavat kielet ovat:

3. luokalla alkavat A1-kielet: englanti, ruotsi, ranska ja venäjä.

4. luokalla alkava A2-kieli: englanti

6. luokalla alkava B1-kieli: ruotsi

8. luokalla alkavat B2-kielet: saksa ja venäjä

A1-kielen ryhmä käynnistetään, jos kielen valinneita on vähintään 12. 

Tarvittaessa kielen opiskelijoista voidaan muodostaa yhteinen ryhmä Tapanilan 

ala-asteen oppilaiden kanssa. 12 oppilaan raja ei koske A1-englantia.

1.8.2018 alkaen koulunsa aloittaneiden kieliohjelma:

1. luokalla alkavat A1-kielet: englanti, ruotsi ja ranska

3. luokalla alkavat A2-kielet: englanti, ruotsi, ranska ja venäjä

B1- ja B2-kielet kuten ennen vuotta 2018 koulunsa aloittaneilla

A1-kielessä ei muodosteta yhteisiä ryhmiä naapurikoulun kanssa. A2-kielen 

opiskelijoista voidaan muodostaa yhteinen ryhmä Tapanilan ala-asteen 

oppilaiden kanssa. Ryhmien vähimmäiskoossa ja A1-kielen valinnan 

vaikutuksessa oppilaaksiottoon 1. luokalle noudatetaan  Kasvatuksen ja 

koulutuksen toimialan kulloinkin voimassa olevia ohjeita.
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Järjestyssäännöt
Yleistä

• Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssääntöjä 

sovelletaan kouluaikana, koulualueella ja retkillä.

• Niissä asioissa, joista ei erikseen järjestyssäännöissämme mainita, noudatetaan perusopetuslakia ja -asetusta sekä peruskoulun toimintaan sovellettavia säännöksiä ja 

määräyksiä.

• Perusopetuslain § 29 mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä 

asiallisesti POL § 35.

Turvallisuus

• Välitunnin vietämme sille osoitetulla alueella.

• Pyrimme toiminnallamme edistämään viihtyisyyttä ja käyttäydymme rauhallisesti. Emme kiusaa ketään.

• Oppitunneilla edistämme työrauhaa omalla käytöksellämme. Käytämme kännykkää opettajan ohjauksessa opiskeluun.

Hyvä käytös

• Olemme huomaavaisia ja kohteliaita kaikkia kohtaan niin puheissamme kuin teoissamme.

• Noudatamme opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita.

• Kohtelemme koulun ja muiden oppilaiden omaisuutta hyvin. Olemme vastuussa aiheuttamastamme vahingoista.

• Saavumme ajoissa oppitunneille mukanamme tarvittavat työvälineet.

• Muistamme, että toisen henkilön kuvaaminen, videoiminen tai äänittäminen ja näiden julkaiseminen ilman lupaa on kiellettyä.

• Oppitunneilla ja ruokailussa olemme ilman päähineitä ja huppuja.

• Ruokalassa noudatamme hyviä pöytätapoja.

Ympäristöstä huolehtiminen

• Arvostamme koulumme siisteyttä jättämällä ulkovaatteet ja kengät kaappiin tai naulakkoon.

• Huolehdimme yhteisistä tavaroistamme.

• Käytämme säästeliäästi koulumateriaaleja, vettä ja sähköä.

Rangaistukset

Oppilasta rangaistaan tarvittaessa perusopetuslain § 35 ja § 36 mukaisesti.
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Johtokunta ja VY
Koulun johtokunta 2021-2025 Koulun vanhempainyhdistys

Puheenjohtaja Yrjö Kari-Koskinen

Jäsenet

Annakaisa Häyrynen

Hanna Miettinen

Terhi Forsman-Vehanen

Tiina Jaakkola

Touko Korhonen

Rina Oksanen

Hanna Repo

Essi Oravisjärvi
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Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Huoltajajäsenet

Tuija Mustajärvi, puh.joht
Antti Forsell

Laura Winter, varapuh.joht. Nina Sillantaka

Tiina Jaakkola Jenni Tarvainen

Touko Korhonen Vesa Kauhajärvi

Harri Väisänen Marianne Autero

Opettajajäsenet

Saara Varmola Milla-Maria Hietala

Pirkko Haikala Jaana Asiainen

Roope Ketola Tommi Manner

Muun henkilökunnan jäsenet

Kaisa Viherä Anneli Eelsoo

Oppilaiden edustajat valitaan vuosittain syyslukukauden alussa vaaleilla. Ehdolle voivat 

asettua 15 vuotta täyttäneet oppilaat ja äänioikeutettuja ovat kaikki koulun oppilaat.

Esittelijä ja sihteeri
Rehtori Timo Koskinen



Seuraa koulun arkea
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hiidenkiven_pk
Hiidenkiven peruskoulu
https://www.instagram.com/hiidenkiven_pk/?hl=fi
https://www.facebook.com/Hiidis

Kotisivu
www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/hiidenkiven-peruskoulu/hiidenkiven-peruskoulu

https://www.instagram.com/hiidenkiven_pk/?hl=fi
https://www.facebook.com/Hiidis
http://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/hiidenkiven-peruskoulu/hiidenkiven-peruskoulu


Kiitos osallistumisesta 
yhteiseen aloitukseen!

Jatkamme 
luokkakohtaisiin 
tilaisuuksiin.
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