
Koko koulun yhteinen vanhempainilta 26.8.2020  

Perustietoa Taiviksesta: 
- Kaksi rakennusta: ylätalo ja alatalo. 

- Vuosiluokkien 1-9 opetusta järjestetään molemmissa taloissa. 

- Noin 775 oppilasta. 

- 1.-3.-luokilla yhteensä 289 oppilasta. 

- 4.-6.-luokilla yhteensä 256 oppilasta. 

- 7.-9.-luokilla yhteensä 230 oppilasta. 

- 59 opettajaa: 

luokanopettajia, erityisluokanopettajia, erityisopettajia ja aineenopettajia. 

- 25 henkilöä muuta henkilökuntaa: 

oppilashuoltohenkilöstöä, koulunkäyntiavustajia, koulusihteerit, rehtorit ja 

kouluvalmentaja. 

 

Ajankohtaista 
- Kaupungin suomenkielisillä peruskouluilla syyslukukausi 13.8.2020 (to) – 

22.12.2020 (ti). 

- Syysloma 12.10.2020 (ma) – 16.10.2020 (pe). 

- Joululoma 23.12.2020 (ke) – 6.1.2021 (ke). 

- Kaupungin suomenkielisillä peruskouluilla kevätlukukausi 7.1.2021 (to) – 

5.6.2021 (la). 

- Talviloma 22.2.2021 (ma) – 26.2.2021 (pe). 

- Koulukohtainen lauantaikoulupäivä la 8.5.2021. 

- Vastaava vapaapäivä pe 14.5.2021 (Helatorstain jälkeinen perjantai). 

 

Taiviksen perusparannus ja väistötilat 
- Rahoituspäätös saatiin toukokuussa 2020. 

- Yleissuunnittelu jatkuu ja järjestetään käyttäjäkokouksia. 

- Taiviksen pedagogiikan perusparannussuunnitelma. 

- Oppilaita ja henkilökuntaa osallistetaan suunnittelussa.  

- Varattu kaksi väistötilaa. Arkadiankatu 24:n tilat ja Hiekkarannantie 6:n 

opetuspaviljongit (rannan siniset paviljongit). 

- Paviljongit otetaan käyttöön, jos oppilasmäärä sitä edellyttää.  

- Ensisijaisesti Hiekkarannan kohteeseen siirtyy 1.-2.-luokat sekä H-luokat. 

Alustava aikataulu: 

- Väistöön siirtyminen tapahtuu kesällä 2022 ja lukuvuosi 2022-2023 aloitetaan 

väistötiloissa. 

- Molemmat Taivallahden peruskoulun rakennukset on peruskorjattu ja voimme 

muuttaa takaisin tammikuussa 2025. 

 



Saattoliikenne koululle 
- Koulun pihaan EI SAA ajaa turvallisuussyistä. 

Oppilaiden saattoliikenne ohjataan poliisin kanssa sovitusti: 

- Eteläisen Hesperiankadun vinoparkkiin pysäköiminen ja lapsen saattaminen 

suojatien ja liikennevalojen kautta koulun pihalle. 

- Hietakangaksentiellä koulun pihaliittymän jälkeen pysähtyminen tien viereen 

ja oppilas kävelee itse koulun pihaan. 

- Hietakangaksentien puisto-osuudella, suoralla tieosuudella pysähtyminen ja 

oppilas kävelee itse puiston läpi kouluun. 

 

Koulukuraattori ja koulupsykologi 
- Psykologin ja kuraattorin tehtävänä on tukea oppilaiden hyvinvointia ja 

koulunkäyntiä. 

- Meihin voivat olla yhteydessä oppilaat itse, opettajat, koulun muu 

henkilökunta, vanhemmat ja huoltajat. Yhteydenoton syy voi olla mikä 

tahansa koulunkäyntiin liittyvä tai muuten koulussa näkyvä huoli lapsen 

hyvinvoinnista, oppimisesta tai kaverisuhteista. 

- Tapaamme oppilaita kahden kesken, yhdessä vanhempien kanssa, teemme 

yhteistyötä koulun muiden aikuisten kanssa ja olemme mukana 

suunnittelemassa koulun tukitoimia. Joskus jo yhteinen keskustelu 

puhelimitse selkeyttää tilannetta ja on siihen hetkeen riittävä tuki. 

- Meitä voi nähdä viikoittain mukana myös eri luokkien oppitunneilla ja koulun 

yhteisissä tapahtumissa. 

- Koulupsykologin tai koulukuraattorin luona käyminen on aina vapaaehtoista ja 

luottamuksellista. 

- Teemme samankaltaista työtä, mutta pientä työnjakoa. 

- Psykologi: mieliala, ahdistus/pelot, oppimis- ja keskittymisvaikeudet, 

univaikeudet, syömisvaikeudet. 

- Kuraattori: vanhemmuuden tuki ja perheeseen liittyvät asiat, kaverisuhteet, 

poissaolot, päihteet, tunnetaidot. 

 

Oppimisen tuki 
Perusopetuslain mukaista pedagogista tukea 

- Esimerkiski joustavat ryhmittelyt, luokkatilan strukturointi, kuvallinen tuki, 

tukiopetus, tehtävien eriyttäminen ja pilkkominen, tilanteiden ennakointi, 

samanaikaisopetus, tunne- ja turvataitojen vahvistaminen, osa-aikainen 

erityisopetus yms. 

- Oppimisen tukeminen kuuluu koko koulun henkilökunnalle. 

Tuen kolme tasoa 

- Yleinen tuki 

- Tehostettu tuki 



- Erityinen tuki 

Oppimisen tuen koronakartoituskysely oppilaalle ja huoltajalle 
Helsinki on saanut valtion erityisavustusta koronaviruksen (COVID-19) 

aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2020-2021.  

Laaja-alaiset erityisopettajat ovat kartoittaneet jo luokkakohtaisia oppimisen tuen 

tarpeita. Resurssia luokille on jaettu näiden kartoitusten perusteella.  

Haluamme kuulla vielä oppilaita ja huoltajia. Kyselyllä kartoitetaan minkälaista 

oppimisen tukea tarvitaan ja missä oppiaineissa. Kysely lähetetään suoraan 

Wilma-viestinä. 

- Huoltajille vuosiluokilla 4-6. 

- Oppilaille vuosiluokilla 7-9. 

- Vuosiluokilla 1-3, huoltajat voivat ottaa suoraan yhteyttä luokanopettajiin. 

Kyselystä julkaistaan myös tiedote. 

 

Asiakaskyselyn tulokset (1.-, 5.- ja 8.luokilla) ja toimeenpiteet 
- Oppilaat 

+ saan vaikuttaa omaan opiskeluuni 

+ saan apua koulun aikuisilta 

- en saa vaikuttaa koulun tapahtumiin 

- kiinnostavia kerhoja on vain vähän 

 

- Huoltajat 

+ lasten ystävyyssuhteita ja ryhmäytymistä tuetaan 

+ ystävällinen kohtaaminen 

- tiedottaminen 

- näkyvyys 

Toimenpiteet 

- Kerhoista kysely oppilaille (kerhoja tarjotaan vuosiluokittain). 

- Myös ulkopuolisia kerhojen pitäjiä (yhteystyökumppanit). 

- Oppilaita osallistetaan oppilaskunnan hallituksen kautta enemmän 

tapahtumien suunnitteluun. 

- Koulun kotisivujen päivittäminen. 

- Taiviksen blogi 

 

Taivallahden peruskoulun aamu- ja iltapäivätoiminta 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteyshenkilö on Rea Campos Valle puh. 040 334 0199. 

Rean saa kiinni myös Wilma-viestillä.  

Aamutoimintaa järjestetään 1.-2.-luokkalaisille Taivis-leikkipuistossa kello 8.15-10. 

- Erilliset ohjeet käydään läpi luokkakohtaisessa vanhempainillassa. 



- Poissaoloista ilmoitus aamutoiminnan omaan puhelimeen puh. 040 716 8355. 

Iltapäivätoimintaa järjestävät: 

- Demo puh. 040 683 4733. Vastuuohjaaja Niklas Lith. 

- Taivis-leikkipuisto puh. 09 3104 4643. Vastuuohjaaja Sanna Mäkinen. 

- Koululla järjestetään myös pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille omaa 

iltapäivätoimintaa tutuissa väriryhmissä. Reppupostina ja Wilmassa oma viesti 

vastuuohjaajilta. 

 

Tulevat vanhempainillat ja infot 
Syyslukukausi 2020 

- 9.-luokkalaisten oppilaiden huoltajat (päättöarviointi). Etävanhempainilta ke 

28.10.2020 kello 18. 

- Tulevien 1.-luokkalaisten etävanhempainilta ke 18.11.2020 kello 18. 

- Tulevien 7.-luokkalaisten info. Etävanhempainilta 18.11.2020 kello 19. 

Kevätlukukausi 2021 

- 9.-luokkalaisten oppilaiden huoltajat (yhteishaku). Etävanhempainilta ke 

27.1.2021 kello 18.  

- Tulevien 3.-luokkalaisten kieli-info A2-kielistä. Vanhempainilta ke 3.2.2021 

kello 18. 

- Tulevien 8.-luokkalaisten valinnaisaineinfo valintatarjottimesta. 

Vanhempainilta ke 10.2.2021 kello 18. 

- Koko koulun yhteinen vanhempainilta, yhteisöllisen oppilashuollon teemalla 

ke 3.3.2021 kello 18. 

- Luokkakohtaisen osuudet opettajan ilmoittamana aikana. 

 

Kysymyksiä ja vastauksia 
- Moi, järjestetäänkö opettaja-huoltaja –keskusteluja? 

Vastaus: Kyllä järjestetään. Oppilas-opettaja-huoltaja-keskusteluista 

tiedottavat luokanopettajat ja luokanohjaajat. Lukuvuonna 2020-2021 

jokaiselle oppilaalle sovitaan keskustelussa ja kirjataan oma oppimisen ja 

kasvun tavoite. 

- Onko 5.-6.-luokkalaisten valinnaisaineinfosta tietoa? 

Vastaus: Valinnaisaineinfo pidetään oppilaille koulupäivän aikana ja kotiin 

tulee valinnaisainetarjonnasta kertova vihkonen. 

- Onko pihalle mahdollista saada lisää liikuntavälineitä esim. ehjiä maaleja? 

Vastaus: Kyllä. Ostamme liikuntavälineitä joka vuosi. Maalit ostimme viime 

lukuvuonna alapihalle. Ne ovat olleet kovassa käytössä. Turvallisuuden takia 

painotamme luokkakohtaisia liikuntavälineitä välitunneille. Koulumme Liikkuva 

koulu –kehittäjätiimi on tehnyt kyselyn tarvittavista liikuntavälineistä ja näin 

oppilaat osallistuvat liikuntavälineiden valintaan. Suosittu välkkäkärrylainaamo 



on nyt tauolla, koska emme kannusta eri vuosiluokkien käyttävän samoja 

välineitä. Samasta syystä Tennis torstait etsivät uutta muotoa. 

 

Palautetta 
- Yhteys katkesi, eikä sisään päässyt aluksi lainkaan. Ilmeisesti 

osallistujamäärä täynnä (300), eikä uusia pääse enää sisään? 

Vastaus: 10 000 rajana Teams Live Events-sovelluksessa, joten pitäisi 

mahtua kaikki halukkaat sisään. Sisääntulo on nähtävästi kuormittunut alussa 

ja tämän vuoksi yhteys huono. Parannamme 

etävanhempainiltatekniikkaamme. Yhteys auki jo aikaisemmin. Näin 

sisääntuloon ei tule liian suurta pistekuormaa. Kaksi eri etävanhempainiltaa? 


