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OPPIAINEIDEN LYHENTEET 

SUK Äidinkieli ja kirjallisuus 

AT Tietotekniikka 
BI Biologia 
EN Englanti 
EO Erityisopetus, osa-aikainen 
EL Erityisopetus, luokkamuotoinen 
UEEL Elämänkatsomustieto 
FY Fysiikka 
MT Maantieto 
HI Historia 
TEA Teatteritaide 
KE Kemia 
KO Kotitalous 
KU Kuvataide 
LI Liikunta 
MA Matematiikka 
MU Musiikki 
OP Oppilaanohjaus 
RA Ranska 
RU Ruotsi 
STK Suomi toisena kielenä 
KS/TN Käsityö/Tekninen työ 
KS/TS Käsityö/Tekstiilityö 
TE Terveystieto 
UEEV Uskonto, evankelisluterilainen 
UEIS Uskonto, islam 
UEOR Uskonto, ortodoksi 
UEKA Uskonto, roomalaiskatolinen 
VAL Maahanmuuttajien valmistava opetus 
VE Venäjä 
YH  Yhteiskuntaoppi 
YM Ympäristö- ja luonnontieto 
 

LUKUVUOSI 

Syyslukukausi to 11.08.2022 - to 22.12.2022 
1.jakso 11.08.2022 –14.10.2022 (47d) 
2.jakso 24.10.2022 – 22.12.2022 (43d) 
Syysloma vk 42 17.10.- 21.10.2022 
Itsenäisyyspäivä ti 06.12.2022 
Joululoma 23.12.2022 - 08.01.2023 
 
Kevätlukukausi ma 09.01.- la 03.06.2023 
3.jakso 09.01.2023 – 22.03.2023 (48d) 
Talviloma 20.-24.02.2023 
4.jakso 23.03.- 03.06.2023 (49d) 
Pitkäperjantai 07.04.2023 
2.pääsiäispäivä 10.04.2023 
Helatorstai 18.05.2023 
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9. lk TET  
Vko 39 ma 26.09. -pe 30.09.2022 (puolet ryhmästä) 
Vko 40 ma 03.10. - pe 07.10.2022 (puolet ryhmästä) 
 
8. lk TET 
vko 10 06. - 10.03.2023 (puolet ryhmästä) 
vko 11 13. - 17.03.2023 (puolet ryhmästä) 
 
 
Vanhempainillat 

5.-6. luokat 31.8.2022 (ke) klo 17.30 
7. luokat 23.8.2022 (ti) klo 17.30 
8. luokat 27.9.2022 (ti) klo 17.30 
9. luokat ilmoitetaan myöhemmin 
 
25.10.2022 klo 18 Vuosaaren kaikkien 6.-luokkalaisten huoltajien info 7. luokalle siirtymisestä 

Aurinkolahdessa, osoitteessa Iiluodonpiha 1 

 

JAKSOLUKU LUOKILLA 7 – 9 

Koulussa on käytössä jaksoluku. Lukuvuosi on jaettu neljään noin 9 viikon pituiseen jaksoon. 

Syyslukukauden päätteeksi oppilaat saavat lukukausitodistuksen. Keväällä oppilaat saavat 

lukuvuositodistuksen, jossa on arviointi koko lukuvuoden työstä.  

  
PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA LUOKAT 1 – 6 

1. tunti 8.30 – 9.15 

2. tunti 9.15 – 10.00 
 välitunti 10.00 – 10.30 
3. tunti 10.30 – 11.15 
4. tunti 11.15 – 12.00  

ruokatunti 11.00 – 12.15 
 välitunti 12.15 – 12.45 
4. tunti 12.45 – 13.30 
5. tunti 13.30 – 14.15 
6. tunti 14.30 – 15.15 
 
PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA LUOKAT 7 – 9 

1. tunti 8.30 – 9.15 

2. tunti 9.15 – 10.00 
välitunti 10.00 – 10.30 
3.  tunti 10.15 – 11.00 
4.  tunti  11.00-11.45 
Ruokatunti 11.45-12.45 

5. tunti 12.45 – 13.30 
6.  tunti 13.30-14.15 
välitunti 14.15 – 14.30 
7. tunti 14.30 – 15.15 
8. tunti 15.15 – 16.00 
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Luokilla 7-9 pidetään luokanvalvojan rupeama viikoittain erikseen sovittuna aikana. 
 
TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN eli TET 

7. luokkalaisten TET kaksi päivää koulun oppilasravintolassa lukuvuoden aikana.   

8. luokkalaiset tutustuvat työelämään yhden viikon ajalla ma 06. - pe 10.03.2023 tai 
Ma 13. -  pe 17.03.2023. 
9. luokkalaiset tutustuvat työelämään yhden viikon ajalla ma 26.09. -pe 30.09.2022 tai 
ma 03.10. - pe 07.10.2022. 
8. ja 9. luokkalaisten TET -aika työpaikalla on 6 tuntia päivässä. Oppilaat hankkivat itse TET- paikkansa 

opojen avustuksella erillisten ohjeiden mukaisesti.  

      
 
 
 
 
WILMA 
Keskeinen välinen kodin ja koulun välisessä yhteydenpidossa on Wilma. Huoltajat saavat avainkoodin 

koulusihteeriltä. Koodin avulla huoltaja itse luo wilman tunnukset. Huoltajat pystyvät kirjautumaan 

wilmaan verkko-osoitteessa helsinki.inschool.fi ja seuraamaan esimerkiksi kokeita, poissaoloja tai 

tuntimerkintöjä. Oppilasta opettavat opettajat kirjaavat wilmaan koulupäivän päätteeksi poissaolojen 

ja myöhästymisten lisäksi tarvittaessa esim. unohdetut kotitehtävät. Merkinnän kirjainkoodi kertoo 

opettajan nimen (kirjainkoodit löytyvät wilmasta). Myös oppilas saa omat wilma -tunnuksensa, mutta 

omia poissaolojaan hän ei voi selvittää. Esim. kadonneen lukujärjestyksen voi tulostaa itselleen 

wilmasta.  

 
 
 
VUONIITYN PERUSKOULU JOHTOKUNTA 
Puheenjohtaja: Anna Järvinen 
Varapuheenjohtaja: Piia Saario 
Esittelijä ja sihteeri: Irina Pellikka 
Huoltajajäsenet: Anna Martikainen, Anne Lindström ja Jenni Most 
Opettajajäsenet: Petri Luiskari ja Sonja Valkeinen 
Henkilökunnan jäsen: Päivi Tiikasalo 
Lisäksi johtokuntaan kuuluu kaksi oppilasjäsentä. 
 
OPPILASARVIOINTI   
Vuoniityn peruskoulun arviointikäytänteet 

Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen ja työskentelyyn sekä käyttäytymiseen. 

 

Opettajat käyvät kaikkien oppilaiden ja huoltajien kanssa oppimiskeskustelut vähintään kerran 

lukuvuodessa. Tavoitekeskustelut käydään kaikilla luokka-asteilla syysloman alkuun mennessä. 

Tavoitteet ovat oppimisen edistymiseen, työskentelytaitoihin, laaja-alaisen osaamisen taitoihin ja/tai 

käyttäytymiseen liittyviä, oppilaan oppimista edistäviä tavoitteita. 4.–6.- luokilla keskusteluissa 

käydään läpi vuosiluokilla uutena alkaneissa oppiaineissa edistyminen sekä ennakoidaan tulevaa 

numeerista väliarviointitodistusta. 
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Tavoitekeskustelussa yhdessä määritellyt tavoitteet dokumentoidaan Wilman Arviointikeskustelut-

välilehdeltä avautuvaan lomakkeeseen.  

Opettajat käyvät 1.–3.- luokkien oppilaiden ja huoltajien kanssa arviointikeskustelut talvilomaan eli 

viikkoon 8 mennessä. Arviointikeskustelu dokumentoidaan. 

4.–9.-luokkalaisille annetaan välitodistus syyslukukauden päättyessä. 

Kaikki oppilaat saavat lukuvuositodistuksen, joka kokoaa yhteen koko lukuvuoden arvioinnin. 1.–3.-

luokkalaisten arviointi on sanallista ja vuosiluokilla 4–9 oppilaiden arviointi tapahtuu 

numeroarvosanoin.  

 

Itsearviointi 

Oppilas opettelee arvioimaan omaa käyttäytymistään, työskentelyään ja oppimistuloksiaan läpi koko 

peruskoulun. Oppilas arvioi itseään keskusteluissa opettajan ja muiden oppilaiden kanssa koulun 

arjessa.  

Oppilas opettelee itsearviointia myös kirjallisesti ensimmäisestä luokasta lähtien. Koulutyön 

itsearviointi tehdään vähintään kaksi kertaa vuodessa.  

Sekä itse- että vertaisarviointia harjoitellaan jatkuvasti. Itsearviointi on osa jokaista oppiainetta. 

Oppimiskokonaisuuden tai lukukauden alussa oppilas asettaa itselleen tavoitteet, joiden 

toteutumista hän arvioi. Oppimiskokonaisuuden tai lukukauden lopussa hän vertaa tuloksiaan 

asettamiinsa tavoitteisiin ja saa palautetta myös opettajalta. 

Luokilla 7-9 lukukausittaisessa kaikkia aineita ja työskentelyä koskevassa itsearvioinnissa oppilas 

arvioi itseään oppijana, oman työnsä suunnittelijana ja toteuttajana. Apuna käytetään 

itsearviointilomaketta, johon on varattu tilaa opettajien ja huoltajien palautetta varten. 

VUONIITYN PERUSKOULUN TUNTIJAKO   
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OPPILASHUOLTO 

 

Kouluterveydenhuolto 

Luokat 1 - 4 

Terveydenhoitaja Tytti Parviainen (040 614 9335) on Venemestarintiellä paikalla tiistaisin ja 

keskiviikkoisin. Heidi Varjokoski (040 334 5292) on keskiviikkoisin ja torstaisin Heteniityntien 

toimipisteessä. Terveydenhoitaja tekee terveystarkastukset oppilaille vuosittain. Koululääkäri on 

koululla noin 2 – 3 kertaa lukukaudessa. Äkilliset koulupäivän aikana sattuneet tapaturmat hoidetaan 

Vuosaaren terveysasemalla. Ensisijaisesti saattaja on huoltaja. 

 

Luokat 5 - 9 

Terveydenhoitaja Susanna Immonen (050 310 5625) on Koukkusaarentien toimipisteessä 

maanantaista perjantaihin. Hän tapaa oppilaat vuosittain. Koululääkäri on koululla noin kaksi kertaa 

kuukaudessa ja tekee 8. luokalla tarkastuksen, jossa kirjoitetaan nuorison terveystodistus. 
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Äkilliset koulupäivän aikana sattuneet tapaturmat hoidetaan Vuosaaren terveysasemalla. Ensisijaisesti 

saattaja on oppilaan huoltaja.  

 

Lääkärin hoitoa vaativissa sairauksissa otetaan yhteys omalle terveysasemalle. 

Jos oppilas joutuu poistumaan kesken koulupäivän, huoltajan on pyydettävä lupa luokanopettajalta 

tai luokanvalvojalta. 

Mikäli oppilas sairastuu koulupäivän aikana, kotiinlähtöön voi antaa luvan kouluterveydenhoitaja, 

luokanvalvoja, luokanopettaja tai rehtori. Tarvittaessa otetaan yhteys huoltajaan. 

 

 Hammashuolto  

Oppilaiden hammashoitolan osoite on Kahvikuja 3 (Albatrossi) p. 09 310 51400 (keskitetty 

ajanvaraus). Hammastarkastuksissa noudatetaan hammaslääkärin määrittelemää yksilöllistä 

tutkimusväliä, jolloin tarkastukset ovat 1-2 vuoden välein oppilaan suuterveydentilasta riippuen. 

Näihin tarkastuksiin oppilaat kutsutaan. Kiiretapauksissa ja mahdollisten suuongelmien ilmetessä 

pyydetään ottamaan yhteys hammashoitolaan. 

 

Luokkien 1-6 huoltajat huolehtivat, että oppilas käy hammastarkastuksissa. Ajat tulevat kirjeitse 

kotiin.  Tarvittaessa huoltaja käyttää lapsen hammashoitolassa ajanvarauksen mukaisesti. Huoltajan 

tulee ilmoittaa hammaslääkärikäynnistä luokanopettajalle, jos käynti on koulutuntien aikana. 

Peruuttamattomasta ajasta peritään 15 vuotta täyttäneiltä maksu. Peruutus on tehtävä viimeistään 

edellisenä päivänä kello 12.00 mennessä. 

 

 Koulukuraattori  (ja koulupsykologi) 

Koulukuraattorin työn tavoitteena on tukea oppilaiden koulunkäyntiä, myönteistä kehitystä ja kasvua 

sosiaalityön keinoin. Oppilaan opiskelu- ja elämäntilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti yksilön, 

perheen ja kouluyhteisön tasolla. Koulukuraattorityössä kiinnitetään huomiota oppilaiden arjen 

sujumiseen ja vuorovaikutussuhteisiin. Lapsen etu koulun sosiaalityössä merkitsee sitä, että hänen 

sosiaaliset ja emotionaaliset tarpeensa huomioidaan ja hän tulee kuulluksi itseään koskevissa asioissa.  

Koulukuraattorilta saa apua esim. jos koulunkäyntiin motivoituminen tai keskittyminen on vaikeaa, 

kouluun ei tee mieli tulla, kaverisuhteissa on pulmia, kodin asiat aiheuttavat huolta tai elämässä 

tapahtuu suuria muutoksia. 

 

Kuraattori toimii yhteistyössä oppilaan huoltajien, opettajien, opiskeluhuollon ja muiden lapsia ja 

nuoria tukevien viranomaisten kanssa. Tarvittaessa kuraattori neuvoo ja ohjaa saamaan apua koulun 

ulkopuolisista palveluista. 

 

Koulukuraattorit: 

Venemestarintien toimipiste: 

Koulukuraattori Abdulkadir Isak 

1.-3.-luokkalaiset 

abdulkadir.isak@hel.fi 
paikalla parittomien viikkojen ke-to 

puh. 050 401 3367 

 

mailto:abdulkadir.isak@hel.fi
mailto:abdulkadir.isak@hel.fi
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Koulukuraattori Minna Jantunen 

4. luokkalaiset 

minna.jantunen@hel.fi 
paikalla parillisten viikkojen ke-to 

puh. 050-401 3326 
 
Heteniityntien toimipiste: 
Koulukuraattori Abdulkadir Isak 

abdulkadir.isak@hel.fi 
paikalla parillisten viikkojen ke-to 

puh. 050 401 3367 
 
Koukkusaarentien toimipiste: 
Koulukuraattori Minna Jantunen 

minna.jantunen@hel.fi 
puh. 050-401 3326 
 

Opiskeluhuolto 

Vuoniityn peruskoulussa yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään (yhr) osallistuvat rehtori, kuraattorit, 

psykologi, terveydenhoitajat, laaja-alainen erityisopettajat, opinto-ohjaajat, huoltajien edustajat sekä 

oppilasedustajat. Yhteisöllistä oppilashuoltoa antavat kaikki koulun aikuiset, ei pelkästään 

moniammatillinen ryhmä.  Koko koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu noin kolme 

kertaa lukukaudessa.  Lukukauden alussa ryhmä kokoontuu suunnittelemaan lukukauden toimintaa ja 

lukukauden lopussa ryhmä arvioi toimintaansa.  

 

Lukuvuoden aikana kaikki luokat tekevät ilmapiirikartoituksen. Kartoitus käsitellään 

luokanopettajan/luokanvalvojan sekä luottamusoppilaiden kanssa. Tämän jälkeen luottamusoppilaat 

esittelevät kartoituksen tulokset luokalle ja oppilaat pohtivat yhdessä luokanopettajan/luokanvalvojan 

kanssa mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Sekä oppilaat että opettajat voivat tässä yhteydessä 

konsultoida yhr:n jäseniä.  

 

Yksilökohtaista oppilashuoltoa järjestetään tarvittaessa. Työryhmän kokoonpano vaihtelee 

tapauskohtaisesti. Huoltajilta ja oppilaalta pyydetään lupaa tällaisen tapaamisen järjestämiseen. Jos 

työryhmään pyydetään koulun ulkopuolisia toimijoita, pyydetään huoltajan ja oppilaan suostumus 

kirjallisesti. Kun ko. kokousta pidetään, kokoukseen osallistujat valitsevat keskuudestaan 

oppilaskertomuksen laatijan. Oppilashuoltokertomukseen (muistio) kirjataan kokoukseen osallistuvat 

henkilöt, asia, jonka takia kokous on kutsuttu ja mahdolliset toimenpiteet, joita kokous päättää 

toteuttaa. Kertomukset ovat luottamuksellisia ja niitä säilytetään lukituissa tiloissa. Tapauksen 

käsittelyyn osallistuvat henkilöt saavat tutustua kertomukseen.   

 

Perusopetuslain tarkoittamat opetukseen liittyvät asiat käsitellään moniammatillisessa 

asiantuntijaryhmässä. Oppiminen, opetusjärjestelyt, poissaolot ja kiusaaminen ovat mm. näitä asioita 

ja niiden käsittelyyn ei tarvitse pyytää erikseen lupaa huoltajalta tai lapselta. Olemme kuitenkin aina 

yhteydessä huoltajiin, kun näitä asioita käsitellään kokouksissa. 

 

mailto:minna.jantunen@hel.fi
mailto:minna.jantunen@hel.fi
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Lain mukaan oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti koulupsykologin 

tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun työpäivänä sen jälkeen kun oppilas on tätä 

pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa keskustelumahdollisuus tulee järjestää samana tai seuraavana 

koulun työpäivänä. Kiireellisyyden arvioi oppilashuollon asiantuntija. 

 

Myös huoltajan tai muun henkilön yhteydenoton perusteella on järjestettävä oppilaalle mahdollisuus 

henkilökohtaiseen keskusteluun, jollei kyseessä ole yhteydenottajan neuvonta ja ohjaus tai jos 

keskustelun järjestäminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta. 

 

 

 

Oppilaiden iltapäivätoimintaa 1. lk 

Oppilaiden iltapäivätoimintaa hoitaa Vuoniityn peruskoulussa Heteniityntien toimipisteessä 

Peuhis ry. ja Venemestarintien toimipisteessä NMKY. Toiminta on tarkoitettu niille 1.-2. luokan 

oppilaille, joiden vanhemmat ovat työelämässä ja lapsi joutuisi viettämään iltapäivän yksin. Helsingin 

kaupunki tarjoaa toimintaa 3-5 h päivässä. Iltapäivähoito toimii koulun tiloissa arkipäivisin. 

Iltapäivätoiminta on maksullista. 

Maksuun sisältyy välipala, ohjattu toiminta sekä vakuutus. Ohjattu toiminta pitää sisällään mm. 

askartelua, liikuntaa, retkiä, vapaata leikkiä, ulkoilua ja läksyjen tekoa. 

Koulun alkuopetuksen opettajat tiedottavat iltapäiväkerhon ohjaajia poikkeavista koulupäivistä. 

Koulun rehtori on ohjeistanut iltapäiväkerhon toimijoita koulun toimintakulttuuria ja sääntöjä 

koskevissa asioissa.  Iltapäivätoiminnan laatua ja uusien toimintapaikkojen perustamista koordinoi 

aluekoordinaattori Elina Kauppinen p. 040 728 5607. 

 

Oppilaiden aamupäivätoimintaa 1. – 2.lk 

Aamutoimintaa tarjotaan joka arkipäivä klo 8.30 – 9.15 Heteniityntien ja Venemestarintien 

toimipisteissä. 

 

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 

 Oppilaanohjaus 

Kaikki oppilaat saavat ohjausta opiskelu-, koulutus- ja urasuunnitelmien teossa oppilaanohjauksen 

luokkatunneilla, pienryhmissä sekä henkilökohtaisesti. Vuosiluokilla 1-6 oppilaanohjauksesta vastaa 

pääsääntöisesti luokanopettaja.  

 

Luokkien 7-9 opinto-ohjaajat: 

Vili Moisio 

040 536 5318 

vili.moisio@edu.hel.fi 

7C, 7-9D, 7-9E 

8A, 8C, 8D, 8-9GH 

9C, 9E 

 

 

  

mailto:vili.moisio@edu.hel.fi
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Karoliina Hirvi 

040 334 0508 

karoliina.hirvi@edu.hel.fi 

7A, 7B 

8B, 8E, 

9A, 9B, 9D 

 

 Osa-aikainen erityisopetus 

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan osana yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. Se on tarkoitettu 
oppilaille, joilla on vaikeuksia yksittäisessä oppiaineessa, keskittymisessä, sosiaalisissa taidoissa tai 
opiskelutaidoissa tai koulunkäynnissään. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on vahvistaa 
oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia. 
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. 
Osa-aikaisen erityisopetuksen tuki kohdennetaan ryhmän ja oppilaan tarpeen mukaan pedagogisesti 
tarkoituksenmukaisesti. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt niveltyvät oppilaan 
muuhun opetukseen ja tukevat oppimisvalmiuksien, oppimaan oppimistaitojen ja myönteisten 
strategioiden kehitystä. Opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja ja menetelmiä huomioiden 
ryhmän ja oppilaan tarpeet. Opetus suunnitellaan ja arvioidaan yhteistyössä opettajien ja tarvittaessa 
oppilashuollon palveluista vastaavien kanssa 
 

Venemestarintien toimipisteessä luokkien 1 – 4 oppilaiden osa-aikaisesta erityisopetuksesta vastaa 

erityisopettaja Susanna Tamminen (susanna.m.tamminen@edu.hel.fi). 

Heteniityntien toimipisteessä luokkien 1-4 oppilaiden osa-aikaisesta erityisopetuksesta vastaavat 

Johanna Hirvonen (johanna1.hirvonen@edu.hel.fi) ja Mari  Laukkanen (mari2.laukkanen@edu.hel.fi). 

Koukkusaarentiellä luokkien 5-6 osa-aikaisesta erityisopetuksesta vastaavat Johanna Hirvonen 

(johanna1.hirvonen@edu.hel.fi) (luokat 5A ja 5B), Heli Sandström (heli.sandstrom@edu.hel.fi)(luokat 

5D, 5-6A ja 5-6G) ja Tarja Vainio (tarja.vainio@edu.hel.fi) (5C, 5E, 6A, 6B, 6C ja 6D). 

Luokkien 7-9 erityisopettajat ovat Jonna Huovinen (jonna.huovinen@edu.hel.fi) (7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 

8D ja 8E)  ja Viivi Saarikorpi (viivi.saarikorpi@edu.hel.fi)(7A, 7B, 9A, 9B, 9C, 9D ja 9E). 
 

 

 

KOULURUOKAILU 

Koulussa tarjotaan päivittäin lämmin ruoka, ruokajuoma ja leipä. Lisäksi tarjolla on tuoreannos, joka 

on keittiöhenkilökunnan valmistama salaatti tai raaste, joskus hedelmä- tai marjajälkiruoka. 

Kouluateria kattaa kolmasosan oppilaiden päivittäisestä ravinnontarpeesta. 

Kouluateriassa otetaan tarvittaessa huomioon oppilaan terveydentila ja/tai eettinen vakaumus. Jos 

oppilas tarvitsee erityisruokavalion, tulee huoltajan ottaa yhteys koulun terveydenhoitajaan. 

Keittiöhenkilökunta järjestää erikoisruokavalion mukaiset ateriat terveydenhoitajan antamien tietojen 

perusteella. 

 

OPPIKIRJAT JA OPISKELUVÄLINEET 

Oppilas saa koulusta lukuvuoden alkaessa opiskelussa tarvittavat oppikirjat, vihot ja muut 

opiskeluvälineet. Oppikirjat palautetaan koululle lukuvuoden lopussa. Jos oppikirja häviää, tulee 

oppilaan hankkia tilalle uusi kirja. 

 

mailto:karoliina.hirvi@edu.hel.fi
mailto:johanna1.hirvonen@edu.hel.fi
mailto:mari2.laukkanen@edu.hel.fi
mailto:johanna1.hirvonen@edu.hel.fi
mailto:jonna.huovinen@edu.hel.fi
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KOULUTILOJEN HUOLTO JA VIIHTYISYYS 

Jokainen koulussamme huolehtii omalla toiminnallaan siitä, että koulun tilat ja ympäristö pysyvät 

siisteinä. Toimitilahuoltajat ja kouluisäntä huolehtivat perussiivouksesta ja kiinteistön päivittäisestä 

huollosta. 

 

TUKIOPPILASTOIMINTA 

Tukioppilaat edistävät koulun myönteistä ilmapiiriä. He toimivat kouluhenkilöstön ja oppilaiden 

yhteistyökumppaneina, tuntevat nuorten ajatusmaailmaa ja toiminnallaan tuovat virkistystä koulun 

arkeen. Tavoitteena on oppilaiden vastuuntunnon ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä 

kiusaamisen vähentäminen. Tukioppilastoimintaan kuuluvat opastaminen yläkoulun alkuun sekä 

erilaisten kouluviihtyvyyttä lisäävien tapahtumien järjestäminen. Tukioppilaat toimivat 7. 

luokkalaisten kummeina. 

  

OPPILASKUNTA 

Kaikki Vuosaaren peruskoulun oppilaat muodostavat yhteisen oppilaskunnan. Lukukauden aluksi 

valitaan oppilaskunnan jäsenistä oppilaskunnan hallitus. Oppilaskunnan hallitus valitsee 

keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Oppilaskunnan hallituksesta valitaan 

kaksi johtokunnan jäsentä. 

Koukkusaarentien toimipisteessä oppilaskunta mm. järjestää Nälkäpäivä -keräyksen, valitsee "Hyvä 

Frendi" -stipendien saajat. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet käyvät nuorisotalon järjestämissä 

alueen vaikuttajaryhmätapaamisissa. Osallistuu RUUTI -toimintaan. Oppilaskunta on mukana koulun 

toiminnassa ja tapahtumien järjestämisessä.  

 

OPPILAAN POISSAOLOT 

Ellei oppilas voi tulla kouluun sairauden tai jonkin muun tärkeän syyn vuoksi, on huoltaja velvollinen 

ilmoittamaan poissaolon syyn heti ensimmäisenä päivänä luokanopettajalle tai -valvojalle. Oppilaan 

selvittämättömistä poissaoloista luokanopettaja tai luokanvalvoja ottaa yhteyttä oppilaan huoltajaan. 

 

Jos oppilas joutuu poistumaan kesken päivän, huoltajan on pyydettävä lupa luokanopettajalta tai 

luokanvalvojalta. 

Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, hän saa luvan kotiinlähtöön kouluterveydenhoitajalta tai 

luvan antaa opettaja tai rehtori. Luokilla 1-6 luokanopettaja ottaa ennen kotiin lähtöä yhteyttä 

oppilaan huoltajaan. 

 

Lupaa poissaoloon esim. Matkan vuoksi haetaan Wilman kautta (Hakemukset ja päätökset -välilehti > 

Tee uusi hakemus > lyhytaikainen poissaolo koulutyöstä). Luokanopettaja/-valvoja myöntää 1-5 

päivän mittaiset poissaolot ja rehtori yli 5 päivän poissaolot. 

 

Koulu toivoo, että matkat järjestettäisiin koulujen virallisten lomien aikana. Kun huoltaja anoo 

oppilaalle vapautusta koulutyöstä, on vastuu opinnoista silloin huoltajalla. Oppilas/huoltaja ottaa 

etukäteen selvää poissaoloaikana opiskeltavat asiat. 
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TUKIOPETUS 

Tilapäisissä opiskeluvaikeuksissa olevalle tai muun syyn vuoksi sitä tarvitseville peruskoulun oppilaille 

voidaan antaa tukiopetusta.  

 

 

VAKUUTUKSET 

Kaikki oppilaat on vakuutettu koulussa ja koulumatkoilla sattuvien tapaturmien varalta. Kouluaikaan 

kuuluvat kaikki oppitunnit, välitunnit sekä opetus- ja toimintasuunnitelmaan sisältyvät opintokäynnit, 

retket ja muut tilaisuudet. Vakuutukset eivät ole voimassa, jos oppilas poistuu koulupäivän aikana 

luvatta koulun alueelta. 

 

Vakuutus ei korvaa kadonneita tai varastettuja laitteita tai vaatteita. 

 

Koulumme teknisen työn tunneilla annetaan opetusta opetussuunnitelman mukaisesti myös käyttäen 

työturvallisuuslaissa (738/2002) eriteltyjä koneita ja laitteita, jotka on varustettu asetuksenmukaisin 

suojavälinein.  

 

 

HELSINGIN KAUPUNGIN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA (KASKO) 

Internet -osoitteesta www.edu.hel.fi löytyy koulutusta ja kouluja koskevaa ajankohtaista tietoa sekä 

erilaisia aikatauluja. 

 

YHTEISESTI SOVITTUJA ASIOITA (Koukkusaarentie) 

 

VÄLITUNNIT 
 Lyhyet välitunnit (aamupäivä ja iltapäivä) alakoululaiset ovat ulkona, yläkoululaiset saavat olla 

sisällä 
 Pitkällä välitunnilla (yläkoululaisilla 11.45-12.45 ja alakoululaisilla 12.15-12.45) tarjolla erilaisia 

aktiviteetteja 
o Hettarin kenttä / liikkasalivälkkä 
o Aulan pelit 
o Kirjasto 

RUOKAILU 

 jonoon ruokalan oven eteen – käsien pesu / turvaväli!  

 ruokalaan ei tuoda reppuja eikä takkeja  

 hyvä ja rauhallinen käytös, ei kännyköitä 

 noutopöydässä molemmilla puolilla sama ruoka 

 kaikki ruoka syödään ruokalassa  

 astiat/ruoantähteet ohjeiden mukaan omille paikoilleen! 

 Ruokailun ajankohta vaihtelee päivittäin > oppilas näkee ruokailun ajan mm. Wilmasta 

JAKSOPARIT 

 Harjoittelemme yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja 

 Oppilaat ovat aina yhden jakson kerrallaan pareina ja opettelevat tekemään yhteistyötä 

erilaisten ihmisten kanssa 

 Luokanvalvoja tekee luokalle istumajärjestyksen 

http://www.edu.hel.fi/


14 
 

 Jaksoparit siis istuvat luokassa vierekkäin ja tekevät oppitunneilla paritehtävät yhdessä. 

Jaksopareja voi yhdistellä myös isommiksi ryhmiksi ryhmätöitä varten. 

  Oppilaat istuvat tämän järjestyksen mukaisesti kaikilla koko luokan tunneilla. Jos ryhmässä on 

oppilaita eri luokilta, tekee opettaja ryhmälle oman istumajärjestyksen 

OPPILASKAAPIT 

Koukkusaarentien toimipisteessä on jokaiselle oppilaalle varattu lukollinen kaappi, jossa hän voi 

säilyttää ulkovaatteensa ja koulutarvikkeensa koulupäivän aikana. Kaapin avaimesta peritään 

10 euron pantti. Avainpantin saa takaisin, kun oppilas palauttaa avaimen. 
 
KOEKÄYTÄNTEET 

Kännykät jätetään opettajan osoittamaan paikkaan. 

Jos oppilaalla on koetilanteessa kännykkä, koe hylätään (koearvosana 4). 

Jos oppilasta voidaan epäillä lunttaamisesta (oppilaalta löytyy lunttilappu tms.), koe hylätään. 

 

Kokeet ja niistä poissaolot 
 

Oppilaiden ja huoltajien on seurattava tarkasti koepäiviä (Wilma, linkistä kokeet)  

Huoltajien tulee ilmoittaa koepoissaolosta välittömästi saman päivän aikana koululle. 

Jos oppilas on poissa kokeesta, suorittaa hän sen joko oppiaineen seuraavalla oppitunnilla tai 

poissaoloa seuraavassa koepajassa opettajan harkinnan mukaan; opettaja laittaa Wilman 

poissaolomerkinnän yhteyteen maininnan, tekeekö oppilas kokeen seuraavassa koepajassa vai 

oppitunnilla. Esim. Jos oppilas pois maanantaina kokeesta, seuraava koepaja on saman viikon 

keskiviikkona (jos oppilas tervehtynyt keskiviikkoon mennessä); jos perjantaina, koepaja seuraavan 

viikon keskiviikkona. 

 

Koepaja on keskiviikkoisin klo 14.30-16 (samaan aikaan myös jälki-istuntopaja) 

 

Jos oppilaalta jää poissaolon vuoksi useampia kokeita suorittamatta, tulee asiasta kertoa 

aineopettajille esimerkiksi Wilma-viestillä ja sopia kokeiden suorittamisesta erikseen 

 

Jos oppilas ei suorita koetta hänelle ilmoitetussa koepajassa eikä huoltajilta tule selvitystä opettajalle 

koepajasta poissaoloon , tulee kokeesta hylätty arvosana 

 

Jos oppilas saa kokeesta hylätyn arvosanan, uusii hän kokeen seuraavassa koepajassa kirjan/muun 

materiaalin kanssa ja saa kokeen näin suoritettua 

 

Jos oppilas on luvattomasti poissa kokeesta, tulee kokeesta hylätty arvosana eikä sitä voi uusia. 

 

OPPITUNTIKÄYTÄNTEET 

Oppitunneilla 

o Takki on kaapissa, naulakossa tai repussa  

o Ilman hattua/pipoa luokassa (poikkeus; liikuntatunnilla saa olla tapahtuneiden vaaratilanteiden 

takia: hiukset silmillä tai hien valuttua silmään on tapahtunut yksi törmäys seinään pää edellä ja yksi 

päät yhteen törmäys)  
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o Kuulokkeet poissa korvilta  

o  Eväät, purkat jne. välitunneilla  

o WC -käynnit hoidetaan välitunneilla, oppitunnin aikana ei päästetä oppilaita vessaan kuin 

pakottavissa tilanteissa 

 

TUNTITYÖRAUHAN PORTAAT – OPPITUNTIEN TYÖRAUHASTA 

• Oppituntien työrauhan ja hyvän käytöksen ylläpitämiseksi noudatamme alla kuvatuissa tilanteissa 

seuraavia toimintatapoja   

• Jatkuva kiroilu/haukkuminen/kännykkä esillä häiritsevästi ja luvatta/opetuksen häirintä    

1. Huomautetaan asiasta ja keskustellaan oppilaan kanssa. Tilanne olisi hyvä saada ratkaistua tässä 

keskusteluvaiheessa.   

2.  Jos oppilas edelleen jatkaa ei- toivottua käytöstä aikaisemmista toimista huolimatta, oppilas 

poistetaan käytävään pyytämällä häntä poistumaan luokasta niin, että näkee kyseisen oppilaan 

tarvittaessa koko ajan. Merkitään tunnin lopuksi wilmaan merkintä: “Poistettu” sekä syy, miksi oppilas 

on poistettu tunnilta. 

3. Jos oppilas ei suostu poistumaan    

• rauhoitetaan tilanne ja kerrotaan, että ollaan yhteydessä huoltajiin. Jos tilanne vaatii selvittämisen 

heti, esim. oppilaan toiminta on törkeää tai hän on aggressiivinen, tilanteeseen tulee toinen aikuinen 

tai rehtori avuksi  

• kotiin soitetaan samana päivänä ja keskustellaan tilanteen vakavuudesta ja lisätään ilmoitus 

wilmaan: “Poistettu” ja kirjallinen lyhyt selvitys poistamiseen johtaneista syistä   

• jos oppilas ei ole suostunut poistumaan tunnilta kehotuksesta huolimatta, 

luokanvalvoja/luokanopettaja pyytää vanhemmat tapaamiseen koululle.   

• jos oppilas on poistettu tunnilta 3 kertaa yhden jakson aikana, niin luokanvalvoja/luokanopettaja 

kutsuu huoltajat tapaamiseen koululle, jossa oppilas mukana (kirjaaminen Kasvatuskeskustelu- 

lomakkeelle, kopio kansioon) 

4. Jos huoltajat eivät tule tapaamiseen, oppilaalle ja vanhemmille tarjotaan koulun tukitoimia eli 

kuraattorin ja koulupsykologin palveluita. Tukitoimia tarjotaan muutenkin tilanteen sen vaatiessa. 

Tukitoimien tarjoaminen ei ole rangaistus vaan oppilaan ja perheen tukemista.    

5.  Jos sama jatkuu vanhempien tapaamisen jälkeen, mietitään seuraavia vaihtoehtoja:    

o oppilaan siirtämistä toiseen luokkaan/ryhmään/ erityisluokkaan (aluksi vaikka lyhyt jakso)   

o lastensuojeluilmoitus    

o kirjallinen varoitus   

Edellä olevat käytännöt koskivat tuntityörauhan häirintää. Muissa yksittäisissä rikkeissä ja 

rikkomuksissa ja niistä seuraavissa kasvatuskeskusteluissa ja kurinpitopitotoimissa koulu noudattaa 

Perusopetuslaissa (35§ ja 36§) määriteltyjä ja myös koulun järjestyssääntöihin kirjattuja käytänteitä ja 

toimia. 

 

Toimintamalli kännyköiden käytöstä oppitunneilla   

STEP 1: luokkatilan edessä ennen kuin oppilaat astuvat  luokkaan  

• oppilaat laittavat kännykkänsä äänettöminä reppuihinsa  

• oppilas / oppilaat jättävät kännykkänsä luokan edessä olevaan parkkiin- syytä korostaa tätä seikkaa 

niille, joille kännykästä erossa oleminen on vaikeata  
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STEP 2: oppitunnin aikana   

• jos oppilas ottaa luvatta puhelimensa esille, opettaja velvoittaa oppilaan tuomaan  kännykän 

parkkiin. Opettaja tekee  wilman  Tiedoksi -  kohtaan  kirjauksen “Luvaton kännykän käyttö”  

•  jos oppilas ei suostu luovuttamaan puhelintaan, opettaja tekee wilman Tiedoksi -  kohtaan 

kirjauksen   “Ei suostunut tuomaan kännykkäänsä parkkiin” 

STEP 3: kasvatuskeskustelu  

• Kolmen ( 3) wilmassa olleen luvattoman kännykän käytön merkinnän jälkeen luokanvalvoja määrää 

oppilaan 45 minuuttia kestävään kasvatuskeskusteluun rehtori Kettusen luo.  

•  Luokanvalvoja tiedottaa kotia wilmaviestillä tapahtuneesta.  

• Jos edellä kuvattu toiminta (= uudet kolme merkintää) jatkuu rehtorin kanssa käydyn keskustelun 

jälkeen, luokanvalvoja pyytää huoltajan mukaan lapsensa jälki-istuntoon rehtorin kansliaan. 

Luokanvalvoja lähettää oppilaan mukana kotiin Järjestyssääntörikkomus / Jälki-istunto - lomakkeen 

wilmaviestin lisäksi 
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YHTEYSTIEDOT 
Rehtorit 
Rehtori Irina Pellikka 

puh. 09 310 86811 

irina.pellikka@hel.fi 
 
Virka-apulaisrehtori Janne Kettunen 

Koukkusaarentien toimipiste 

puh. 09 310 86881 

janne.kettunen@hel.fi 
 
Virka-apulaisrehtori Kirsi Hamunen 

Venemestarintien ja Heteniityntien toimipisteet 

puh. 09 310 72334 

kirsi.hamunen@hel.fi 
 

 
Toimipisteiden yhteystiedot 
Heteniityntien toimipiste 
Heteniityntie 4 
Postiosoite 

PL 96301 

00099 Helsingin kaupunki 
 
Koulusihteeri Erja Kauppinen 

erja.m.kauppinen@hel.fi 
puh. 09 310 82788, 040 334 8671 
 
Terveydenhoitaja  Heidi Varjokoski 
puh. 040 334 5292  paikalla ke-to 
 
Johtava opettaja Johanna Hirvonen 

johanna1.hirvonen@edu.hel.fi  

puh. 09 310 86535 

 
Koulukuraattori Abdulkadir Isak 

abdulkadir.isak@hel.fi 
paikalla parillisten viikkojen ke-to 

puh. 050 401 3367 
 
Monikielinen ohjaaja 

Suvi Nyström (suomi, venäjä, englanti) 

suvi.nystrom@edu.hel.fi 
puh. 09 3103 4827, 040 596 7761 

 
Kohdevastaava (kouluisäntä) Timo Liimatainen 

puh. 050 384 3440 

 
Kouluruokala 09 310 86884 

mailto:irina.pellikka@hel.fi
mailto:irina.pellikka@hel.fi
mailto:janne.kettunen@hel.fi
mailto:janne.kettunen@hel.fi
mailto:kirsi.hamunen@hel.fi
mailto:erja.m.kauppinen@hel.fi
mailto:erja.m.kauppinen@hel.fi
mailto:abdulkadir.isak@hel.fi
mailto:abdulkadir.isak@hel.fi
mailto:suvi.nystrom@edu.hel.fi
mailto:suvi.nystrom@edu.hel.fi


18 
 

Henkilöstötilat 

päärakennus: 040 334 8164 

pihatalo: 09 310 83184 

metsätalo: 046 956 3003 

 
Koukkusaarentien toimipiste 
Koukkusaarentie 9 

Postiosoite 

PL 98308 

00099 Helsingin kaupunki 
 
Koulusihteeri Laura Kytömäki 
laura.kytomaki@hel.fi 
puh. 09 310 20035, 040 484 6116 
 
Terveydenhoitaja Susanna Immonen 

susanna.j.immonen@hel.fi 
puh. 050 310 5625 

paikalla ma-to klo 8-16, pe klo 8-14 
 
Johtava opettaja Olli-Pekka Autere  

puh. 09 310 86892 

olli-pekka.autere@hel.fi 

 
Koulukuraattori Minna Jantunen 

minna.jantunen@hel.fi 
puh. 050-401 3326 
 
Monikielinen ohjaaja 

Suvi Nyström (suomi, venäjä, englanti) 
suvi.nystrom@edu.hel.fi 
puh. 09 3103 4827, 040 596 7761 

 
Kohdevastaava (kouluisäntä) Timo Liimatainen 

puh. 050 384 3440 
 
Henkilöstötila 

09 310 86883 

 

 
Venemestarintien toimipiste 
Venemestarintie 14 

Postiosoite 

PL 98303 

00099 Helsingin kaupunki 
 
Koulusihteeri  Anneli Albrecht 

anneli.albrecht@hel.fi 
puh. 09 3108 9842, 040 336 0831 
 

mailto:laura.kytomaki@hel.fi
mailto:laura.kytomaki@hel.fi
mailto:susanna.j.immonen@hel.fi
mailto:susanna.j.immonen@hel.fi
mailto:minna.jantunen@hel.fi
mailto:minna.jantunen@hel.fi
mailto:suvi.nystrom@edu.hel.fi
mailto:suvi.nystrom@edu.hel.fi
mailto:anneli.albrecht@hel.fi
mailto:anneli.albrecht@hel.fi
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Terveydenhoitaja  Tytti Parviainen 

040 614 9335 paikalla ti-ke 
 
Johtava opettaja Anna Laine- Çam  

anna.laine-cam@edu.hel.fi 

 

Koulukuraattori Abdulkadir Isak 

1.-3.-luokkalaiset 

abdulkadir.isak@hel.fi 
paikalla parittomien viikkojen ke-to 

puh. 050 401 3367 

 
Koulukuraattori Minna Jantunen 

4. luokkalaiset 

minna.jantunen@hel.fi 
paikalla parillisten viikkojen ke-to 

puh. 050-401 3326 
 
Monikielinen ohjaaja 

Suvi Nyström (suomi, venäjä, englanti) 
suvi.nystrom@edu.hel.fi 
puh. 09 3103 4827, 040 596 7761 

 
Kohdevastaava (kouluisäntä) Timo Liimatainen 

puh. 050 384 3440 
 
Iltapäivätoiminta 

puh. 050 467 6815 
Henkilöstötilat 

päärakennus: 09 310 22099 

piharakennus: 09 310 22098 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvitukset: Susi: Ivan Kolesov, Apina: Pinja Ahola,  

Seepra: Tiia Mannonen, Read: Elisabeth Klementi, Tiikeri: Lauri Jurvanen 
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