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Hyvät vanhemmat
Maaliskuun tapahtumia

21.3. klo 17.30 vanhempainyhdistyksen ja koulun järjestämä poliisin vierailu opettajille ja huoltajille
aiheena nuoret ja netti
11.-13.3.
Puškin-instituutin venäjän kielen testit 9.-luokkalaisille
12.3. – 28.3. ylioppilaskirjoitukset, (iso liikuntasali suljettu kirjoituksia varten)
19.3.
9. luokat katsomassa Työmiehen vaimo -näytelmää
22.3.
eduskuntavaalipaneeli 9.-luokkalaisille ja lukiolaisille
29.3.
taksvärkkipäivä luokilla 7 - 9
28.3. – 5.4.
lukiossa koeviikko
1. – 30.3.
kouluterveyskysely luokilla 4 - 5
Ennakkotietoa huhtikuusta
19.-22-4.
pääsiäinen

Leirikoulu- ja opintomatkat huhtikuussa:
8.-12.4. Moskova 8. luokat; 7.-18.4. Moskova, lukion 2. vuosikurssi; 23.-26.4. Pietari 4. luokat
12.4.
virpovitsojen siunaus, luokkien 1 – 4 ortodoksioppilaat
29.4.
peruskoulun ortodoksioppilaiden pääsiäiskirkko
1. – 30.4.
luokkien 8 – 9 ja lukion kouluterveyskysely
Oppilaskunta järjestää alaluokilla väriviikon 21.–24.3. ja perusopetuksen oppilaille Suuren pääsiäismunajahdin
24.3. Lisäksi myöhemmin keväällä on luvassa luokille 5–9 videokilpailu ”Sergei-gaala” ja Wappurieha
vapunaattona.
Vanhempi konstaapeli Kristian Paavolainen vieraana vanhempainillassa torstaina 21.3. klo 17.30. Luennon
sisältö koskee ajankohtaista teemaa liittyen lasten netinkäyttöön; miten netinkäytöstä puhutaan millekin
ikäluokalle etukäteen, mistä vanhempi voi huomata, että lapsella on hankaluuksia esimerkiksi kiusaamisen tai
seksuaalisen häirinnän osalta, miten rakennetaan lapsen ja vanhemman luottamuksellista suhdetta esimerkiksi
seksuaalisen häirinnän tilanteessa, jotta lapsi uskaltaisi puhua asiasta vanhemmalle.
- säännöt: yleiset säännöt. Mitä lapsi ei saa tehdä toisille ja mitä hänelle ei kukaan saa tehdä
- mitä lapselle voi kertoa etukäteen, jotta tämä uskaltaisi ja osaisi kertoa negatiivisista tilanteista
- aina lapsi ei kerro. Miten vanhemmat huomaisivat tilanteen
- miten kannustaa lasta kertomaan aikuiselle, jos huomaa jonkun kärsivän kiusaamisesta/häirinnästä.
Lopuksi aikaa kysymyksille ja kommenteille. Tervetuloa!
Monialaiset oppimiskokonaisuudet (MOK) 28.2.-5.3.
Peruskoulussa opiskeltiin monialaisia oppimiskokonaisuuksia helmi-maaliskuun vaihteessa viiden koulupäivän
ajan. Luokilla 1–5 ja 6–9 oli omat MOK-ryhmät. Tänä lukuvuonna MOK-teema oli Itämeri, jota käsiteltiin monin
eri tavoin. Yksi yläkoululaisten ryhmä tutustui Itämeren alueen laskiaisperinteeseen ja järjesti alakoululaisille
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laskiaistapahtuman. Ympäristönäkökulma oli vahvasti mukana MOK-työskentelyssä. MOK-päivinä tehtiin myös
paljon retkiä ja opintokäyntejä.
Puškin-instituutin taitotasotesteihin osallistuu 9. luokilta. Oppilaat osallistuivat testeihin tasoilla A2, B1, B2 ja
ensimmäisen kerran myös C1 tasolla. A2 ja B1 –tason testi toteutetaan etätestinä tietokoneilla. Tulokset ja
sertifikaatit tulevat myöhemmin keväällä. Testin läpäisseet saavat virallisen todistuksen kielitaidostaan.
Valtakunnallinen kouluterveyskysely toteutetaan maalis- ja huhtikuussa. Luokkien 4 – 5 oppilaat vastaavat
kyselyyn maaliskuun aikana koulussa, luokat 8 – 9 ja lukiolaiset huhtikuun aikana. Huoltajat saavat oppilaan
mukana vastaamisohjeen ja tunnukset nettikyselyä varten. Huoltajat voivat vastata kyselyyn maalis- ja
huhtikuun aikana. Kyselystä saatuja tietoja käytetään esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden palvelujen
parantamiseen, koulun toiminnan kehittämiseen ja tieteelliseen tutkimukseen. Kyselystä vastaa Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos.
Koulun väistötilojen sijainniksi syyslukukaudella 2019 on varmistumassa Pelimannin koulun tontti
(Pelimannintie 16). Vuokrasopimus tontista on tehty. Nyt tontilta puretaan vanhat rakennukset ja se
valmistellaan väistötilapaviljonkien pystyttämistä varten. Senaatti-kiinteistöt on tilannut paviljongit.
Rakennuslupaa on haettu Helsingin kaupungilta. Senaatti-kiinteistöt on pyytänyt kiirehtimään lupaa.
Väistötilojen sijoittuminen Pelimannintielle voi vielä hidastua, mikäli rakennusluvasta valitettaisiin. Tämä riski on
arvioitu pieneksi, sillä paikalla on aiemminkin sijainnut koulu. Sijainti tiedetään lopullisesti vasta, kun
rakennuslupaprosessi on saatu päätökseen kevään 2019 aikana.
Vanhan koulun purku- ja rakennustöiden on määrä alkaa kesällä. Koulu toimisi Pelimannitiellä uuden
koulurakennuksen valmistumiseen, syyslukukauden 2021 alkuun asti. Uudisrakennuksen suunnittelu sujuu
aikataulussa ja hyvässä hengessä koko suunnitteluryhmän kanssa. Viime viikkoina olemme tehneet paljon töitä
uusien tilojen toiminnallisuuden varmistamisen parissa.
Väistötilojen etsinnässä on kohdattu monenlaisia haasteita. Pahoittelemme kovasti prosessin pitkittymistä ja
siitä aiheutunutta epävarmuutta. Teemme kaikkemme yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa, jotta asia saataisiin
nyt ratkeamaan parhain päin.

Hyvää aurinkoista maaliskuun loppua kaikille!

Tuula Väisänen
rehtori
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