SVK-INFO MARRASKUU 2019
1.11.2019
Marraskuun tapahtumia:
5.11. Nuuskatietopäivä 7. luokille. Päihdevalistusta nuuskasta ja tupakkatuotteista.
6.11. Vanhempainyhdistyksen vuosikokous ruokalassa klo 18.00
7.11. Esikoulun vanhempainkokous ruokalassa klo 17, aiheena kouluvalmiudet
11.-15.11. työelämään tutustuminen (TET-harjoittelu), 8. luokat
14.11. Avoimet ovet esikoulussa klo 16-17
18.11. Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston vaali, äänioikeutettuja v. 2002 – 2006 syntyneet
20.11 Tiedotustilaisuus 4.luokkien leirikoulumatkasta ruokalassa klo 8.15-8.45
21.11. Espoon kaupunginteatteri ”Luulosairaat”, 8. luokkien Taidetestaajat -hanke
22.11. Iltakoulu, luokat 6 – 9 klo 17.00 – 21.00
25.11. -2.12. lukiossa koeviikko
la 30.11. lukion koeviikon koe (lukion työpäivä)
Ennakkotietoa joulukuun tapahtumista
4.12. Itsenäisyyspäivän vastaanotto Finlandia-talolla, 4. luokat tanssit huoltajille koululla klo 18
to 5.12. Itsenäisyys- ja ylioppilasjuhla klo 12.30 Valkea talo, Pohjois-Haaga
9.12 Soveltuvuuskoe perusopetukseen pyrkiville klo 9.00
12.12. klo 16.30 joulutapahtuma esikoulussa
17.12 hammasterveysluennot 6. luokkien oppilaille
ke 18.12. uusintakoe lukiossa
ke 18.12. lukion puurojuhla klo 18.00
to 19.12. joulukirkko ja ET-tilaisuus, perusopetus
Pe 20.12. joulutapahtuma perusopetuksessa, joulupolku luokilla 1–4 klo 8.15-9.30 ja joululauluja
luokissa, todistusten jako klo 11.00.

Vanhempainyhdistys
Suomalais-venäläisen koulun vanhempainyhdistys toimii vapaaehtoisin voimin yhteistyössä koulun
henkilökunnan kanssa. Toimintaan voivat osallistua kaikki koulumme oppilaiden vanhemmat ja
huoltajat. Pidämme yleensä muutaman kokouksen syys- sekä kevätlukukautena ja muuten suurin osa
asioista hoidetaan sähköpostitse.
Jäseneksi voi liittyä lähettämällä yhteystiedot sähköpostilla osoitteeseen
svk.vanhempainyhdistys@gmail.com.
Uudet ideat ovat aina tervetulleita edesauttamaan lastemme viihtyvyyttä ja turvallisuutta koulussamme.
Vuosikokous pidetään ke 6.11. klo 18.00 koulun ruokalassa. Kutsu on lähetetty huoltajille Wilman
kautta. Uskomme, että huoltajien keskuudesta löytyy runsaasti erilaista ammattitaitoa ja paljon
innostusta tekemään asioita koulun hyväksi ja lastemme iloksi. Tervetuloa!
Uudisrakennushanke
Uuden koulun suunnittelua on jatkettu työpajoissa yhdessä opettajien, arkkitehtien ja suunnittelijoiden
kanssa käydään kaikki alueet läpi ja keskitytään sisustussuunnitteluun.
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Valtion taideteostoimikunta järjesti 7.6.–7.10.2019 taidekutsukilpailun Suomalais-venäläisen koulun
uudisrakennukseen
Helsingissä
yhteistyössä
koulun
ja
Senaatti-kiinteistöjen
kanssa.
Arvostelulautakuntana toimi valtion taideteostoimikunta, puheenjohtajana arkkitehti Jari Auer.
Voittajaksi valittu Heini Ahon Meditatiivinen kello (ehdotus nro 004) on sarja tiimalasimaisesti
toimivia lasiveistoksia. Kilpailun tulos julkistetaan torstaina 31.10.2019. Voittajaksi valittu
luonnosehdotus ja kilpailupöytäkirja ovat nähtävillä 31.10.2019–7.5.2020 välisenä aikana kilpailun
internetsivuilla www.valtiontaideteostoimikunta.fi/svk-taidekilpailu. Valtion taideteostoimikunta päätti
lähteä jatkokehittämään ja toteuttamaan voittajaehdotusta. Teos pyritään toteuttamaan vuosien 2020–
2021 aikana.
Opetushallitus asetti Suomalais-venäläisen koulun johtokunnan toimikaudelle 1.10.2019 –
30.9.2023. Kokoonpano on seuraava:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Huoltajan edustajat
Rita Lavikka
Anna Sievers

Nicklas Granlund
Anita Ahonen

Opettajien edustaja
Päivi Koski-Andberg

Irina Varis

Muun henkilöstön edustaja
Kari Junnilainen

Sanna Rinnekoski

Suomi-Venäjä-seuran edustaja
Niina Sinkko

Tuija Mäkinen

Muut jäsenet
Arjariitta Heikkinen (Helsingin kaupunki,
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala)
Johanna Viimaranta (Helsingin yliopisto)
Pekko Kohonen (Cultura-säätiö)
Opiskelijajäsenet lukuvuosi 2019-2020
Telma Metsämuuronen

Raila Tiainen-Ala-Maunus
Arja Kirvesmäki
Eilina Gusatinsky

Minka Taalas

Johtokunnan puheenjohtajaksi määrättiin Arjariitta Heikkinen ja varapuheenjohtajaksi Johanna
Viimaranta.
Liikenne ja turvallisuus
Marraskuu on ovella ja aamut ja illat pimenevät. Muistutan heijastimen käytöstä sekä polkupyörien
valoista tulee olla valo pimeällä. Ajakaa varovasti, kannustakaa lapsia käyttämään heijastinta.
Pyöräilijöille kypärä päähän, sitä ei monestikaan ole.
Toivotan kaikille oikein hyvää marraskuuta!
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