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Hyvät vanhemmat
TAMMI-HELMIKUUN TAPAHTUMIA
ke 20.1.
pe 22.1.
ke 27.1.

avoimet ovet I lukiossa, linkki etätilaisuuteen kotisivuilla
ilmoittautuminen 1. luokalle ja esiopetukseen päättyy
koulun brändityöpaja, etätilaisuus

HELMIKUU
ti 2.2. klo 13.30
ke 3.2.
to 4.2. klo 17.30
ti 16.2.
ma 22.2. – pe 26.2.

soveltuvuuskoe perusopetukseen luokille 2 – 9 pyrkiville
avoimet ovet II lukiossa, linkki etätilaisuuteen kotisivuilla
valinnaisaineinfo 7. lk huoltajat ja oppilaat, linkki tilaisuuteen kotisivuilla
talviurheilupäivä luokat 5–9 tarkempi ohjelma ja ohjeet Wilmassa
talviloma

23.2.-23.3. yhteishaku lukioon ja ammatillisiin oppilaitoksiin
Tutustu Suomalais-venäläisen koulun yhteishakukampanjaan: sanodaa.fi / #sanodaa / #svklukio
Ilmoittautuminen esiopetukseen sähköinen hakemus koulun kotisivuilla palautetaan 22.1. mennessä.
Erillistä soveltuvuuskoetta ei järjestetä koronatilanteen vuoksi.
Ilmoittautuminen SVK:n 1. luokalle. Sähköinen hakulomake koulun kotisivuilla palautetaan 22.1.
mennessä. Päätös oppilaaksi ottamisesta lähetetään sähköpostitse. Haku Helsingin kaupungin
iltapäivätoimintaan maaliskuussa. Lomakkeen voi tulostaa kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan kotisivuilta www.edu.hel.fi.
Koronavirustartunnat pääkaupunkiseudulla ovat vakiintuneet, mutta tartuntoja on edelleen liian paljon.
Helsingissäkin on todettu Britanniasta peräisin olevaa, helpommin tarttuvaa virusmuunnosta. Heti, kun tieto
virusmuunnoksesta saatiin, se on otettu huomioon Helsingin tartunnanjäljityksessä. Varotoimet
virusmuunnoksen leviämisen ehkäisemiseksi ovat samoja kuin ennenkin: pestään käsiä, käytetään tarvittaessa
käsidesiä, pidetään turvavälit ja 6. luokasta alkaen käytetään maskia. Näitä ei voi liiaksi korostaa.
Koronatestiin pitää mennä herkästi. Koronaviruksen oireet muistuttavat flunssaa ja vatsatautia. Tartunnan
oireita ovat esimerkiksi kuume, yskä, päänsärky, pahoinvointi, ripuli, lihaskipu, kurkkukipu, nuha,
hengenahdistus tai haju- tai makuaistin menetys. Koronavirustestiin ohjataan iästä riippumatta kaikki, joilla on
koronavirustartunnan oireita.
Koronakoordinaatioryhmä linjasi 19.1., että penkkarit perutaan ja vanhojen tanssit siirretään pidettäväksi
myöhemmin toukokuussa, mikäli tilanne sen sallii. Penkkareita ei järjestetä missään muodossa, ajeluita ja
salitilaisuuksia ei järjestetä. Mahdollisia ovat virtuaaliset etätilaisuudet. Tämä on erittäin harmillista nuorille,
koska molemmat tapahtumat ovat kohokohtia nuoren lukio-opinnoissa.
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Lukiossa jatketaan etäopetuksessa ainakin tammikuun loppuun asti. Poikkeuksena abiturienteille annettiin
mahdollisuus palata lähiopetukseen ma 18.1. alkaen, jotta heitä voidaan ohjata paremmin ylioppilaskirjoituksiin.
Ylioppilaskirjoitukset alkavat 16.3. ja abiturientit jäävät sitä ennen lukulomalle 9.2. alkaen. Helsingin kaupungin
epidemiologinen toiminta lähetti tiedotteen koskien
В столичном регионе стабилизируется ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Тем не
менее случаев новых заражений по-прежнему слишком много. Кроме того, в Хельсинки выявлены случаи
британского штамма коронавируса, который заразнее обычного. Как только поступила эта информация,
столичная служба отслеживания цепочек инфицирования приняла данный факт во внимание в своей
работе. Во избежание распространения нового штамма коронавируса следует соблюдать те же правила,
что и раньше: мыть руки, по необходимости использовать средства для дезинфекции рук, соблюдать
дистанцию и носить маску (начиная с 6-го класса). Важность всех эти мер невозможно переоценить.
Анализ на наличие коронавирусной инфекции необходимо сдать даже при наличии малейших
симптомов заболевания. Симптомы коронавируса похожи на симптомы других простудных заболеваний
и желудочно-кишечных расстройств. Симптомами коронавирусной инфекции могут быть повышенная
температура, кашель, головная боль, тошнота, диарея, мышечные боли, боль в горле, насморк,
затрудненное дыхание, а также потеря обоняния и вкусовых ощущений. Прохождение теста на наличие
коронавирусной инфекции рекомендуется всем, у кого имеются симптомы заболевания, независимо от
возраста.
19 января Координационный совет постановил, что в этом году отменяется празднование пенккарит
(penkkarit), а бал старших (vanhojen tanssit) переносится на май, если ситуация будет благоприятной.
Праздник пенккарит не будет праздноваться ни в какой форме: поездка на грузовике не состоится,
мероприятия в залах проводиться не будут. Возможна дистанционная организация праздника. Мы
понимаем, какое это разочарование для молодых людей. Пенккарит и бал старших являются главными
событиями в жизни учеников за время учебы в лицее.
В лицее старшеклассники учатся дистанционно до конца января. Абитуриентам (ученикам выпускного
класса) предоставили возможность очного обучения в школе начиная с 18 января. Таким образом
выпускники смогут лучше подготовиться к выпускным экзаменам. 9 февраля абитуриенты приступают к
подготовке к выпускным экзаменам (lukuloma). Выпускные экзамены начинаются 16 марта.

Talviurheilupäivä 16.2.
Vietämme perusopetuksessa talviurheilupäivää. Urheilupäivän ohjelma rakennetaan sääolojen
mukaisesti. Toivomme kovasti, että talvinen sää jatkuu ja päästään nauttimaan talviliikunnasta.
Oppilaat saavat tarkemmat ohjeet lähempänä urheilupäivää luokanvalvojilta. Päivän ohjelma
toteutetaan ikäluokittain koronavirustilanteen sallimissa puitteissa.
Uudisrakennushanke
Rakennustyömaalla tehdään sisätöitä ja pian alkavat testaukset ja viimeistelytyöt. Rakentaminen on edennyt
hyvin ja aikataulussa. Valitettavasti emme ole päässeet vierailemaan työmaalla koronarajoitusten takia.
Olemme tutustuneet uuteen koulurakennukseen kuvien ja videoiden välityksellä. Alla on kuvakaappaus SRV:n
työmaan kotisivulta viime viikolta.
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Valmistaudumme uuteen täyttä vauhtia. Järjestämme 27.1. brändityöpajan, jonka tavoitteena on luoda
yhtenäistä käsitystä siitä, mikä on uusi SVK sekä myös luoda uusi graafinen ilme koululle. Taustalla ovat
pedagoginen suunnitelma ja visio sekä arkkitehtien suunnitelmat ja ideat. Työpajan vetävät Valveen
viestinnän ja markkinoinnin ammattilaiset. Olemme tehneet heidän kanssaan yhteistyötä jo usean vuoden
ajan. Vanhempainyhdistyksestä on pyydetty työpajaan huoltajien edustajat.

SVK:n lukuvuoden 2021-2022 työ- ja loma-ajat
Syyslukukausi alkaa 11.8.2021 (ke) ja päättyy 22.12.2021 (ke)
Syysloma on viikolla 42 18.10.2021 (ma) - 22.10.2021 (pe)
Joululoma on 23.12.2021 (to) - 7.1.2022 (pe)
Pe 3.12. on lomapäivä, joka korvataan erikseen sovittavana lauantaityöpäivänä.
Kevätlukukausi alkaa 10.1.2022 (ma) ja päättyy 4.6.2022 (la)
Talviloma on viikolla 8 eli 21.2.2022 (ma) - 25.2.2022 (pe)

Hyvää kevätlukukautta kaikille!

Tuula Väisänen
rehtori
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