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         SVK-INFO TOUKOKUU 2021 
         30.4.2021 
 Hyvät vanhemmat 
 

 
Toukokuun tapahtumat  
   
ma 3.5. yläluokat ja lukio palaavat lähiopetukseen    
ti 4.5. ja ke 5.5.  soveltuvuuskoe lukioon pyrkiville  
ti 11.5. klo 8.30  rehtorin aamukahvit etänä huoltajille (luokat 6-9 ja lukio)  
ke 12.5. klo 9.00 rehtorin aamukahvit etänä huoltajille (luokat 0 – 5)  
ti 11.5.  laillisuuskasvatustunnit luokille 4-6 ja lukion ryhmille 10 - 11 

to 13.5.   Helatorstai, vapaapäivä  

25.-28.5.   venäjän kielen taitotasotestit (Puškin-instituutti) 9.-luokkalaiset 

26.5. – 3.6.   lukion koeviikko 

27.5.   luokkien 1-5 iltakoulu, koulupäivä päättyy klo 11.45  

             iltakoulu luokat 1-2 klo 16-19 ja luokat 3-5 klo 16-19.30 

   oppilaille tarjotaan päivällä kouluruoka ja illalla iltapala 

1.6.    luokkien 6-9 iltakoulu klo 17- 21. Koulupäivä päättyy klo 13.00. 

4.6.   lukion uusintakoe 

 

Kesäkuu 

ke 2.6.  perusopetuksen retkipäivä. Retket järjestetään koronarajoitukset 
huomioiden 

pe 4.6. siivouspäivä  

Kevätkirkkoa ja ET-tilaisuutta ei järjestetä, seurakunta lähettää linkin virtuaaliseen 
kevätkirkkovideoon.    
 
Kevätjuhlia emme kokoontumisrajoitusten vuoksi pysty järjestämään. Todistuksen 
jaetaan koululla luokissa. Perusopetuksen 9. luokkien päättöjuhla ja ylioppilasjuhla järjestetään 
Valkeassa talossa ilman yleisöä seuraavasti la 5.6. klo 9.00 luokkien 9 kevätjuhla, klo 11.00 
ylioppilasjuhla. Juhla järjestetään kokoontumisrajoitusten mukaisesti.  

  
to 10.6. klo 10.00 uusintakoe perusopetuksen oppilaille, ns. ehtolaiskuulustelu 

 to 17.6. klo 10.00 yhteishaun tulokset julkistetaan (aikaisintaan 17.6.) 
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Puškin-instituutin taitotasotestit järjestetään digitaalisesti. Testit läpäisseille jaetaan  
sertifikaatit elokuussa järjestettävässä tilaisuudessa. Sertifikaatin saavat oppilaat, jotka saivat  
taitotasotesteissä jokaisesta osakokeesta vähintään 65 % oikein.  
   
   
Oppikirjojen ja kaappien avaimien palautus  
 
Toukokuun lopussa perusopetuksen oppilaiden on palautettava eri aineiden oppikirjat 
opettajan ohjeiden mukaisesti. Luokkien 7–9 oppilaat ja lukiolaiset palauttavat kaappinsa 
avaimet virastomestarille ja tyhjentävät omat kaappinsa. Palauttamattomasta avaimesta 
lähetetään lasku kotiin. Avain maksaa 15 euroa ja uusi lukko 50 euroa.   
 
Kohti uutta koulua  
 
Pakkaamme kouluvuoden lopuksi jälleen tavaramme ja kesä-heinäkuussa muutamme uuteen 
kouluun. Uuden koulun osoite on Kaarelankuja 2b, 00430 Helsinki. Rakennustyömaalla 
tehdään viimeistelytöitä ja koekäytetään laitteita ja talotekniikkaa. Pihan rakentaminen on 
alkanut, ja koulun piha valmistuu heinäkuun alussa, kun viimeisetkin työmaaparakit on 
kuljetettu pois tontilta. Liikuntahallia rakennetaan koulun viereen, hallin on määrä valmistua 
syyskuussa.   
   
Tiloja suunniteltiin toiminnan ehdoilla. Opettajia ja asiantuntijoita on kuultu muun muassa siinä, 
miten rakennetaan eri-ikäisille toimiva oppimisympäristö, joka ottaa huomioon kielenoppimisen 
tarpeet ja kannustaa yhteistyöhön. Uudessa koulussa suuntaudutaan myös 
yhteisopettajuuteen ja tiimityöhön. Suunnitteluun osallistuminen on kirkastanut pedagogista 
visiotamme konkreettisella tavalla. Tulevassa ympäristössä ei tehdä töitä yksin luokassa vaan 
oppiaine- ja ikärajat ylittävät työn muodot korostuvat.    
 
Uuden koulun sydämessä on keskusaula, jossa sijaitsevat myös näyttämö ja ruokala. 
Ruokasali ja sen portaat, leikkimökki, pihan toiminnot, naulakot ja aulat ovat kohtaamisen 
paikkoja. Keskusaulasta siirrytään oppimisen alueille. Luokilla 0-1-3 ja 2-4-5 on omat 
kotialueensa, jotka tuovat turvan ja rutiinin pienille oppilaille. Aineenopetuksen tilat jakautuvat 
humanististen aineiden ja kielten(HUKI), matemaattis-luonnontieteellisten aineiden (LUMA) ja 
taito- ja taideaineiden alueisiin (TT).     
 
Uusia kuvia rakennustyömaalta rehtorin aamukahvin yhteydessä. Aamukahvi 
etätilaisuus, kutsu etäkahville lähetetään Wilmassa. Rehtorille saa lähettää ennakkoon 
kysymyksiä. Yritämme vastata mahdollisimman moneen esityksen yhteydessä tai 
palaamme niihin vielä.   
   
Ensi lukuvuoden työ- ja loma-ajat  

   
Syyslukukausi 11.8.2021 (to) – 22.12.2021 (ke) 
Syysloma 18.10.2021 (ma) – 22.10.2021 (pe)  
Joululoma 23.12.2021 (to) – 7.1.2022 (ma) 

  
Kevätlukukausi 10.1.2022 (ma) – 4.6.2022 (la) 
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Talviloma 21.2.2022 (ma) – 25.2.2022 (pe) 

Koulu alkaa elokuussa ekaluokkalaisilla klo 8.15 ja päättyy klo 11.30. Muilla perusopetuksen 
luokilla koulu alkaa klo 9.45. Lukiossa koulu alkaa klo 10.00. Iltapäivätoiminta järjestetään 
ensimmäisenä koulupäivänä normaalisti. Kokoontuminen koulun pihalla, josta ohjataan 
kouluun sisälle.   

 
Löytötavarat  
Suosittelemme tyhjentämään lapsenne vaatenaulakon ja katselemassa löytötavaroista, olisiko 
sinne jäänyt tutunnäköistä tavaraa. Muutto alkaa heti maanantaista 7.6. emmekä voi säilyttää 
löytötavaroita koululla.   
 
Koulun aukioloajat kesällä 
 
Kanslia on auki kesäkuussa arkipäivisin klo 8–14.00. Heinäkuussa koulu on kiinni. Kanslia on 
avoinna 1.8. alkaen. Rehtori on lomalla heinäkuun ajan.   
 
 
  
Kiitokset oppilaille ja vanhemmille hyvästä yhteistyöstä ja aurinkoista, lämmintä kevättä 
ja kesää kaikille!   
 
Tapaamisiin Kaarelankujalla  
 

 
 

  
Tuula Väisänen  
rehtori          


