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Koulun esittely
Suomalais-venäläinen koulun on yleis-
sivistävä valtion kielikoulu, jossa on 
esi-, perus- ja lukio-opetus. Koulussa 
oppilaat saavuttavat vahvan suomen 
ja venäjän kielen taidon ja venäläisen 
kulttuurin tuntemuksen. Venäjän kieli 
ja kulttuuri on oppiaineena esiopetuk-
sesta alkaen. Venäjää käytetään esi- ja 
perusopetuksessa opetuskielenä suo-
men kielen ohella eri oppiaineissa. 
Koulun opetussuunnitelma noudattaa 
valtakunnallisia opetussuunnitelman 
perusteita.

Koulussa kasvetaan kansainvälisyy-
teen, suvaitsevaisuuteen ja monikult-
tuurisuuteen sekä kannustetaan oppi-
laita kehittämään yksilöllisiä kykyjään 
ja sosiaalisia taitojaan. Turvallisessa 
suomen- ja venäjänkielisessä kasvu- ja 
oppimisympäristössä oppilaista kasvaa 
kielitaitoisia kansalaisia, jotka pystyvät 
toimimaan muuttuvassa maailmassa.

Suomalais-venäläisessä koulussa 
oppilaita ja opiskelijoita on noin 700, 
opettajia 60 ja muuhun henkilökuntaan 
kuuluvia noin 30.

Esiopetus antaa valmiuksia opiske-
luun ensimmäiselle luokalle. Esiopetus 
on eheytettyä kokonaisopetusta, jossa 
toiminta on leikinomaista ja havainnol-
lista. Opetus- ja toimintakielinä ovat 
suomi ja venäjä.

Esi- ja alkuopetuksen oppilaille jär-
jestetään maksullista iltapäivätoimin-
taa koulun tiloissa.

Perusopetuksessa kaikissa oppiai-
neissa noudatetaan valtakunnallisia 

opetussuunnitelman perusteita. Venä-
jän kielen ja kulttuurin opetusohjelma on 
valtakunnallista A-kieltä laajempi. Monia 
oppiaineita opetetaan osaksi venäjän 
kielellä. Englannin opiskelu alkaa ensim-
mäisen luokan aikana ja ruotsin opiskelu 
kuudennella luokalla. Kahdeksannella 
luokalla voi valita saksan tai venäjän. Ylä-
koulun valinnaisaineena on myös japa-
nin kielen ja kulttuurin kurssi. Venäjän-
kieliset oppilaat voivat opiskella venäjää 
äidinkielenä ja suomea toisena kielenä.

Lukiossa noudatetaan valtakunnal-
lista lukion opetussuunnitelmaa, mutta 
osa pakollisten kurssien suorittamisessa 
on erityistehtävän vuoksi tavallista suu-
rempi valinnaisuus. Venäjän kielessä 
ja kulttuurissa on erityisen laaja oppi-
määrä, yhteensä 12 kurssia. Venäjää 
voi opiskella joko A- tai B3-linjalla. Venä-
jän lisäksi lukion kieliohjelmassa ovat 
A-englanti, B1-ruotsi ja B1-englanti sekä 
ranska ja saksa joko B2- tai B3-oppimää-
ränä. Myös muiden kielten alkeiskurs-
seja järjestetään.

Kansainvälinen toiminta on vil-
kasta. Oppilaat tekevät paljon leirikoulu-, 
kulttuuri- ja opintomatkoja Venäjälle ja 
Eurooppaan. Koululla on myös kansain-
välisiä projekteja venäläisten ja muualla 
sijaitsevien yhteistyökoulujen kanssa. 
Koulussa on perinteisesti järjestetty 
konsertteja ja muita tapahtumia venäjän 
kielen ja kulttuurin tuntemuksen edistä-
miseksi. Koulussa vierailee usein venä-
läisiä koululaisia, opettajia, opiskelijoita 
ja opetushallinnon edustajia. Nailia Rahmanova 6B
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Rehtorin tervehdys 

Maailmanlaajuinen pandemia on vaikut-
tanut suuresti elämäämme. Koulussa on 
tänä lukuvuonna sopeuduttu, sinnitelty 
ja venytty uskomattoman paljon. Kaikesta 
huolimatta oppimisen tavoitteet saavute-
taan tänäkin lukuvuonna. Siihen on tar-
vittu tukea, kannustusta, hyvää yhteis-
työtä sekä välittämistä. Vaikka jaksaminen 
on ollut välillä tiukalla, niin oppilaiden kyky 
elää hetkessä ja innostua, kyseenalaistaa 
ja haastaa auttavat työssämme unohta-
maan muut arjen harmit. Lasten ja nuor-
ten kanssa työskennellessä on elettävä 
hetkessä heidän kanssaan.  

Monet harrastukset ovat olleet rajoi-
tusten vuoksi tauolla. Onneksi luontoon on 
päässyt ulkoilemaan ja liikkumaan, mikä on 
auttanut monia jaksamaan. Tänä talvena 
Etelä-Suomessa oli hyvät mahdollisuudet 

harrastaa talviurheilua ja lumileikkejä. Kou-
lussa talvesta otettiin ilo irti ja luisteltiin, 
hiihdettiin ja laskettiin pulkkamäkeä. Isot 
ja pienet oppilaat innostuivat ja rakensivat 
lumiukkoja koulun pihalle ensilumesta.   

Koronapandemiasta johtuvat rajoituk-
set pakottivat meidät järjestämään oppi-
misen mahdollisuuksia uudella tavalla. 
Opintokäyntejä, retkiä ja vierailuja toteu-
tettiin virtuaalisesti. Tapaamiset, palave-
rit ja kokoukset järjestettiin etäyhteyksin. 
Asiat hoituivat hyvin etänäkin, mutta odo-
tamme sitä aikaa, että saamme tavata 
taas kasvokkain, pääsemme käymään ret-
killä, kirjastossa, museoissa ja elokuvissa. 
Saamme kuunnella elävää musiikkia ja lau-
laa yhdessä. Pääsemme matkustamaan 
ulkomaille.    

Suomalais-venäläisen koulun uudis-
rakennushanke on loppusuoralla. Kau-
nis puukoulu valmistuu aikataulussa ja 
ensi lukuvuosi aloitetaan Kaarelankujalla 
uusissa tiloissa. Koronarajoitteiden vuoksi 
emme ole päässeet vierailemaan työ-
maalla. Rakennuksen valmistumista on 
seurattu valokuvista ja videoista. Mikään 
virtuaalinen kierros ei kuitenkaan korvaa 
sitä, että saa käydä paikan päällä tutustu-
massa.   

Uudelle koululle luotiin uusi visuaali-
nen ilme ja koulun ydinviestiä pohdittiin 
brändityöryhmässä. Työryhmässä oli opet-
tajien, oppilaiden, huoltajien ja johtokun-
nan edustus. Brändityötä pohjusti kysely 
kaikille oppilaille ja huoltajille. Kyselyn vas-
tauksista nousi yhteinen käsitys siitä, mistä 

koulumme erityisyys muodostuu ja mitä 
koulumme tarjoaa. Kokemus siitä, että 
Suomalais-venäläisessä koulussa on pie-
nen koulun tunnelma isossa koulussa, tun-
tui tutulta ja ilahdutti. Kyselyyn vastaajat 
pitivät venäjän kielen osaamista tärkeänä 
pääomana ja arvostivat kielen opetusta.  

Lukuvuosi päättyy tavallisesti juh-
laan. Tänä keväänä juhlitaan ilman ylei-
söä koronarajoitusten sallimissa puitteissa 
lähinnä oman luokan kesken. Muistelen 
haikeana lukuisia kevät- ja päättäjäisjuh-
lia ja täpötäyttä salia koulussamme. Juhla-
tunnelma koulumme juhlissa on erityinen. 
Odotan innolla tulevia juhlia uudessa kou-
lussa. Hienosta juhlaperinteestä pidämme 
kiinni ja sen viemme mukanamme uuteen 
kouluun.   

Onnittelut perusopetuksen päättä-
neille oppilaille ja uusille ylioppilaille.  Kii-
tän oppilaita ja opiskelijoita hyvästä työstä 
ja sinnikkäästä opiskelusta poikkeuksel-
lisena kouluvuonna. Olkaa ylpeitä saavu-
tuksistanne. Huoltajille lämpimät kiitokset 
yhteistyöstä. Suuret kiitokset opettajille ja 
henkilökunnalle jaksamisesta ja sinnittele-
misestä rankkana lukuvuotena. Kaikesta 
selvittiin ja selvitään yhdessä ja yhteistyöllä. 

Katse on nyt kohti uutta koulua. Aurin-
koista kesää ja virkistävää lomaa kaikille!

Tuula Väisänen, 
rehtori
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Приветственное слово  
директора школы
Всемирная пандемия сильно повлияла 
на нашу жизнь. В этому учебном году 
и школе пришлось, упорно работая, 
приспосабливаться к текущей ситуа-
ции. Несмотря ни на что, учебные цели 
достигнуты и в этом учебном году.  На 
это потребовались дополнительная 
помощь, поддержка, сотрудничество 
и сочувствие. Хотя иногда казалось, 
что силы на исходе, способность уче-
ников жить сегодняшним днём, вдох-
новляться, подвергать всё сомнению 
помогали нам забывать разные непри-
ятности повседневной жизни.  В работе 
с детьми и молодёжью нужно жить с 
ними здесь и сейчас.

Из-за ограничений пришлось вре-
менно пожертвовать увлечениями. 
К счастью, всегда можно было пойти 
погулять на природе, это помогало 
многим почувствовать себя лучше. 
Этой зимой в южной Финляндии были 
прекрасные возможности для зимних 
видов спорта.  В школе тоже вовсю 
наслаждались зимой: катались на конь-
ках, на лыжах и с горки. И большие, и 
маленькие ученики с появлением пер-
вого снега начали лепить снеговиков 
во дворе школы.

Ограничения, связанные с панде-
мией, заставили нас по-новому орга-
низовать обучение. Различные экс-
курсии, посещения, походы проводи-
лись виртуально. Встречи, собрания 
тоже организовывали удалённо. Мно-

гие дела можно решить удалённо, но 
мы ждём того времени, когда сможем 
опять встречаться лицом к лицу, ходить 
на экскурсии, в кино, посещать библи-
отеки и музеи. Сможем слушать живую 
музыку и петь вместе. Сможем ездить за 
границу.

Строительство нового здания Фин-
ско-русской школы подходит к концу. 
Красивая деревянная школа строится 
по графику, и следующий учебный 
год начнётся уже в новом здании на 
Kaarelankuja. Из-за ограничений у нас 
не было возможности посетить стройку. 
За строительством школы мы следили 
по фотографиям и видео. И всё же ника-
кая виртуальная экскурсия не заменит 
знакомства со школой на месте.

Для новой школы был создан новый 
визуальный образ, а в рабочей группе 
обсуждали самый важный посыл, кото-
рый должен быть у нашей школы. В 
рабочую группу входили учителя, уче-
ники, родители и представители прав-
ления школы. Также был проведён 
опрос всех школьников и родителей. 
По результатам опроса сложилось 
общее мнение о том, в чём состоит осо-
бенность нашей школы и что школа 
предлагает. Ощущение того, что в Фин-
ско-русской школе сохраняется атмос-
фера маленькой школы в большом зда-
нии, оказалось знакомым и обрадовало. 
Респонденты отметили также важность 
знания русского языка как капитала на 

будущее и оценили хорошее обучение 
русскому языку в нашей школе. 

Учебный год как обычно заканчи-
вается праздником. Этой весной мы 
празднуем без гостей в своих классах 
с соблюдением предосторожностей. С 
грустью вспоминаю многочисленные 
весенние и выпускные праздники, а 
также заполненный до отказа актовый 
зал. Праздничная атмосфера в нашей 
школе всегда особенная. С нетерпе-
нием жду будущих праздников в новой 
школе. Мы будем продолжать придер-
живаться праздничных традиций и 
возьмём их с собой в новую школу. 

Поздравляю выпускников сред-
ней школы и лицея! Благодарю учени-
ков и лицеистов за хорошую работу и 
упорную учёбу в этот исключительный 
школьный год. Гордитесь своими дости-
жениями! Большое спасибо родителям 
за сотрудничество! Большое спасибо 
учителям и работникам школы за хоро-
шую и упорную работу в этот тяжёлый 
учебный год! Все трудности мы вместе 
преодолели и преодолеем благодаря 
хорошей совместной работе.

Теперь наши взоры направлены на 
новую школу! Желаю всем солнечного 
лета и приятного отдыха!

Туула Вяйсянен,  
директор школы
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Eläkkeelle
Ulla Valkeila 
Matematiikan ja fysiikan lehtori Ulla Val-
keila jäi eläkkeelle lukuvuoden ensim-
mäisen jakson lopussa 1.10.2020. Hän 
aloitti Suomalais-venäläisessä koulussa 
1.8.1986. Pitkän työuransa aikana Ullalla 
oli koulussamme useita luottamusteh-
täviä. Hän oli mm. johtokunnan opetta-
jajäsenen ja toimi luottamusmiehenä ja 
apulaisrehtorina. Opettajana Ulla kehitti 
työtään jatkuvasti ja oppitunnit hän oli 
valmistellut aina huolella.  Hän sopeutti 
opetuksensa oppilaiden ja opiskelijoi-
den lähtökohdista ja ryhmän tarpeiden 
mukaan. Välit opiskelijoihin olivat välit-
tömät ja oppitunneilla huumori oli aina 
mukana. Ryhmänohjaajana hän jaksoi 
huolehtia ja kannustaa. Ulla oli myös 
ilmiömäinen pitämään yllä kontakteja 

entisiin oppilaisiin. Jos halusimme tietää, 
miten jonkun henkilön saisi kiinni, se jär-
jestyi hänen kauttaan. Ulla oli kiinnostu-
nut venäjän kielestä ja Venäjästä laajasti 
ja opiskeli kieltä koko työuransa ajan. Työ-
yhteisössä Ulla oli pidetty kollega ja aktii-
vinen keskustelija ja kannanottaja.  Viime 
vuosina Ullan teki koulun lukujärjestyk-
set, saatoimme luottaa hänen näkemyk-
seensä ja kykyyn hahmottaa lukuisten 
reunaehtojen kautta kokonaisuus. Luku-
järjestykset laadittiin parhaiksi mahdolli-
siksi oppilaan kannalta. Kulttuuriharras-
tuksiin, kielenopiskeluun ja matkailuun 
on nyt aikaa eläkkeellä ja toivommekin 
hienoja elämyksiä, kun koronarajoitukset 
poistuvat ja päästään teatteriin ja muse-
oihin ja konsertteihin.    

Nina Mäkinen 
Nina Mäkinen aloitti keittiöapulaisena 
koulussamme 1.8.2011. Nina oli aikaan-
saava työntekijä ja nopea työssään. Työ-
tovereiden mukaan Nina oli auttavainen 
ja aina iloinen, töihin hän saapui aina 
hyvällä tuulella. Viime vuosina keittiö-
henkilökunta on joutunut koville. Kou-
lun siirryttyä väistötilaan muuttui valmis-
tuskeittiö jakelukeittiöksi. Lämmin ruoka 
tilataan ulkoa ja jaellaan koululla. Välipa-
lat tehdään kuitenkin omassa keittiössä. 
Korona-aikana ruokailuun on tullut pal-
jon muutoksia. Kaikista näistä rutinoi-

tunut keittiöhenkilökunta on selviytynyt 
hienosti. Nina on viherpeukalo ja työn 
vastapainoksi Nina on hoitanut kasvi-
maata. Nina viljelee kaikki vihannekset 
itse. Olemme saaneet maistaa hänen 
kasvattamiaan tomaatteja ja kurkkuja ja 
muuta. Hän on auliisti jakanut kokemuk-
siaan viljelemisestä ja halukkaat ovat saa-
neet vinkkejä kasvattamiseen. Nyt Nina 
voi viettää enemmän aikaa kasvimaalla ja 
on aikaa olla ja nauttia kuusivuotiaan lap-
senlapsen seurasta. 
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Sergei Jeskin 
Koulun huoltomies Sergei aloitti työt 
koulussa vuonna 2001. Koululla oli tuol-
loin kaksi huoltomiestä, Harri Selenius ja 
Sergei Jeskin. Molemmat asuivat koulun 
yhteydessä sijanneissa huoneistoissa. 
Yhteistyö Harrin kanssa sujui hyvin. Harri 
Seleniuksen jäätyä eläkkeelle ja koulura-
kennuksen omistuksen siirryttyä koko-
naisuudessaan Senaatti kiinteistöille Ser-
gei jäi vastaamaan pihan huollosta ja päi-
väkoti Kalinkan huoltomiehen tehtävistä 
erillisellä ostopalvelulla.  

Koulun piha oli aina siisti, aurattu ja 
lakaistu. Erityisesti ennen koulun juhlia 
ja tapahtumia Sergei siivosi pihan tip top 
kuntoon. Sergeillä oli tärkeä rooli myös 
koulun turvallisuudessa. Hän piti silmällä 
koulun pihaa iltaisin ja viikonloppuisinkin, 
että koulun pihalla on rauhallista. Nuoria 
hän neuvoi ja ohjeisti, mutta osasi pidät-
täytyä aina huoltomiehen roolissa. Ser-
gei asui koulun yhteydessä ja kun koulu 

purettiin, uusi asunto löytyi väistötilojen 
välittömästä läheisyydestä. Näin saattoi 
jatkaa koulun ympäristön silmällä pitä-
mistä.  

Sergein tuntevat kaikki, ja hän tun-
tee koulun oppilaat ja huoltajat. Sergei on 
kätevä käsistään, hän auttoi monessa pie-
nessä korjausasiassa. Korona-aikana Ser-
gei avusti keittiöhenkilökuntaa ruuan kul-
jetuksessa pihan läpi toiseen rakennuk-
seen. 

Monet meistä muistavat koulun pap-
pakerhon, johon hän kuului. Muut kerhon 
jäsenet olivat Pekka Airaksinen, Harri Sele-
nius ja Harri Salminen. Sergein lähdettyä 
päättyy yksi aikakausi koulumme histo-
riassa, kun kiinteistön huoltopalvelut siir-
tyvät kokonaisuudessaan Senaatti kiin-
teistöjen järjestämäksi, eikä koululla ole 
enää omaa huoltomiestä. Sergei viettää 
vapaa-aikaansa mökillä, jossa puuhaa riit-
tää eläkepäiviksi. 

Toivotamme kaikille leppoisia  
ja ansaittuja eläkepäiviä!  
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In memoriam
Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori  
Riitta-Maija Veivo kuoli 26. maalis-
kuuta 2021 Helsingissä. Hän oli synty-
nyt 5.3.1943 Kuopiossa ja oli kuollessaan 
77-vuotias. Takana oli mittava ura Suoma-
lais-venäläisessä koulussa.

Riitan opettajan ura koulussamme 
alkoi vuonna 1970, aluksi ala-asteella, 
sittemmin yläasteella ja lukiossa. Riitalla 
oli aina lämpimät suhteet oppilaisiinsa. 
Hän oli kannustava ja innostava opet-
taja. Hänen opastuksellaan oppilaiden 
kiinnostus kaunokirjallisuuteen lisääntyi, 
moni suoritti lukudiplominkin. 

Riitta sai oppilaat innostumaan myös 
teatterista, niin että lähes kuukausit-
tain varattuihin näytöksiin riitti aina läh-
tijöitä.  Hänen luovuutensa ja kekseliäi-
syytensä ansiosta elimme tuona aikana 
koulunäytelmien kulta-aikaa. Kun kolle-
gat tuskailivat, mitä ihmettä taas keksi-
tään seuraavan juhlan aiheeksi, ilmestyi 
Riitta aurinkoisena paikalle ja kertoi saa-
neensa idean. Näytelmät olivatkin viimei-
sen päälle hiottuja, lavasteita ja rooliasuja 
myöten, joskus lainattiin pukuja jopa Hel-
singin Kaupunginteatterista. Huipputuo-
tos taisi olla näytelmä Pohjalaisia, johon 
koulu myönsi varat kansantanhujen opet-
tajaakin varten.

Riitalla oli sana hallussaan, ja hän vas-
tasi usein eri juhlatilaisuuksien puheista. 
Mutta oli hänellä myös korvaa kuunnella, 
kun opettajatovereilla oli huolia ja mur-
heita. Empaattisena ihmisenä hänellä 
oli aina jakaa lohdutuksen sanoja. Nämä 
ominaisuudet näkyivät hänessä selvästi, 
kun hän toimi joitakin vuosia apulaisreh-
torina. Sovittelevana savolaisena diplo-
maattina hän sai asiat luistamaan silloin-
kin, kun kahden eri kulttuurin edustajat 
olivat eri mieltä.

Perhe, puoliso Raimo, pojat Risto ja 
Harri sekä tytär Anna, oli Riitalle tärkeä. 
Yhdessä monen muun tekemisen lisäksi 
he harrastivat monenlaista liikuntaa. Nuo-
rempana kuvioihin kuului myös purjehti-
minen. Riitta oli aktiivinen jäsen koulun 
lentopallojoukkueessa. 

Me kollegatkin saimme usein vie-
railla heidän kodissaan vieraanvaraisen 
emännän tarjoiluista nauttien.  Rattoisista 
illoista on jäänyt mukava muisto.

Kiitollisina yhteisistä työvuosista ja 
työlleen täydestä sydämestään omistau-
tunutta Riittaa lämmöllä muistaen.

Soili Harjula
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Opettajat

Johtokunta 1.10.2019–30.9.2023
Puheenjohtaja
Arjariitta Heikkinen, Helsingin kaupunki 
(Raila Tiainen-Ala-Maunus)

Varapuheenjohtaja
Johanna Viimaranta, Helsingin yliopisto 
(Arja Kirvesmäki)

Muut jäsenet
Päivi Koski-Andberg, opettajakunta
(Irina Varis)  

Kari Junnilainen, muu henkilöstö
(Sanna Rinnekoski)  

Anna Sievers, huoltajat
(Anita Ahonen) 

Rita Lavikka, huoltajat
(Niclas Granlund)

Niina Sinkko, SVS
(Tuija Mäkinen)

Pekko Kohonen, Cultura säätiö
(Eilina Gusatinsky)

Telma Metsämuuronen, oppilaskunta
(Minka Taalas) 

Johtokunnan esittelijä
Tuula Väisänen 

Johtokunnan sihteeri
Henna Hellstén

Rehtori ja apulaisrehtorit
Rehtori
Väisänen Tuula

Apulaisrehtorit
Barannik-Tolvanen Katri 
apulaisrehtori, luokat 0–6

Torvikoski Sanna 
apulaisrehtori, luokat 7– 9 ja lukio

Kaunisto Maarit  
venäjän kielen apulaisrehtori

Aro Helle, liikunnan lehtori
Clément Maija-Liisa, englannin ja ranskan kielen lehtori
Danishevski Ksenia, tuntiopettaja
Dmitrieva Elena, venäjän ja englannin kielen lehtori
Hampinenm Heli, esiluokan opettaja
Hintikka Jukka, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Huhtinen Olli, englannin kielen sivutoiminen tuntiopettaja
Hällfors Natalja, luokanopettaja
Hämäläinen Juha, teknisen työn lehtori
Iossafova Elena, luokanopettaja
Jackobson Anja, matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori
Jauhiainen Kaisa, englannin kielen lehtori
Jyrkönen Irina, luokanopettaja
Karhu Katja, psykologian sivutoiminen tuntiopettaja

Henkilöstö
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Muu henkilökuntaKauppila-Lehto Leena, kuvataiteen lehtori
Kesker Auli, tekstiilityön lehtori
Koivuranta Sanna, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Kopalina-Kirsi Anna, esiluokan opettaja
Koprinen Svetlana, esiluokan opettaja
Koskela-Tarvas Elina, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Koski-Andberg Päivi, historian ja yhteiskuntaopin lehtori
Kotovitch Inna, venäjä äidinkielenä lehtori
Kukkonen Lidia, venäjän kielen ja kulttuurin lehtori
Kulmala Antti, biologian lehtori
Lampila Nina, määräaikainen ruotsin kielen lehtori
Lohi Natalia, matematiikan ja fysiikan lehtori
Moshnikov Pavel, luokanopettajan sijainen
Männikkö-Puittinen Minna, erityisopettaja, luokat 1-5
Mäntylä Mikko, matematiikan ja fysiikan lehtori
Nurminen Janne, liikunnan ja terveystiedon lehtori
Nykänen Viljami, englannin kielen lehtori
Oupornikova Anna, tuntiopettaja
Pelgonen Maria, maantiedon tuntiopettaja
Pentinen Irina, matematiikan, fysiikan ja kemian tuntiopettaja 
Pietilä Meeri-Maija, määräaikainen luokanopettaja
Pikelner Ekaterina, määräaikainen venäjän kielen  
ja kulttuurin ja tietotekniikan lehtori
Rantanen Salli, opinto-ohjaajan viransijainen
Reinikainen Minna, luokanopettaja
Saikkonen Tatiana, luokanopettaja
Sihvola Maija, musiikin lehtorin sijainen
Simola Lotta, esiluokan ohjaava opettaja
Tavi Emilia, luokanopettajan sijainen
Tervakangas Pia, erityisopettaja, luokat 6-9 ja lukio 
Tihlman Anna-Maija, luokanopettaja
Tuovinen Elena, määräaikainen luokanopettaja
Undén-Selander Aira, katsomusaineiden ja vieraiden kielten lehtori 
Vainikka Markus, matematiikan, kemian ja fysiikan lehtori
Varis Irina, erityisopettaja, luokat 1-5
Viljaala Kirsi, kotitalouden lehtori
Virtanen Tuuli, venäjän kielen lehtori, alakoulu
Vladimirov Natalia, luokanopettaja
Vähä-Ettala Matti, evankelis-luterilaisen uskonnon ja historian lehtori 
Väisänen Teppo, ortodoksisen uskonnon opettaja
Väyrynen Vilhelmiina, musiikin tuntiopettaja
Westman Kirsi, luokanopettaja

Druzhinina Irina, esiluokan avustaja
Helenius Tatjana, iltapäivätoiminnan ohjaaja
Hellstén Henna, toimistosihteeri
Helminen Raija, emäntä
Hiisku Ljuba, luokka-avustaja
Jeskin Sergei, huoltomies
Junnilainen Kari, virastomestari
Kalliomäki Tatiana, Iltapäivätoiminnan ohjaaja
Koloskova Svetlana, iltapäivätoiminnan ohjaaja
Lazepka Svetlana, esiluokan avustaja
Manninen Heidi, esiluokan avustaja
Mäkinen Nina, keittiöapulainen
Ringinen Larisa, iltapäivätoiminnan ohjaaja
Rinnekoski Sanna, toimistosihteeri
Sarelainen Marina, iltapäivätoiminnan ohjaaja
Soisalo Jaana, keittäjä
Telih Elvira, esiluokan avustaja
Titova Ekaterina, esiluokan avustaja
Toivonen Anna, talouspäällikkö
Tuomela Jelena, keittiöapulainen

Siviilipalvelusmies
Kaitale Jonni

ICT-TUKI
Laurila Toni, ATK-vastaava, Valtori

Oppilas- ja opiskelijahuolto
Polomaa Triin, psykologi, Helsingin kaupunki
Rosnell Karita, kuraattori, Helsingin kaupunki
Pekkinen Seija, terveydenhoitaja, Helsingin kaupunki
Tuominen Vaula, koululääkäri, Helsingin kaupunki
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Opiskelu



13SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU  
ФИНСКО-РУССКАЯ ШКОЛА

Elinikäisen oppimisen  
polku alkaa esikoulusta 
Esiopetus ja perusopetus muodostavat 
lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta 
johdonmukaisesti etenevän kokonaisuu-
den ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

Elokuussa saimme toivottaa 60 inno-
kasta eskarilaista tervetulleiksi ja aloittaa 
tutustuminen kahdessa ryhmässä. Tutus-
tuimme toisiimme, opiskeluympäristöön 
ja loimme yhteiset pelisäännöt. 

Leikki eri muodoissaan on vahvasti 
läsnä esiopetuksen toiminnassa. Lap-
silla on paljon aikaa ja mahdollisuuksia 
leikkiä pitkin päivää erilaisissa kokoon-

Esiopetus
panoissa sekä ulkona että sisällä. Toi-
mimme eri tilanteissa joustavissa pien-
ryhmissä, jotka muodostetaan sen het-
kisen tavoitteen mukaan. Tänä vuonna 
ryhmät on jaettu joustavasti kahteen tai 
neljään pienryhmään. Lapset ovat hah-
mottaneet nopeasti joustavien ryhmien 
toimintakulttuurin.

Esiopetuksessa pyritään luomaan 
lapsille valmiuksia toimia kaksikielisessä 
ympäristössä ja oppimaan kahdella kie-
lellä. Tavoitteena on tukea jokaisen lap-
sen kieli- ja kulttuuri-identiteettien kas-
vua sekä opettaa lapsia kunnioittamaan 
eri kieliä ja kulttuureja. Venäjän tai suo-
men kieli ei ole pelkästään opetuksen 
kohde, vaan arjen toiminnan kieli.

Kun opiskelu saatiin kunnolla käyntiin, 
pidimme vanhempien kanssa Leops-kes-
kustelut etäyhteyksien avulla. Kartoi-
timme lasten kiinnostuksen kohteet 
tavoitteet ja vahvuudet. Näiden keskus-
telujen pohjalta suunnitellaan toimintaa, 
joka vahvistaa jokaisen lapsen minäkuvaa 
ja käsitystä itsestään oppijana. 

Vuoden mittaan esikoulussa on käsi-
telty erilaisia teemoja: kaveritaidot, ystä-
vyys, matemaattinen ajattelu sekä kielel-
liset taidot. Myös erilaiset tapahtumat ja 
juhlat värittävät esiopetuksen kulttuu-
rista vuodenkiertoa. Isänpäivä, joulu-
juhla sekä isovanhempienpäivä pidettiin 
pandemiatilanteesta johtuen etäyhte-
yksien avulla. Lasten kanssa suunniteltu 
ohjelma ja toteutus olivat onnistuneita, 
ja verkkotapaamiset mahdollistivat myös 
kaukana asuvien sukulaisten osallistumi-
sen esikoulun juhlaperinteisiin. 

Esikoulun päivittäisessä käytössä on 
digitaalisia oppimisvälineitä, kuten iPa-
dit, älypuhelin, Bee-botit sekä videopro-
jektori ja tietokone. Lapset oppivat luon-
tevasti hyödyntämään näitä välineitä tar-
koituksenmukaisesti arjessaan ja ope-
tuksessa. Olemme kuvanneet lasten 
kanssa videoita ja animaatioita, tehneet 
sähköisiä kuvakirjoja sekä etsineet tietoa 
muun muassa eläimistä, avaruudesta 
sekä ajankohtaisista aiheista. 

Esiopetuksessa lapsilla on mahdol-
lisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. 
Lisäksi se tarjoaa tilaisuuksia lapsille 
monipuoliseen vuorovaikutukseen ja 
sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. Vii-
kottaiset retken metsään ja urheilu- sekä 
leikkipuistoihin ovat opettaneet meille 
uutta ympäröivästä maailmasta sekä 
omasta lähiympäristöstä. Olemme huo-
lehtineet lintujen talviruokinnasta, tutus-
tuneet lähikirjastoon, viettäneet aikaa 
luistelukentällä ja metsässä leikkien sekä 
käyneet tutustumassa lähikaupan kier-
rätys- ja lajittelupisteisiin. 

Pandemiatilanteesta johtuen van-
hemmat eivät ole saaneet tulla esikou-
lun tiloihin sisälle, joten lapset ovat huo-
lehtineet itse tavaransa naulakoihin. 
Lapset ovatkin vuoden kuluessa kasva-
neet omatoimisiksi, tavaroistaan huoleh-
tiviksi koululaisiksi.

Vuosi on ollut täynnä hihkumista, tut-
kimista ja nauramista sekä ennen kaik-
kea oppimisen iloa! 
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Perusopetus
Suomalais-venäläisessä koulussa perus-
opetus jäsentyy vuosiluokkien 1–2, 3–6 
ja 7–9 muodostamiin jaksoihin. Yhtenäis-
koulussa opettajat ja muu henkilöstö tun-
tevat oppimisen polun eri vaiheet, keskei-
set tavoitteet, ominaispiirteet ja käytännöt. 

Perusopetuksessa noudatetaan kai-
kissa oppiaineissa valtakunnallisten ope-
tussuunnitelman perusteiden mukaisia 
tavoitteita ja sisältöjä. Perusopetuksen 
opetussuunnitelma on otettu käyttöön 
vuonna 2016.  

Vuosiluokat 1–6 opiskelivat koko luku-
vuoden lähiopetuksessa. Koronaepide-
miasta johtuvien karanteenien aikana 
oppilaille tai koko luokalle on annettu etä-
opetusta Google Meetin välityksellä. Vuo-
siluokat 7–8 olivat molemmat syyskuussa 
viikon ajan etäopetuksessa, jotta ylioppi-
laskirjoitukset pystyttiin järjestämään tur-
vallisesti väistötiloissa. Yläkoulun luokat 
7–9 määrättiin etäopetukseen 17.3. epi-
demiatilanteen vaikeuduttua. Asteittainen 
paluu lähiopetukseen alkoi 5.4. siten, että 
yläkoulun luokat olivat vuorollaan viikon 
lähiopetuksessa.

Lukuvuoden teema perusopetuksessa 
oli Kohti uutta koulua. Kaikki luokka-as-
teet ovat lukuvuoden aikana tutustuneet 
uuteen valmistuvaan koulurakennukseen 
muun muassa kuvien ja työmaalle suun-
tautuneiden kävelyretkien avulla. Syyslu-
kukauden käsityön valinnaisryhmä vieraili 
työmaalla. Kaikki oppilaat saivat osallistua 
uuden koulun kalustuksen suunnitteluun 
vastaamalla kalustekyselyyn.

Opetussuunnitelmaan kuuluvaa eri 
tiedonaloja yhdistelevää tutkivaa oppi-

mista toteutettiin erityisesti monialaisissa 
oppimiskokonaisuuksissa (MOK). Tänä 
lukuvuonna luokkien 5–9 MOK-teemana 
oli Uusi koulu. Koronarajoitusten vuoksi 
MOK-työskentely toteutettiin vuosiluokit-
tain. Työskentelystä kerrotaan yksityiskoh-
taisemmin lisää tässä vuosikertomuksessa. 
MOK-päivät olivat 12.–18.11.2020. 

Ensimmäisten luokkien arviointiviikko 
pidettiin etäyhteyksin 12.–18.11.2020. 
Oppilaan, opettajan ja huoltajan yhteisessä 
keskustelussa opettaja antoi palautetta 
oppilaan syyslukukauden oppimisesta ja 
työskentelystä koulussa. Toisen vuosiluo-
kan arviointikeskustelut käytiin tammi-
kuussa. Arviointikeskustelu korvasi ensim-
mäisen ja toisen luokan välitodistuksen. 

3A, 3C, 4A ja 4B joutuivat muutta-
maan F-rakennuksesta C-rakennukseen 
28.10.2020. Näiden luokkien käyttöön 
otettiin kaksi luokkatilaa ruokalasta ja kaksi 
aineenopetuksen luokkaa. F-rakennuksen 
toiseen päätyyn rakennettiin uusi palo-
seinä. Kolmannet luokat palasivat pikku-
kouluun eli F-rakennukseen 11.3.2021.

Luokilla 3–8 on pidetty toimintavälitun-
teja. Neljästi viikossa luokkien 5–8 oppi-
lailla oli mahdollisuus välituntitoimintaan 
Lassilan urheilupuistossa. Neljäsluokkalai-
set pitivät keppariharjoituksia ensimmäi-
sen luokan oppilaille pienten pihalla. Kan-
nelmäen nuorisotyöohjaajat järjestivät 
välituntitoimintaa 5.–6. luokkien oppilaille 
15.3.–16.4. 

Peruskoulun oppilaat eivät lukuvuoden 
aikana juuri päässeet retkille tai opinto-
käynneille. Kolmasluokkalaisten taidekas-
vatus Annantalon kanssa toteutettiin etä-

opetuksena. Erilaisiin kulttuuritapahtumiin 
osallistuttiin etäyhteyksin. Lumisen talven 
aikana nautittiin mahdollisuudesta käydä 
pulkkamäessä ja luistelemassa. Kuuden-
net luokat osallistuivat Yrityskylään Teknii-
kan museon tiloissa.

Yläkoulun oppilaat saivat käyttöönsä 
henkilökohtaiset kannettavat tietoko-
neet, jotka ovat oppilaiden käytössä koko 
yläkoulun ajan. Kannettavia tietokoneita 
ja iPadeja on myös yhteiskäytössä, ja digi-
taalisista välineistä on tullut luonteva osa 
oppimista ja opetusta. 

Perusopetuksen urheilupäivät järjes-
tettiin syyskuussa ja helmikuussa. Syys-
lukukausi päättyi 22.12. rehtorin joulu-
tervehdykseen ja koulun teatterikerhon 
joulunäytelmään, joka katsottiin videolta 
luokissa. Lukuvuoden aikana on pidetty 
erilaisia aamunavauksia etäyhteyksin. 

Osana 9.luokkien yhteiskuntaopin 
opintoja oppilaat osallistuivat huhtikuussa 
valtakunnalliseen Taloustaitokilpailuun. 
Koulun kolme parasta palkittiin taloustaito-
kahveilla rehtoreiden kanssa.
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Lukio-opetus ja LOPS-työ
Suomalais-venäläisen koulun lukiossa 
noudatetaan valtakunnallista lukion ope-
tussuunnitelmaa. Poikkeuksen muo-
dostaa venäjän kieli, josta on tavallista 
laajempi kurssitarjonta sekä A-venäjän 
että B3-venäjän linjoilla.  Lukion  opiske-
lijoilla on suurempi mahdollisuus valin-
naisuuteen muiden oppiaineiden pakol-
lisissa kursseissa, mikäli he suoritta-
vat kaikki 12 venäjän kielen kurssia. 

Lukuvuonna  2020 – 2021 lukio-opis-
kelijat suorittivat  lukio-opintojaan vuonna 
2016 käyttöön otetun opetussuunnitel-
man  mukaan.  Uusi lukion opetussuunni-
telma otetaan käyttöön elokuussa 2021. 
Lukion opettajat ovat kirjoittaneet opetus-
suunnitelmaa lukuvuoden aikana. Ope-
tussuunnitelmatyön koordinoinnista on 
vastannut LOPS-ryhmä. Uudessa opetus-
suunnitelmassa keskeisiä muutoksia ovat 
opintojen laajuuden merkitseminen kurs-
sien sijaan opintopisteinä, laaja-alaisen 
osaamisen osa-alueiden muodostamat 
oppiaineiden yhteiset tavoitteet sekä opis-
kelijan kattavampi ohjaus ja tuki.

Koulukohtaiset syventävät ja sovel-
tavat kurssit lisäävät opintojen valinnai-
suutta ja tukevat  SVK:n  lukion erityisteh-
tävää. Lukuvuonna 2020–2021 lukiossa 
toteutuivat soveltavat kurssit Taitava kokki, 
Matematiikan tukikurssi, Kuvataidetyöpaja 
sekä Bändi- ja laulupaja. Koronaviruspan-
demian vuoksi kaikki suunnitellut opinto-
matkat jouduttiin perumaan. Moskovan 
kieliharjoittelua korvaamaan suunniteltiin 
kotikansainvälisyysmatkaa Lappeenran-

taan, mutta epävarman epidemiatilanteen 
vuoksi sitäkään ei voitu järjestää.

Lukion lukuvuotta leimasivat etäope-
tus ja jatkuva epävarmuus siitä, milloin lähi-
opetukseen on mahdollista palata. Syys-
lukukausi alkoi lähiopetuksessa, mutta 
koronavirusaltistumisten vuoksi opiske-
lijoita oli usein etäopetuksessa karantee-
nien vuoksi. Toisen asteen opiskelijat mää-
rättiin etäopetukseen 3.12.2020. Etäope-
tuspäätöstä jatkettiin aina muutaman vii-
kon välein. Pääkaupunkiseudulla oltiin jo 
siirtymässä osittaiseen lähiopetukseen, 
kun koronarajoituksia tiukennettiin uudel-
leen. Lukiolaiset pääsivät palaamaan osit-
taiseen lähiopetukseen 13.4.2021 ja koko-
naan lähiopetukseen 3.5.2021. 

Etäopiskelun aikana koetuksella oli-
vat lukiolaisten jaksaminen, oppiminen ja 
hyvinvointi. Korona-ajan kokonaisvaiku-
tukset lukiolaisten terveyteen, opintome-
nestykseen ja valmistumiseen selviävät 
vasta myöhemmin. 

Penkkarit peruttiin Helsingissä koko-
naan. Vanhojen tanssit siirrettiin Helsin-
gin lukioiden yhteisellä päätöksellä tou-
kokuulle, mutta niiden järjestäminen ei 
kokoontumisrajoitusten vuoksi ollut vielä 
toukokuussakaan mahdollista. Vanho-
jen tanssit pyritään järjestämään syksyllä, 
mahdollisesti toisen jakson lopussa.

Ylioppilaskirjoitukset järjestettiin syk-
syllä 2020 ja keväällä 2021 B-rakennuksen 
luokkatiloissa. Sekä kevään että syksyn yli-
oppilaskirjoitukset järjestettiin poikkeus-
oloissa, mikä aiheutti muutoksia koepäi-

viin sekä tarkkoja terveysturvallisuusoh-
jeita kokelaille ja valvojille. Molemmat koe-
kerrat sujuivat kokonaisuudessaan hyvin, 
vaikka lisääntyneet peräkkäiset koepäivät 
olivat raskaita niin kokelaille kuin henkilö-
kunnallekin.

Kevään 2020 ylioppilasjuhlia ei järjes-
tetty, vaan valmistuville järjestettiin etäla-
kitus Google Meetin välityksellä. Kevään 
lakkiaiset pidettiin Valkeassa talossa 
29.8.2020, ja ilahduttavan moni kevään yli-
oppilas pääsi osallistumaan juhlaan. Syk-
syn ylioppilasjuhla 4.12.2020 oli kokoontu-
misrajoitusten vuoksi korostuneen pieni-
muotoinen. Rehtori ja apulaisrehtori juh-
listivat valmistumista ylioppilaiden kanssa 
koululla. Valmistuneiden läheiset seurasi-
vat tilaisuutta etäyhteyden välityksellä.
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Venäjän kieli ja kulttuuri sekä venäjän-
kielinen opetus 
Koulun erityistehtävä
Suomalais-venäläisellä koululla on erityis-
tehtävä, jonka tavoitteena on varustaa 
oppilaat paitsi hyvällä venäjän kielen tai-
dolla, myös samalla motivoida heitä elini-
käiseen kielitaidon ylläpitämiseen. Perus-
opetuksessa venäjää opiskellaan valta-
kunnallista A-kielen oppimäärää laajem-
min. Venäjänkielinen opetus tukee myös 
itse kielen opiskelua. Erityistehtävän 
mukaisesti koulu tarjoaa laajamittaista 
kaksikielistä opetusta eli huomattava osa 
oppiaineista opetetaan osittain venäjäksi. 

Laajamittaisen kaksikielisen opetuksen 
yleistavoite on, että oppilas saavuttaa kou-
lun opetuskielessä (suomi) ja kohdekie-
lessä (venäjä) hyvän kielitaidon ja venäläi-
sen kulttuurin tuntemuksen. Venäjänkieli-
nen aineenopetus painottuu alaluokilla ja 
vähenee kuudennesta luokasta ylöspäin. 
Esikoulun lisäksi erityisesti alaluokilla osit-
taisena toiminnan kielenä käytetään myös 
kohdekieltä venäjää. Lukio sen sijaan on 
suomenkielinen, vaikka opetuksessa tar-
jotaan laajasti venäjän kieltä ja kulttuuria.

Venäjän kieltä 
omaksutaan, 
opiskellaan, opitaan ja 
opetetaan 
Suomalais-venäläisessä koulussa oppi-
laan kielipolku alkaa esikoulusta. Siellä 
toimitaan luontevasti kahdella kie-
lellä. Venäjää ja suomea omaksu-
taan huomaamatta leikkien ja toimin-
nan kautta. Monet oppivat jo eskarissa 
myös lukemaan omalla äidinkielellään. 

Ensimmäisellä luokalla leikki ja suulli-
nen toiminta saavat rinnalleen myös for-
maalimman kielen opetuksen. Ensimmäi-
sestä luokasta yhdeksänteen luokkaan 
venäjää opiskellaan oppiaineena paino-
tetusti neljä vuosiviikkotuntia. Näillä tun-
neilla on mahdollisuus oppia venäjää 
omalle kielitaidolle sopivassa ryhmissä. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
suomenkieliset opiskelevat venäjää vie-
raana kielenä ja venäjää kotikielenään 
puhuvat opiskelevat sitä äidinkielenään. 
Aina ei oppilaita kuitenkaan voi suoraan 
sijoittaa heille sopivaan kieliryhmään. 
Monet heistä ovat kaksikielisiä, joilla joko 
suomi tai venäjä on vahvempi kieli. Koulun 
tavoitteena onkin tarjota kaikille mahdol-
lisuus oman äidinkielen, tai jopa kahden 
sellaisen, rikastamiseen ja ylläpitoon. 

Suomalais-venäläisen koulun luki-
ossa voi jatkaa venäjän kielen opiskelua 
oman kielen kehittymisen kannalta sopi-
vassa A-venäjän opetusryhmässä. Luki-
ossa venäjän kielen voi aloittaa myös ihan 
alkeista, B3-tasolla. Lyhyen venäjän aloit-
taneiden ryhmä oli täynnä jo toista vuotta 
peräkkäin. 

Kielestä ja kulttuurista
Kieli ja kulttuuri nivoutuvat aina yhteen 
ja niiden avulla voi sukeltaa venäläisyy-
teen eri näkökulmista. Venäläinen kult-
tuuri voidaan ymmärtää laajasti. Se ei ole 
pelkästään korkeakulttuuria, joka usein 
liitetään klassiseen kirjallisuuteen, kuu-
luisten kuvataiteilijoiden tuotoksiin, iko-
nimaalauksen helmiin ja klassisen musii-
kin mestareiden sävellyksiin. Venäläi-
nen kulttuuri on myös paljon muuta kuin 
matrjoshkat  ja balalaikkamusiikki. Siihen 
kuuluu yhtä hyvin ruokakulttuuri, tapa-
kulttuuri, kansanperinne, juhlaperinteet, 
populaarikulttuuri ja nuorisokulttuuri. 

 Знание русского языка - 
особое преимущество

 Виртуальные гости 
оживили уроки
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Aiemmin koulu on pystynyt tukemaan 
venäjän kielen opiskelua Venäjälle suun-
tautuvien matkojen ja erilaisten vierailu-
jen ja kulttuuritapahtumien avulla. Tänä 
lukuvuonna oppilaat ja opiskelijat eivät 
valitettavasti päässeet nauttimaan näistä 
opetusta rikastuttavista kulttuurisista 
aktiviteeteista. Esikoulussa, perusopetuk-
sessa ja lukiossa edellä mainitut kulttuu-
rin muodot ovat kuitenkin läsnä, erityi-
sesti venäjän kielen tunneilla. 

Opettajat ovat pyrkineet elävöittä-
mään opetusta luokkahuoneissa tuo-
malla sinne virtuaalisesti maistiaisia venä-
läisyydestä. Esimerkiksi lukion 1. vuo-
sikurssi tutustui Ateneumin etäopas-
tuksen kautta kuvataiteilija Ilja Repinin 
tuotantoon. Koulussa on ennen väistöti-
loihin siirtymistä ja pandemian puhkea-
mista juhlittu railakkaasti ja näyttävästi 
vähintään kahdesti vuodessa lukukauden 
päättymistä.  Suomalais-venäläiselle kou-
lulle niin ominainen venäläisen ja suoma-
laisen juhlaperinteen luonteva yhdistymi-
nen toteutunee ensi vuonna upouusissa 
tiloissa.  

Kielitietoisuus
Elokuussa voimaan astuvassa lukion 
uudessa opetussuunnitelmassa noste-
taan erityisesti esiin opiskelijoiden hyvin-
vointi. Oppisisältöjen rinnalla hankitaan 
työelämässä ja jatko-opinnoissa tarpeel-
lista laaja-alaista osaamista sekä vuoro-
vaikutus- ja itsereflektointitaitoja. Kiel-
ten elinikäistä opiskelua halutaan vah-
vistaa opiskelijan henkilökohtaisella kie-
liprofiililla. Kieliprofiilia työstetään koko 
lukio-opiskelun ajan: sinne kirjataan omia 
vahvuuksia ja tavoitteita kielen opiskeluun 
liittyen sekä pohditaan omaa kehittymistä 
kielen oppijana ja osaajana. Kieliprofiili 

on siis opiskelijan työkalu, jonka hyödyn-
tämistä opettaja ohjaa. Kieliprofiilissaan 
opiskelija voi tarkastella itseään myös 
muiden kielten käyttäjänä ja oppijana ja 
kehittää näin omaa kielitietoisuuttaan. 

Etävierailut
Vuosi sitten jouduimme perumaan kaikki 
Venäjän matkat, eikä tänäkään vuonna ole 
ollut mitään asiaa ulkomaille. Anoimme ja 
saimme Culturas-säätiöltä avustusta Suo-
messa toteutettaviin korvaaviin matkoi-
hin teemalla Venäläisyyttä Suomesta etsi-
mässä. Valitettavasti pandemiatilanne ei 
sallinut 9.-luokkalaisille ja lukiolaisille suun-
natun matkasuunnitelman toteuttamista.

Vierailut ja tapaamiset siirtyivät nettiin. 
Etävierailuja järjestettiin erityisesti lukio-
laisille kurssilla 10 Näkökulmaa Venäjään. 
Aleksanteri-Instituutin asiantuntija luen-
noi Venäjän talouspoliittisesta tilanteesta, 
Suomalais-Venäläisen kauppakamarin 
edustaja esitteli Venäjän kaupan näkymiä, 
koulun alumni kertoi vaihto-opiskelustaan 
Venäjällä sekä nykyisestä Venäjän verkko-
kauppatoimintaan suunnatusta konsult-
tiyrityksestään ja Suomi–Venäjä-seuran 
asiantuntija kertoi suomalais-ugrilaisuu-
desta Venäjällä. 

Venäjän kieli on 
valttikortti
Tänä keväänä valtakunnallisella tasolla on 
nostettu erityisesti esiin huoli suomalais-
ten kielitaidon yksipuolistumisesta ja kan-
sallisen kielivarannon köyhtymisestä. Pää-
asiallisena syynä tähän on englannin kielen 
valta-aseman vahvistuminen. Englannin 
kielen taitaminen onkin nykyään välttämä-

töntä. Voidaan jopa ajatella, että englan-
nin kielen osaaminen on kansalaistaito. 
Tosiasia kuitenkin on, että työelämässä 
on huutava pula muiden kielten osaajista. 

Viime aikoina on ilmaistu huoli myös 
siitä, että kieliä ylipäätään ei haluta tai jak-
seta opiskella. On totta, että kielen oppi-
minen ja opiskeleminen on pitkäjänteistä 
työtä, mikä vaatii myös opiskelijan omaa 
ponnistelua. Keskinkertaisen englannin 
taidon voi hankkia melkeinpä omaksu-
malla sitä ympäröivästä maailmasta. Mui-
den vieraiden kielten, kuten venäjän, koh-
dalla on toisin. Yleensäkin kielitaito kart-
tuu toistojen, kovan harjoittelun ja kielen 
käyttämisen kautta. 

Surullista tällä hetkellä on se, että val-
takunnallisella tasolla päättäjät eivät näe 
tätä. Kielitaidon merkityksestä puhutaan 
kauniisti juhlapuheissa, mutta käytän-
nössä sen opiskelun takaamiseen ja jat-
kumoon ei anneta mahdollisuuksia eikä 
varsinkaan tehdä sitä houkuttelevaksi. 
Tilanteen korjaamista odotellessa kan-
nustamme omia venäjän kielen eteen 
töitä tekeviä oppilaitamme ja opiskelijoi-
tamme. Uskomme siihen, että useam-
man kielen taitajat viedään työelämässä 
käsistä.

Venäjän kielen vähäinenkin taito on 
työnhakutilanteissa valttikortti. Moni 
koulumme entisistä oppilaista on saa-
nut ensimmäisen kesätyöpaikkansa laa-
jan kielitaitonsa ansiosta. Suomalais-ve-
näläinen koulu on jo vuosia tarjonnut 
9.-luokkalaisillle sertifikaatin venäjän kie-
len osaamisesta. Tätä kirjoitettaessa kie-
litaitotodistukseen tähtäävää testausta 
ollaan järjestämässä yhdessä Mosko-
van Puškin-Instituutin kanssa etäyhteyk-
sin toukokuun lopulla. Toivomme kovasti, 
että venäjän kielen ylläpito ja opiskelu jat-
kuu myös perusopetuksen jälkeen.
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Taito- ja taideaineet koronan keskellä
Kulunut lukuvuosi on ollut kaik-
kien osalta hyvin poikkeuksellinen. 
Kesän jälkeen palattiin hieman seka-
vin tuntemuksin takaisin lähiopetuk-
seen: Kukaan ei oikein tiennyt mitä 
odottaa ja millä keinoin vuodesta sel-
vittäisiin mahdollisimman terveinä. 

Taito- ja taideaineiden osalta poik-
keukselliset haasteet opetuksessa olivat 
arvattavissa. Valitettavasti valmiita aine-
kohtaisia ohjeistuksia joko ei ollut tai ne 
olivat hyvin epämääräisiä. Käytännön 
aineissa tätä tietoa olisi kaivattu kovasti, 
koska jokaisessa tt-aineessa opetus on 
toiminnallista, ja yleensä se on kytkök-
sissä erilaisiin välineisiin, laitteisiin ja 
materiaaleihin. 

Koska valmista konseptia korona-ar-
jesta selviytymiseen ei ollut, se piti luoda 

itse. Aloimme jokainen sekä tiimissä että 
omassa aineessamme luoda käytänteitä 
ja toimintatapoja. Jaoimme toisillemme 
kokemuksia ja selvitimme esimerkiksi väli-
neiden puhdistukseen liittyviä vaihtoeh-
toja. Mikä oli nopein ja helpoin tapa puh-
distaa sakset tai soittimet tuntien välissä? 
Miten usein pestä tekstiilit? Kuinka kauan 
materiaaleja tulee seisottaa, jotta ne ovat 
uudelleen turvallisesti käytettävissä? Mihin 
oppilaiden voi antaa koskea, mihin taas ei?

Vähitellen käytänteet vakiintuivat. 
Desinfiointispraysta, käsidesistä ja kui-
tuliinoista tuli arkea, käsiä pestiin ennen 
ja tunnin jälkeen, välillä tuntien keskellä-
kin ruokailun vuoksi. Maskien jako tunnin 
alussa tuli mukaan lukuvuoden kuluessa. 
Aikaisemmin hyvinkin vapaa luokassa liik-
kuminen vaihtui monessa aineessamme 

omalla työpisteellä työskentelyksi, osasta 
tekniikoista ja työtavoista luovuttiin tai siir-
rettiin niitä tuonnemmaksi. Turvavälejä 
vahdittiin ja istumajärjestyksiä tehtiin, jotta 
epidemiologinen osasto voisi tarvittaessa 
hoitaa jäljityksen. Materiaaleja jaettiin 
opettajien taholta normaalia enemmän 
ja oppilaiden kärsivällisyys kasvoi, kun he 
opettelivat odottamaan vuoroaan. Tunnin 
lopussa käytettyjä välineitä pestiin, desin-
fioitiin tai laitettiin karanteenilaatikkoon. 
Jokainen tunti huipentui tietysti pöytien 
pyyhintään ja luokan tuuletukseen! Tämä 
kaikki 75 minuutissa ja välituntien aikana, 
useamman kerran päivässä.

Digitaalisten oppimispäiväkirjojen ja 
alustojen käyttöä aktivoitiin, jotta tarvit-
taessa voitiin hypätä etäkouluun ilman, 
että tietoa katoaa matkan varrella. Ja 
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Liikunnanopetus 
väistötiloissa
Mennyt vuosi on pakottanut kaikkia 
venymään ja sopeutumaan haasta-
viin olosuhteisiin. Tähän on oppilaiden 
täytynyt tottua myös liikunnanopetuk-
sessa koronarajoitusten sulkiessa sisä-
liikunta- ja muita urheilupaikkoja. Tal-
ven aikana on luisteltu kovemmissakin 
pakkasissa, ja moneen kertaan syys- tai 
kevätsateet ovat yllättäneet kesken lii-
kuntatunnin. Oppilaat ovat kehittyneet 
useissa liikuntamuodoissa, kuten ulti-
mate ja luistelu, joita on Lassilan urheilu-
puistossa eri vuodenaikoina harjoiteltu. 

Siitä huolimatta, että liikuntaväline-
varasto on sijainnut opettajainrakennuk-
sen käytävällä ja pitänyt sisällään lähinnä 
erilaisia palloja, on väistötiloissa pystytty 
melko monipuoliseen liikunnanope-
tukseen. Ulkoliikunnan lisäksi läheinen 
tennishalli sulkapallo- ja sählyharjoituk-
sineen sekä kuntoilu-, kehonhuolto- ja 
tanssitunnit pienissä luokissa ovat tulleet 
tutuiksi. Rajallisista mahdollisuuksista 
huolimatta on nuorten into liikkumiseen 
ollut entisellään ja liikuntatunnit toimi-
neet vastapainona muulle koulutyölle 
niin lähi- kuin etäopetuksen aikana.

hups! Niinhän siinä kävi, että toiminnal-
lisuus muuttui tänäkin vuonna digitaali-
seksi, Meet-tunneiksi ja viikkotehtäviksi. 
Tuntisuunnitelma saatettiin pyöräyttää 
uuteen uskoon aamun hämärinä tun-
teina, kun myöhään illalla oli tullut ilmoitus 
oppilaiden karanteenista. Välillä myös kol-
lega saattoi olla vain virtuaalisesti paikalla, 
mutta yhdessä hetkessä taas teleportata 
itsensä työpaikalle! Aikamoista hybridiä ja 
venymistä. Hyvä ME!

Mitä tästä opimme? Kaikesta voi näkö-
jään selvitä ja ratkaisut löytyvät, kun käyt-
tää luovuuttaan ja tekee yhteistyötä. 
Omalta osaltamme pyrimme taito- ja tai-
deaineiden keinoin luomaan rentoutu-
mis- ja irrottautumishetkiä korona-arjesta. 
Oppilaat heittäytyivät antaumuksella eri-
laisiin töihin ja nauttivat siitä hyvänolon-
tunteesta, jonka itsetekeminen ja toimin-
nallisuus mahdollisti. 

Korona käänsi monessa kodissa kat-
seen sisäänpäin kodin seinien sisäpuo-
lelle, ja esimerkiksi kädentaidot ovat saa-
neet ansaittua nostetta. Kerrankin on ollut 
aikaa pysähtyä työn ja itsensä äärelle. Iso 
kiitos kannustavista viesteistä, joita olette 
tänä poikkeuksellisena vuonna lähettä-
neet! On ollut sydäntä lämmittävää saada 
kodeista viestejä, joissa kerrotaan, kuinka 
oppilaat ovat hurahtaneet johonkin teke-
miseen koko illaksi tai niin pitkään, että 
materiaali on kerta kaikkiaan loppunut! 

Koko TT-tiimin puolesta toivotan kai-
kille turvallista ja toiminnallista kesää! Syk-
syllä jatketaan upeissa uusissa tiloissa –  
toivottavasti vähän vähemmällä säätämi-
sellä.

Auli Kesker
TT-tiimin vetäjä
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Koulu, korona ja ruokailu

Lukuvuonna 2020 – 2021 jouduttiin ter-
veysturvallisuuden vuoksi tekemään 
monenlaisia erityisjärjestelyjä. Hyvästä 
käsihygieniasta huolehtiminen oli vält-
tämätöntä kaikille. Sisätiloissa ryhdyttiin 
käyttämään kasvomaskeja, ja vahva mas-
kisuositus koski lopulta kaikkia yli 12-vuo-
tiaita. Kohtaamisia koulussa pyrittiin 
rajaamaan voimakkaasti, ja tästä syystä 
esikoulun ja pikkukoulun väki pysytteli 
pääasiallisesti omissa rakennuksissaan ja 
omilla pihoillaan. Kokoukset ja tapaamiset 
järjestettiin etäyhteyksin ja juhlat jätettiin 
odottamaan parempia aikoja.

Kouluruokailun järjestäminen vaati 
erityisen paljon suunnittelua, ja suun-
nitelmia jouduttiin myös muuttamaan 
moneen kertaan. Esikoulussa ja pikku-

koulussa ruokailu järjestettiin luokissa. 
Ruokaa kärrättiin pihan poikki myös jäällä 
liukastellen ja lumihangessa. Ruokalassa 
ruokailevien oppilaiden ja opiskelijoiden 
vuorot porrastettiin tiukkaan aikatau-
luun, jossa yksi ruokailuvuoro kesti 20 
minuuttia. Jotkut joutuivat syömään liian 
aikaisin ja toisten lounasvuoro alkoi vasta 
klo 12.30. Velvollisuus pyyhkiä ruokalan 
pöydät oman ruokailuvuoron päätteeksi 
ei sekään ollut kaikille mieluinen.

Lukion siirryttyä etäopetukseen tuli 
tarpeelliseksi aloittaa ruokakassien jaka-
minen korvaamaan koululounasta. Myö-
hemmin ruokakassien jako laajeni myös 
yläluokkalaisiin. Ilmoittautumiset ruoka-
kassin noutoon kerättiin viikoittain Wil-
massa. Lukion ruokakassi jaettiin keski-
viikkoiltapäivisin ja yläkoulun torstai-ilta-
päivisin. Ruokakassi sisälsi lämmitettä-
viä aterioita viideksi päiväksi, näkkileipää 
ja levitettä sekä tuoreita vihanneksia tai 
hedelmiä. Mukaan mahtui välillä jälki-
ruokaakin. Mediassa esillä olleisiin ruo-
kakasseihin verrattuna SVK:n ruokakas-
sin sisältö oli monipuolinen. Ruokakassin 
nouti säännöllisesti noin puolet lukiolai-
sista ja yläkoulun oppilaista.

Koronakouluvuoden ruokailujärjes-
telyiden onnistumisesta kiitos kuuluu 
emäntä Raija Helmiselle, keittiön henki-
lökunnalle, huoltomies Sergei Jeskinille 
ja virastomestari Kari Junnilaiselle, joiden 
ahkeran työn ansiosta oikeus kouluruo-
kaan toteutui tänäkin lukuvuonna.

7.-luokkalaisten 
ajatuksia etäopiskelusta:
“Parempaa on se, että on enemmän aikaa 
opiskella, voi herätä 15 minuuttia ennen 
oppitunteja ja on enemmän vapaa aikaa. 
Huonompaa on se, kun ei näe kavereita. 
Parhaita hetkiä on, kun meille annetaan 
itsenäisiä tehtäviä.”

“Mun mielest etäopetus on helpom-
paa, mut sen aikana ei opi mitään.”

“Etäopiskelun aikana olen pystynyt 
ehkä keskittymään paremmin, mutta jos 
menee moti, niin sitten sitä ei saa takai-
sin.”

“Etäkoulu on ihan jees, mutta itse 
haluaisin takaisin normikouluun.”

“Parasta on nähdä kavereita kameroi-
den avulla.”

“Etäopetuksessa on aina kotona ja voi 
tehdä mitä haluaa, kun on välitunti. Tämä 
auttaa, ja olen useammin hyvällä tuulella. 
Huonoa on, että ei näe kavereita oikeasti. 
Pidän etäopetuksesta, mutta en voisi var-
masti olla etäopetuksessa ikuisesti.”

“Tykkään etäopetuksesta, voi nukkua 
enemmän. Etäopetuksessa voi keskittyä 
enemmän, koska on yksin. Etäopetuk-
sessa minulla on ikävä kavereita, koska 
näen heitä harvemmin. Tykkään, kun 
opettajat tekevät Slides-esityksiä.”

“Tuntuu hyvälle. Ei tarvii lähteä kotoa 
eikä tarvii herätä niin aikasin.”
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MOK eli monialaiset oppimis-
kokonaisuudet perusopetuksessa

Keltanokka liikenteessä -kampanjan lip-
pikset painettiin päähän koulun alkaessa 
ja jokainen luokka kävi Lasten liikenne-
kaupungissa opettelemassa liikenne-
sääntöjä polkuautoilla ajaen. Myös MOK- 
viikolla aiheenamme oli liikenne. 

Opiskeltaviin asioihin kuuluivat mm. 
liikennemerkit, erilaiset liikennevälineet 
maalla, merellä ja ilmassa sekä turval-

Ekaluokkalaisten liikenne-MOK
linen koulutie. Käytimme toiminnallisia 
työtapoja: suunnistimme metsässä lii-
kennemerkkejä oppien ja suunnat tulivat 
tutuiksi Bee Bot -mehiläisrobottien avulla. 
Kuvaamataidossa teimme roboteille hie-
noja alustoja Press Print -painolevyillä, 
piirsimme upeita tulevaisuuden liiken-
nevälineitä ja suunnittelimme uniikkeja 
pyöräilykypäriä. Kieltä opettelimme tieto-

tekniikan avulla, ja jokaisen päivän ohjel-
maan kuului iikenneaiheisia venäjän- ja 
suomenkielisiä tarinoita, lauluja, leikkejä, 
pelejä ja videoita. Kun lisäämme tähän 
lennokkikilpailut ja liikennelaskennan, niin 
viikon ohjelma alkaa olla täysi. MOK-viikon 
jälkeen emme olleet enää keltanokkia lii-
kenteessä!

Неделя была насыщенной и пролетела 
очень быстро! Ученики активно уча-
ствовали в различных играх, рисовали 
транспорт и отвечали на вопросы вик-
торины. Кульминацией недели стал 
учебный поход в детский городок для 
изучения правил дорожного движе-
ния.

Все остались довольны!

Транспорт
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Aiheena oli avaruus. Viikon aikana muun 
muassa tutustuimme astronauttien elä-
mään avaruusasemilla, rakentelimme loo-
gisilla paloilla avaruusteemaisia raken-
nelmia, tutustuimme kuvataiteen keinoin 
aurinkokuntaan, luimme Mauri Kunnaksen 
kaikkien aikojen avaruuskirjaa, tanssimme 
avaruuslaulujen tahdissa sekä tutkimme 
oppimispelin avulla, miten vuorokausi, kuu-
kausi ja vuosi selittyvät. Kirsikkana kakun 
päälle suunnittelimme ja rakensimme pien-
ryhmissä oman avaruusaluksen.

”MOK-viikko on ollut tänä vuonna mei-
dän koulussa mahtava! Me tehtiin kiin-
nostavia MOK-viikkoon liittyviä asioita. 
MOK-viikko on ollut tänä vuonna avaruu-
teen liittyvä. Me pelattiin liikunnantunnilla 
erilaisia hippoja ja pelejä jotka olivat ava-
ruuteen liittyviä. Kuvataiteessa maalattiin 
myös MOK-viikkoon sopivia maalauksia.”   
(Laura Soini) 

Kolmasluokkalaisten MOK-viikon aiheena 
oli “Matkustan ympäri maailmaa”. Tänä 
aikana oppilaat tutustuivat eri maanosiin, 
maihin ja maailmalla puhuttuihin kieliin. 
Tunneilla tehtiin ryhmätyönä tietotekstiä 
sekä kuvia sisältävä matkailuesite, joka esi-
tettiin kaikille kolmasluokkalaisille. Lisäksi 
oli aiheeseen liittyviä videoita ja tehtä-
viä. Leikkimielisiä tietokilpailuja pelattiin 
Kahootissa. Parasta kisailussa oli se, että 
kaikki kolmasluokkalaiset pääsivät kisai-
lemaan samaan aikaan toisiaan vastaan. 
Ulkona järjestettiin nettitehtävistä koos-
tuva QR-koodirata, jonka innokasta suo-
rittamista ei edes pieni sadekeli haitannut.

Oppilaiden ajatuksia MOK-viikosta:
”Мне понравилось всё, но 

особенно то, что было только 2 урока.”
”Мне понравилось готовить 

презентацию о стране. ”
”Я узнал очень много об Испании.”
”Tietovisat “Maat” ja “Euroopan kielet” 

olivat kivoja.”
”Tykkäsin MOK-viikosta, koska oli 

lyhyitä päiviä.”
”Oli kiva, kun askartelimme ja pela-

simme Kahoot-tietovisoja.”
”Kahoot oli kiva, kun oli mukana niin 
monta pelaajaa ja voitettiin yksi niistä.”

Kakkosluokkalaiset avaruudessa

Kolmasluokkalaiset maailmalla
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Neljäsluokkalaisten lukuvuosi alkoi 
aurinkoisissa lähiopetustunnelmissa 
ja iloksemme myös jatkui samanlai-
sena. MOK-viikon lähestyessä aloitimme 
myös jo traditioksi muodostuneen "Pie-
tari, naapurimme" -projektin  ja ryh-
dyimme suunnittelemaan omaa  Pieta-
ri-vihkoa, johon kerättiin tietoa Pietarista 
pitkin lukuvuotta.  Syyslukukauden mit-
taan tutustuimme venäläiseen ruoka- 
ja ravintolakulttuuriin ja harjoittelimme 
siihen liittyvää sanastoa ilmaisutaidon 
opetustuokioilla. Oppilaat tutustuvat 
ennakkoon Pietarin nähtävyyksiin ja 
kaupungin historiaan erilaisten projek-
tien, esitelmien ja nettisivustojen kautta.

Matematiikassa vaihdoimme euroja 
rupliksi, ja venäjän kielen, luonnontie-
don ja MOK-viikon oppitunneilla tutus-

tuimme Venäjän laajaan karttaan ja eri-
tyisesti Pietarin kaupungin nähtävyyksiin 
sekä kaikille tuttuun matrjoshka-nukkeen. 

Kodin osallistuminen oli tänäkin 
vuonna tärkeää MOK-projektin toteutuk-
sessa, sillä emme päässeet järjestämään 
taidenäyttelyä koronaviruksen aiheutta-
man poikkeustilanteen vuoksi. Kotona 
yhteistyössä tehdyt upeat esitykset tuot-
tivat paljon lisätietoa Venäjään liittyen ja 
ilahduttivat koko porukkaa. Saimme myös 
arvokasta esiintymiskokemusta.

Harmi kyllä, neljännen luokan erityi-
sen odotetut tapahtumat - itsenäisyys-
tanssit ja leirikoulumatka - eivät toteutu-
neet suunnitellun mukaan. Tämä aiheutti 
mielipahaa, jota pyrimme hoitamaan tuo-
malla Pietaria erityisen paljon omaan 
arkeemme. 

Neljännen luokan teemojen ja projek-
tien tavoitteina nähtiin erityisesti ajattelu-
taitojen ja kulttuurisen osaamisen, vuo-
rovaikutuksen ja ilmaisun kehittäminen. 
Neljäsluokkalaiset harjoittelivat yhdessä 
tekemistä ja vastuun kantamista, pohtivat 
yhdessä erilaisia toimintatapoja ja antoi-
vat toisilleen positiivista palautetta pit-
kin matkaa. Myös luovalla itseilmaisulla 
oli suuri rooli lukuvuoden eri osa-alueilla. 
Tärkeänä tavoitteena nähtiin myös kiin-
nostuksen herättäminen venäläistä tapa-
kulttuuria ja taidetta kohtaan sekä innos-
tuksen herättäminen venäjän kielen roh-
keaan ja kokeilevaan käyttöön erilaisissa 
käytännön tilanteissa. Koemme, että 
tässä onnistuimme hyvin.

Neljäsluokkalaiset tutustuivat Pietariin etänä

Epidemiatilanteesta huolimatta 5. luok-
kien syksy ja kevät sujui reippaissa mer-
keissä. Opettajien ja oppilaiden yhteis-
työ viidensien luokkien kesken haasteista 
huolimatta rakensi tähän aikaan varsin 
sopivaa yhteisöllisyyden tunnetta.  

Retket, liikuntapäivä sekä MOK-vii-
kon teema toivat luokille mukavaa piris-
tystä lukuvuoden muihin mullistuksiin. 
Syksyllä pääsimme vierailemaan Korkea-
saaressa, joka oli oppilaiden ja, asiaa pii-
lottelematta, myös opettajien suosikki-
kohde. MOK-viikolla pääsimme taasen 
retkelle Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuk-
seen. Keskuksessa oppilaat saivat tutus-

tua aikaisempien sukupolvien koulumaa-
ilmaan muun muassa koulun pihoilla 
ennen pelattujen pelien ja leikkien kautta. 
Vanhat pihaleikit viihdyttivät varsin toimi-
vasti myös meidän oppilaitamme.

MOK-viikon teemana oli tulevaisuu-
den koulu. Perehdyimme viidensien luok-
kien kanssa sekä pian avautuvaan uuteen 
kouluun että oppilaiden visioihin tulevien 
sukupolvien koulumaailmasta. Taustoit-
tamassa työskentelyä oli katsaus siihen, 
miten tulevaisuuden maailmaa visioitiin 
Neuvostoliiton aikaisissa lapsille suunna-
tuissa piirroselokuvissa. Oppilaat pääsi-
vät osallistumaan myös erilaisiin työpajoi-

hin, joissa askarreltiin, opiskeltiin ja suun-
niteltiin uutta koulua ja tulevaisuuden 
maailmaa pienoismalleilla, postereilla ja 
esitelmillä. Kat-
saus koulumaa-
ilman historiaan 
sekä viikon työ-
pajat ja aktivi-
teetit vaikuttivat 
olleen oppilai-
den mieleen – 
vaihtelu tavalli-
sempaan arkeen 
tuntui todella 
virkistävän.

Viidesluokkalaiset ryhmäytyivät ja pohtivat vanhaa ja uutta koulumaailmaa
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Suomalais-venäläisen koulun MOK-vii-
kolla 7. luokkien oppilaat jalkautuivat 
pohtimaan tulevaisuuden koulua. Aloi-
timme yhdessä pienillä ryhmäyttävillä 
tehtävillä, jotka valmistivat meitä pohti-
maan niin omaa uutta kouluamme kuin 
laajemmin koko opetuksen tulevaisuutta. 

Eri oppiaineiden kautta otettin erilai-
set näkökulmat tulevaisuuden kouluun. 
Kuvataiteen kautta päästiin pohtimaan 
uuden koulun tila- ja designratkaisuja. 
Kotitaloudessa mietittiin, miten uudessa 
koulussa voitaisiin vähentää ruokajät-
teen määrää sekä laadittiin ohjetauluja 
ja kysely ruokalassa käyville. Liikunnan 
kautta suunniteltiin tulevaisuuden tau-
kojumppaa, ja kielten sekä äidinkielen 
parissa kirjoitettiin monenlaista uuteen 
kouluun liittyvää. Uusia, tulevaisuuden 
kannalta tärkeitä oppiaineita kartoitettiin 
eri tavoin.

Suomalais-venäläisen koulun 6.-luok-
kalaiset saivat mahdollisuuden päästä 
harjoittelemaan työelämää 25.1. Teknii-
kan museon tiloissa. Tätä paikkaa kut-
sutaan Yrityskyläksi. Siellä oli paljon eri-
laisia yrityksiä, koska 6.-luokkalaisia oli yli 
50. Jokaisessa yrityksessä oli ainakin kaksi 
ihmistä työskentelemässä. Ennen Yritys-
kylään  menemistä valmistauduttiin Yri-
tyskylä-vihkon avulla MOK-viikolla ja oppi-
tunneilla. Vihkossa käsitellään erilaisia 
asioita liittyen yritykseen.

Yrityskylässä jokainen saa oman 
tabletin, jossa on työtehtävät. Yritysky-
lä-päivän aikana on myös kaksi vapaa-
vuoroa, jolla voi käydä muiden yrityksissä 
ja syödä eväitä. Jokainen saa myös oman 
pankkikortin ja palkkaa. Palkka on leikki-
rahaa. Jos ostaa Yrityskylästä jotain, sen 
saa myös ottaa itselleen. Yrityskylä on 
todella hyvä paikka, koska siellä voi ope-
tella työelämää ja siinä voi myös harjoi-
tella rahan käyttöä vastuullisesti.

Haastattelimme kolmea Suoma-
lais-venäläisen koulun 6. luokan oppi-
lasta Yrityskylään liittyen. Hertan mielestä 
kivointa Yrityskylässä oli oikeassa amma-
tissa työskentely ja tilat olivat kivat. Lilja 
kertoo: “Oli hienoa päästä kokemaan 
miten työelämä toimii, miten laskuja mak-
setaan ja oli vaan hieno kokemus. Myös 
yksi minun lempikoulupäivistä.” Fionan 
mielestä Apetitilla oli tylsää työskennellä.

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että Yri-
tyskylä-päivä oli erittäin onnistunut ja hie-
nosti suunniteltu.  

6B:n oppilaat

Мне понравилось то, что можно 
почувствовать себя взрослым и само-
стоятельным. Там можно работать и 
зарабатывать деньги хоть они и не 
настоящии и покупать разные товары. 
В мне понравилось, как реалистично 
всё сделано!

Мне очень понравилось Yityskylä! 
Нам каждому дали свою фирму, где 
мы выполняли определённый спи-
сок заданий. За каждое выполнен-
ное задание нам на счёт добавлялись 
деньги, за которые мы потом могли 
купить, что хотим из Лидла и других 
магазинов, которые там были! Я нау-
чилась экономить деньги и конечно 
же я узнала чуть больше про фирме 
HSY, которая занимается защитой 
природы, переработкой мусора. День 
в Yrityskylä прошёл отлично!

6A:n oppilaat

Kuudesluokkalaiset kokeilivat työelämää 
Yrityskylässä

Seitsemäsluokkalaiset 
tarkastelivat uutta koulua
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Kahdeksansien luokkien MOK-viikolla 
tutkittiin uutta koulua Ässäriagentti-tee-
malla. Tarkoituksena oli koota kattava 
infopaketti, jonka avulla kuka tahansa 
yhdeksäsluokkalainen voisi esitellä Suo-
malais-venäläistä koulua vierailijoille. 

MOK-viikolla työskenneltiin pääosin 
pienryhmissä. Viikon aikana oppilaat 
muun muassa tutustuivat koulun histo-
riaan, pohtivat venäläisen ja suomalaisen 
kulttuurin ilmenemistä koulussa sekä 
suunnittelivat uuden koulun somestra-
tegiaa. He myös haastattelivat koulun 
nykyisiä ja vanhoja oppilaita, kirjoitti-
vat rap-lyriikkaa ajatuksistaan uudesta 
koulusta, leipoivat perinteisiä venäläisiä 
herkkuja ja tutustuivat uudessa koulu-
rakennuksessa käytettyyn puurakennus-
tekniikkaan tunnelmaa nostattaneella 
Heurekan-vierailulla. 

Viikon opiskelun pohjalta koottiin 
Ässäriagentin käsikirja, joka luovutettiin 
rehtorille MOK-viikon päätösjuhlassa.

Yhdeksäsluokkalaiset 
osallistuivat Malli-YK-
kokoukseen

Kahdeksasluokkalaiset 
heittäytyivät agenteiksi

Модель ООН- это не только 
ролевая игра

Suomalais-venäläisen koulun 9.- luokat 
osallistuivat perinteiseen Malli-YK-ko-
koukseen marraskuussa MOK-päivien 
yhteydessä. Kokouksen aiheena oli kou-
lutus, ja teema sai aikaiseksi kiihkeää 
keskustelua kokoukseen osallistunei-
den delegaatioiden välillä. Viiden päi-
vän MOK-kokonaisuuteen kuului tutus-
tumista omaan edustettavaan valtioon, 
Unicefin infotilaisuus koulutuksen glo-
baalista merkityksestä, väittelyharjoituk-
sia sekä tietenkin juhlava konferenssiaa-
miainen kokouspäivän yhteydessä.

Это был уже мой 4 опыт участия в 
МОК. МОК это определенная про-
грамма которую устраивают ежегод-
но,она отличается от обычной школь-
ной программы. 

В этом году темой нашего МОК была 
Организация Объединенных Наций. Мы 
четыре дня подготавливались к роле-
вой игре в которой мы разыгрывали 
собрание ООН.  Девятые классы были 
поделены на делегации стран,а страны 
были поделены не бедных и богатых. 
Моя группа представляла Италию.

Мы работали в группах по 4 чело-
века, работали мы сплоченно и было 
очень весело. Нам давали разные зада-
ния,такие как сделать развернутую пре-
зентацию о нашей стране и написать 
письмо послу Италии в Финляндии.

Также у нас была лекция,о организа-
ции Унисеф,которая работает в интере-
сах детей. Так как темой нашего собра-
ния было образование.

Я считаю что это был очень полез-
ный опыт,так как просто так навыкам 
политических споров и собраний не 
учат в школьной программе. Я узнала 
достаточно много нового,например как 
проводят то самое собрание и выстраи-
вание речи для такого собрания,и много 
чего интересного.

Sofia Langinen 9B
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Ohjelmointia Lego-roboteilla
Neljäsluokkalaiset pääsivät tänä luku-
vuonna rakentamaan ja ohjelmoimaan 
Lego-robotteja.

Oppilaiden käytössä oli Lego Mind-
storms EV3 -rakennussarja sekä iPa-
dit. Aluksi määriteltiin, mitä ohjelmointi 
oikeastaan on. Päädyttiin siihen, että 
ohjelmointi on käskyjen antamista. Sit-
ten olikin aika tutustua robotin osiin ja 
ohjelman laatimiseen. Oppilaat jaet-
tiin pienryhmiin ja ohjelmointi aloitet-
tiin harjoittelemalla peruskäskyjä. Käskyt 
annettiin visuaalisessa muodossa iPa-
din Lego-ohjelmointisovelluksella (Lego 
Mindstorms Education). Kun ohjelmoin-

tikieli ja perustoiminnot oli opittu, oli aika 
rakentaa oma robotti. Tällä kertaa kaikki 
rakensivat saman pyörillä liikkuvan ajok-
kirobotin. Robotin valmistuttua ratkais-
tiin ryhmissä ohjelmointitehtäviä, jotka 
piti toteuttaa omalla robotilla. Nopeim-
mat laativat myös omia ohjelmia ja sai-
vat robottinsa tekemään mitä hienoim-
pia asioita.

Työskentely vaati erityisen paljon 
ryhmätyötaitoja ja ongelmanratkaisuky-
kyä. Näitä taitoja meidän neljäsluokkalai-
sistamme löytyikin! Jokainen työpajaan 
osallistunut oppilas palkittiin pajan päät-
teeksi Lego-ohjelmointitodistuksella. 

Huhtikuussa 6 A:n ja 6 C:n oppilaat opis-
kelivat geometriaa toiminnallisen mate-
matiikan avulla. 

Oppilaiden kommentteja toiminnalli-
sen matematiikan oppitunnin jälkeen:

• ”Очень круто!”
• ”Ihan parasta!”
• ”Oli kivaa. Järjestetään lisää!”
• ”Oli tosi kivaa ja jännittää nähdä, 

mitä tulee, kun kuvio on valmis.”

Toiminnallista matematiikkaa
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Uudelle koululle on monien muiden han-
kintojen lisäksi tehty mittavia lisäyksiä 
musiikkiluokkien tarpeistoihin. Suurin osa 
hankinnoista saapuu oppilaiden käyttöön 
vasta ensi elokuussa, mutta tänä keväänä 
olemme jo useiden ryhmien kanssa ehti-
neet nauttia uusista, värikkäistä kante-
leista. Hannu Koistisen käsintehdyillä kan-
teleilla taipuvat niin vanhat perinteikkäät 
kansanlaulut kuin uusimmat pop-hititkin. 
Puolukanpunaiset ja kirkkaanvihreät kan-
teleet tuntuvat olevan oppilaiden keskuu-
dessa suosituimpia, mutta kaikkia soitti-
mia on opittu kohtelemaan huolellisesti. 

Kantelemusiikkia SVK:lle!
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Oppilaskunnan lukuvuosi
Oppilaskunnat 
lukuvuonna 2020–2021
Oppilaat ja opiskelijat ovat tärkeä osa 
koulun toiminnan suunnittelua ja päätök-
sentekoa. Tässä tärkeässä roolissa ovat 
ala- ja yläkoulun sekä lukion oppilaskun-
nat. Koronavuonna haasteita oppilas-
kunnan toimintaan ovat tuoneet erilaiset 
rajoitukset ja etäkoulu.

Uuteen kouluun muuttaminen lähes-
tyy, ja oppilaskunnat ovat saaneet olla 
tänäkin vuonna mukana suunnittele-
massa tulevaa. Sekä yläkoulun että lukion 

oppilaskunnat ovat olleet mukana muun 
muassa brändityöryhmän työpajoissa, 
joissa nimensä mukaisesti suunniteltiin 
uuden koulun brändiä. Oppilaskunnista 
on edustajat myös brändityön ydinryh-
mässä.

Tänä vuonna on suunniteltu tapah-
tumia, jotka valitettavasti ovat jääneet 
odottamaan parempia aikoja. Oppi-
laat ovat jo suunnitellessaan joutuneet 
varautumaan siihen, että tapahtumia ei 

välttämättä järjestetä suunnitellusti vaan 
ehkä vasta seuraavana lukuvuonna. Täl-
laisia tapahtumia ovat olleet esimerkiksi 
iltakoulu ja Sergei-gaala. Loppukevään 
suunnitelmiin kuuluu vielä varjovaalien 
ja kevättempauksen järjestäminen sekä 
Suomen lukiolaisten liiton toimintaan 
tutustuminen.

Kuluneen lukuvuoden tapahtumista 
ehkä mieleenpainuvin oli perinteinen 
Halloweenin vietto karkkiyllätyksineen. 
Koronaturvalliseen Halloweeniin kuului 
esimerkiksi videotervehdys lukiolaisilta 
koko koululle. Myös itsenäisyyspäivää 
juhlistettiin ajan hengen mukaisesti kes-
kusradioesityksin.
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Alaluokkien 
oppilaskuntatoiminta
1.–5.-luokkalaisten oppilaskunnan halli-
tus valittiin äänestyksellä luokittain syk-
syllä 2020. Jokaiselta luokalta oppilaskun-
nan hallitukseen astui kaksi jäsentä. Tänä 
kouluvuonna kokoukset järjestettiin aluksi 
etänä Meet-yhteydellä, mutta lopulta pää-
dyttiin kokoustamaan pääpihalla lipputan-
gon luona. 

Oppilaskunnan hallituksen tehtä-
vänä on lisätä osallisuutta kaikkien oppi-
laiden osalta ja viedä eteenpäin oppilai-
den ehdotuksia koulun suhteen. Oppilas-
kunnassa onkin pohdittu, kuinka koulusta 
saisi paremman paikan kaikille oppilaille ja 
henkilökunnalle. Suurimmaksi puheenai-
heeksi nousi kouluruoka. Ruokalan henki-
lökunta onkin auliisti mahdollistanut oppi-
laskunnan pyynnöt juhlapäivien erikois-
herkuista, kuten hampurilaisista kekrinä. 
Kuitenkin myös arkiruokaa haluttiin 
parantaa. Hallitus keräsi lounasehdotuk-
sia jokaiselta alakoulun luokalta. Kenties 
näistä osa toteutuu ensi vuonna uudessa 
keittiössä. Oppilaskunnan jäsenistöä on 
ollut myös mukana uuden koulun brän-
dityöryhmässä, jossa on mietitty mm. 
uuden koulun logoa. Oppilasnäkemys on 
ollut tässä ensiarvoisen tärkeää!

Kouluvuoden piristykseksi oppilaskunta 
on ideoinut ja valmistellut erilaisia korona-
turvallisia tapahtumia koulussamme. Muun 
muassa syksyllä lokakuun loppupuolella oli 
haamu- ja kurpitsajahtia sekä pienille aar-
rejahti lähimetsässä. Pääsiäisenä järjestet-
tiin Pääsiäispulmapolku ja parhaiten pul-
mia ratkaisseet palkittiin. Aktiivisimmat 
ovat myös tehneet koko koulun käyttöön 
Kahoot-visoja eri teemoihin liittyen. 

Lukuvuoden lopulla järjestettiin jo 
perinteeksi muodostunut Sergei-gaala. 
Oppilaskunta yhdessä venäjän opetta-
jien kanssa laati oppilaiden työstämille 
lyhytelokuville kriteerit ja kategoriat ja 
valitsi loppukilpailuun valituista eloku-
vista voittajat.  Tänä lukuvuonna luokkia 

on pyritty osallistamaan enemmän eri-
tyispäivien vietossa. Esimerkiksi vapun 
ohjelma valittiin luokittain oppilaiden 
omista ehdotuksista äänestämällä.

Kiitos kaikille yhteistyöstä! Uusi halli-
tus valitaan taas syksyllä 2021.
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Lukuvuoden aikana osallistuimme 
UNESCO-koulujen kansainväliseen Futu-
res of Education -kampanjaan, jossa visioi-
tiin tulevaisuutta vuonna 2050, tuohon 
ajankohtaan liittyviä toiveita, haasteita 
ja erityisesti koulutuksen tarjoamia rat-
kaisumahdollisuuksia. Kuudesluokkalai-
set työskentelivät Maailma vuonna 2050 
-teeman parissa MOK-viikolla. Humanis-
tisten ja kieliaineiden opettajat pohtivat 
tiimikokouksessaan Futures of Education 
-kampanjan teemoja opettajien näkökul-
masta. Oppilaiden ja opettajien ajatuk-
sista raportoitiin Suomen UNESCO-koulu-
verkostolle. Kuudesluokkalaisia osallistui 
myös UNESCO-koulujen tulevaisuusaihei-
seen webinaariin oppilasedustajina huhti-
kuussa. 

Syksyllä vietimme YK:n päivää ja lap-
sen oikeuksien päivää pitämällä aamuna-
vauksen ja huomioimalla teemoja opetuk-
sessa. Oppilaita osallistui myös UNESCO:n 
filosofiapäivän esseetapahtuman kir-
joituskilpailuun.  Yhdeksäsluokkalais-
ten perinteinen malli-YK toteutettiin tänä 
lukuvuonna MOK-viikolla, ja sen teemana 
oli koulutus. Teemaa pohjustettiin Unice-
fin kouluvierailijan pitämällä etäluennolla.

Osallistuimme aktiivisesti Suomen ja 
pääkaupunkiseudun UNESCO-kouluver-
kon toimintaan webinaareissa ja etäko-
kouksissa. UNESCO-koulutoiminnan pai-
nopisteenä koulussamme on tänä luku-
vuonna ollut kansainvälinen Itämeri-pro-
jekti (UNESCO Baltic Sea Project).

UNESCO-koulutoiminta 
lukuvuonna 2020-2021



31SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU  
ФИНСКО-РУССКАЯ ШКОЛА

Viime lukuvuonna perustettu ympäris-
töryhmä jatkoi toimintaansa menestyk-
sekkäästi aktiivisten kuudesluokkalaisten 
aloitteesta. Vuoden aikana tutustuttiin 
muun muassa koululla toimivaan hävik-
kiruokahankkeeseen. Hankkeen tarkoi-
tuksena on jakaa koululta yli jäävää ruo-
kaa yhteisöruokailuissa. Ympäristöryhmä 
osallistui myös etäyhteydellä kaikkien 
aikojen ensimmäiseen nuorten ilmasto-
grilliin, jossa kaksi ryhmäläistä sai kysyä 
ympäristöministeri Krista Mikkoselta tiuk-
koja kysymyksiä ympäristöstä, ilmastosta 
ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. 

Ympäristöryhmä jatkoi toimintaansa

Itämeri-projektissa oli vilkas toiminnan 
vuosi pandemiasta huolimatta. Verkos-
tomme sai lisää jäseniä ja yhteistyö sujui 
digitaalisin keinoin, jopa kasvoi. Heti elo-
kuussa striimattiin Suomenlinnasta Pla-
tonin Akatemian vuotuinen kokoontumi-
nen. Teemana oli “Ymmärtää ja selittää”, 
ja ohjelma sekä sisällöt löytyvät Platonin 
Akatemian sivuilta  http://www.platonina-
katemia.fi/.  Näissä tapahtumissa oli Tuu-
sulan lukio yhteistyökumppanina. 

Syysloman jälkeen lokakuussa oli 
vuorossa kansainvälinen verkostoitu-
miswebinaari.  Osallistuimme myös Vaa-
san Unesco-koulujen syyspäiville marras-
kuussa ja joulukuussa oli Pietarin tiede-

konferenssi koulussa 179. Kaikki tapah-
tumat järjestettiin etänä, mutta siitä 
huolimatta ne olivat kaikki hyvin antoisia 
kokemuksia. 

Kevätkaudella valmistauduimme vesi-
viikkoon ja sen ohella havainnoitiin luon-
non monimuotoisuutta iNaturalist-so-
velluksen avulla. Vesiviikko oli menestys, 
ja sen osallistujamäärä ylitti kaikki odo-
tukset. Valuing water -teema oli tärkeä 
joka taholla Itämeren ympärillä. Suoma-
lais-venäläisessä koulussa ympäristö-
ryhmä piti Vesiviikon aamunavauksen ja 
aihetta käsiteltiin mm. eri kielten oppi-
tunneilla. Futures of Education -pro-
jekti sai myös hienon päätöksen lasten 

Digitaalinen Itämeri

Vuoden aikana ryhmän kesken tuo-
tettiin kahteen otteeseen aamunavauk-
sia, lokakuussa kierrättämisestä ja maa-
liskuussa maailman vesipäivänä puhtaan 
veden merkityksestä. Ryhmän vuoden 
suurin ponnistus oli kuitenkin monta viik-
koa kestänyt projekti, jonka aikana ympä-
ristöryhmä ideoi, tuotti ja kuvasi Kierrät-
yshaaste-videon. Haasteessa neljä ympä-
ristöryhmän ulkopuolista kilpailijaa kisasi-
vat siitä, kuka osaa kierrättää parhaiten. 
Haastevideota pyritään hyödyntämään 
erityisesti uudella koululla, kun opetel-
laan koulun kierrätyskäytäntöjä.

ja nuorten sekä opettajien yhteisessä 
webinaarissa. Loppuraportti löytyy Ope-
tushallituksen sivuilta https://www.oph.
fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/me-ei-halut-
taisi-elaa-sellaisessa-ajassa-koululais-
ten-ajatuksia-vuodesta 

Toukokuun alussa on vielä digitaali-
nen leiri Årøn saarella, ensimmäinen laa-
tuaan. Siitä kerromme myöhemmin lisää 
blogissamme Kohti vuotta 2030.

 

http://www.platoninakatemia.fi/
http://www.platoninakatemia.fi/
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Teatterikerhon kuulumisia
Suomalais-venäläisessä koulussa on toi-
minut teatterikerho Atmosfera jo 12 
vuotta. Teatterikerho toimii venäjän kie-
lellä ja antaa nuorille näyttelijöille mah-
dollisuuden löytää omia vahvuuksiaan, 
kasvattaa itsevarmuutta ja hankkia esiin-
tymiskokemusta. Lisäksi kerhossa toimi-
minen lisää kiinnostusta oman äidinkielen 
kehittämiseen ja ylläpitämiseen. 

Kerho on aikaisemmin tehnyt esiinty-
misvierailuja ulkomaita myöten. Pande-
mia ei tänä vuonna täysin lopettanut kier-
tuetoimintaa, vaan teatterikerho keksi 
korvaavia tapoja esitellä tuotoksiaan. Ker-
hossa valmistettiin vuoden aikana kolme 
videoesitystä: joulutervehdys, avaruus-
teemainen esitys ja vapputervehdys. 
Oppilaat pääsivät katsomaan esityksiä 

videona omissa luokissaan. Tällä hetkellä 
kerholaiset valmistautuvat ohjaajiensa 
Annan ja Svetlanan kanssa uuden koulun 
avajaisiin.
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Участие в нашем школьном теа-
тре — это прежде всего возможность 
понять, на что ты способен, приобре-
сти уверенность в себе, попробовать 
быть разным, интересным, неожидан-
ным. Театр ФРШ "Атмосфера" суще-
ствует уже двенадцать лет. Репетиции и 
выпуск каждого нового спектакля — это 
серьёзная работа и большая радость 
для юных актёров. Процесс подготовки 
начинается с выбора материала. Важно 
найти такую пьесу или придумать такой 
сценарий, содержание которых были 
бы понятны, интересны и полезны 
нашим зрителям, ученикам ФРШ, кото-
рые углубленно изучают русский язык. 
Репетируя спектакль, мы, конечно же, 
многому учимся. Каждая встреча начи-
нается с упражнений по развитию 
речи и сценическому движению, заня-
тий музыкой и хореографией. Ведь вза-
имодействие с публикой происходит 

не только на уровне слов, но и с помо-
щью ритма, пластики, звука. Многие из 
этих упражнений, например, на разви-
тие памяти, внимания, речи, способно-
сти сосредоточиться или расслабиться, 
успешно используются на уроках рус-
ского языка. 

Чтобы актеры и режиссеры "Атмос-
феры" знали, как работают ребята в дру-
гих детских театрах, мы стараемся обе-
спечить их участие в различных фести-
валях, мастер-классах, курсах и летних 
актерских школах. В 2020–21 учебном 
году в условиях пандемии театр не пре-
кращал работу. Занятия проводились 
по возрастным группам в разных зда-
ниях школы, представления на сцене 
были заменены кинопоказами. Было 
выпущено два тематических фильма 
"Счастливого Рождества" и "Путь к 
звездам". Ребята получили новый опыт 
работы в кино. Репетиции спектаклей 

"Дядюшка АУ" и "Лесная школа", кото-
рые зрители увидят в следующем году 
уже на сцене новой школы, проходили 
в том числе и удаленно. Финское объ-
единение драмы и театрального обра-
зования и Союз театральных деятелей 
России также не позволяли грустить, 
обеспечивая возможность участия 
руководителей театра в онлайн веби-
нарах и мастер-классах. 

А именно сейчас ребята увлечены 
работой над сценарием праздничного 
открытия нового здания ФРШ. Наде-
емся, что это будет яркий, запомина-
ющийся праздник, который состоится 
уже совсем-совсем скоро!

Анна Упорникова, Светлана Колоскова



SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU  
ФИНСКО-РУССКАЯ ШКОЛА34

Koulupsykologin 
palvelut
Koulupsykologi on perehtynyt lasten 
ja nuorten kehitykseen, psyykkiseen ja 
sosioemotionaaliseen hyvinvointiin sekä 
oppimiseen liittyviin kysymyksiin. Koulup-
sykologi arvioi oppimisvaikeuksia ja tark-
kaavuuden pulmia sekä antaa suosituksia 
tarvittaviin tukitoimiin. Lisäksi koulupsy-
kologin työn tavoitteena on tukea ja edis-
tää oppilaiden hyvinvointiaan.

Koulupsykologi tekee yhteistyötä van-
hempien, opettajien, oppilashuoltoryh-
män jäsenten ja tarvittaessa myös koulun 
ulkopuolisten tahojen kanssa, jolloin kou-
lupsykologi pystyy nopeuttaa ja helpottaa 
tuen piiriin hakeutumista varhaisessa vai-
heessa. Koulupsykologin toimenkuvaan 
kuuluu sekä yksilötyö (yksittäisten oppi-
laiden tilanteiden selvittely) että yhteisöl-
linen työ (esim. henkilöstön konsultointi, 
ryhmien ja luokkien kanssa työskentely, 
osallistuminen oppilashuoltoryhmään).

Kuluneen vuoden aikana koulupsyko-
login yksilöasiakastyön tarve on korostu-
nut korona-aikana entistäkin enemmän.

Koulupsykologina on toiminut: 
Triin Polomaa 
p. 09 310 82963 / 040 673 8099, 
triin.polomaa@hel.fi.

Koulupsykologi on ollut tavattavissa  
koululla noin kolmena päivänä viikossa 
(ma, ke, pe).

Koulukuraattorin 
palvelut
Koulukuraattori työskentelee kouluyh-
teisön hyvinvointiin liittyvien asioiden 
parissa. Kuraattori selvittää oppilaiden 
koulunkäyntiin, vuorovaikutussuhteisiin 
sekä omaan kasvuun ja kehitykseen liit-
tyviä asioita. Tavoitteena on tukea oppi-
laita kouluarjen sujumisessa, vuorovai-
kutustaidoissa ja toimintakyvyn vahvis-
tamisessa. 

Lukuvuoden aikana koulua käytiin 
poikkeuksellisissa oloissa pandemian 
vuoksi. Osa oppilaista ja opiskelijoista 
oli etäopetuksessa pitkiäkin aikoja. Yksi-
lökohtaisessa työssä etsittiin oppilaille 
arjen hyvinvointiin ja toimivuuteen liit-
tyviä toimintatapoja sekä pohdittiin kou-
lulais-, opiskelu- ja tunnetaitoihin liitty-
viä kysymyksiä. Etäopiskeluun pyrittiin 
löytämään rutiineita ja rytmiä. Yhteisöl-
lisessä työssä keskityttiin luokkien ilma-
piiriin, toimintatapoihin, kaverisuhteisiin 
sekä kehotunne- ja seksuaalikasvatuk-
seen. Työn tavoitteena oli löytää voima-
varoja oppilaiden mielekkääseen kou-
lunkäyntiin, omaan kasvuun ja kehityk-
seen sekä muuhun elämään pandemian 
keskellä. 

Oppilaiden osallisuutta vahvistettiin 
jokaiselle luokka-asteelle tehtyjen hyvin-
vointikyselyiden avulla. Kyselyiden avulla 
tuotiin esille oppilaiden oma vaikutus-
mahdollisuus luokan ja yksilön hyvin-
vointiin. 

Koulukuraattori teki suunnitelmallista 
ja tavoitteellista yhteistyötä oppilaiden, 
opettajien ja vanhempien kanssa. Tarvit-
taessa yhteistyötä tehtiin myös koulun 
ulkopuolisten asiantuntijoiden kuten nuo-
risotoimen, lastensuojelun, perheneuvo-
lan tai erikoissairaanhoidon kanssa. Oppi-
las itse, opettaja tai huoltaja saattoi olla 
suoraan yhteydessä kuraattoriin.

Koulupsykologina on toiminut:  
Karita Rosnell  
p. 040 6691 820, 
karita.rosnell@hel.fi
 
Tavattavissa koulussa maanantaista  
perjantaihin.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

mailto:triin.polomaa@hel.fi
mailto:karita.rosnell@hel.fi
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Kouluterveyden- 
huolto
Kouluterveydenhuoltoon kuuluu oppi-
laiden terveydenhoito, terveysneuvonta, 
erikoistutkimuksiin ohjaaminen ja koulu-
jen terveydellisten olojen valvonta.

Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuo-
sittain terveystarkastuksissa. Terveystar-
kastuksissa kartoitetaan oppilaan ikä-
vaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan 
kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Lisäksi 
jatketaan neuvolassa aloitettua rokotus-
ohjelmaa. 

Kouluterveydenhuoltoon ei kuulu sai-
raanhoito.  Koulupäivän tai koulumatkan 
aikana tapahtuneen tapaturman sattu-
essa tai oppilaan äkillisesti sairastuessa 
ensiapu annetaan koululla ja otetaan 
yhteyttä vanhempiin, jotka huolehtivat 
lapsensa tarvittaessa jatkohoitoon terve-
ysasemalle.

Kouluterveydenhuollon lakisääteisen 
hammashuollon järjestäminen on sosi-
aali- ja terveysviraston suun terveyden-
huollon vastuulla.

Kouluterveydenhuolto edistää koko 
koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia 
ja terveyttä sekä toimii oppilashuollossa 
moniammatillisesti ja perhekeskeisesti 
varhaisen puuttumisen periaatteella. 

Opiskeluterveyden- 
huolto

Opiskeluterveydenhuollon perus-
tehtävänä on edistää opiskelijoiden 
terveyttä ja opiskelukykyä sekä valvoa 
opiskeluympäristön terveydellisiä oloja. 
Opiskeluterveydenhuolto vahvistaa 
nuoren omia voimavaroja, torjuu syrjäy-
tymistä, tukee nuorta aikuistumisessa ja 
vahvistaa nuoren elämänhallintaa.

Opiskelija saa sairaanhoitopal-
velut pääsääntöisesti oman asuina-
lueensa terveysasemalta ja ulkokunta-
lainen opiskelija siltä terveysasemalta, 
jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Kaikki 
päätoimisesti Helsingissä opiskele-
vat voivat kotikunnastaan riippumatta 
saada suun terveydenhuollon palveluja 
Helsingin terveyskeskuksesta. 

Opiskeluterveydenhuollon henki-
löstö toimii yhteistyössä oppilaitoksen 

henkilöstön kanssa opiskelijahuolto-
ryhmässä tai hyvinvointityöryhmässä. 

Opiskelijoiden terveyden edistämi-
seksi opiskeluympäristön terveellisyys 
ja turvallisuus tarkastetaan joka kol-
mas vuosi. Tarkastus tehdään yhteis-
työssä opiskeluterveydenhuollon, 
oppilaitoksen ja sen opiskelijoiden, ter-
veystarkastajan, henkilöstön työterve-
yshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja tar-
vittaessa muiden asiantuntijoiden kes-
ken. Tarkastuksessa todettujen puuttei-
den korjaamista seurataan vuosittain.  

Suomalais-venäläisen koulun  
terveydenhoitajana on toiminut:
Seija Pekkinen 
050 310 5602, 
seija.pekkinen@hel.fi

mailto:seija.pekkinen@hel.fi
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Henkilöstön Sointu-hanke
Valtiokonttorin rahoittama henkilöstön 
Sointu-kehittämishanke käynnistettiin 
syksyllä 2019 ja se on jatkunut kevääseen 
2021.   Hankkeen vetäjinä toimivat työyh-
teisökonsultti Tuula Vähäkainu-Kujanen 
työparinsa KT Marjatta Mikolan kanssa.  
Vetäjät ovat johtaneet omassa työyhtei-
sössään uudisrakennushanketta ja työyh-
teisön toimintakulttuurin muutosproses-
seja sekä valmentaneet kouluyhteisöjä.  

Hanke on muotoutunut yhteisen työs-
kentelyn aikana ja tavoitteet sekä sisällöt 
on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä kou-
lun johtoryhmän kanssa.  Tavoitteena on 
ollut kehittää henkilöstön työyhteisötai-
toja, yhteisöllisyyttä ja tiimityöskentelyä 
sekä tukea ratkaisukeskeisiä ja yhteisölli-
siä toimintatapoja. Hankkeen myötä hen-
kilöstölle on avautunut mahdollisuus tar-
kastella omaa työtään eri näkökulmista 
sekä saada tukea muutosmatkalle kohti 
uutta koulua.

Hankkeessa on toteutunut vuoden 
2020 aikana kolme koko työyhteisön val-
mennustapaamista (21.1., 26.2. ja 12.8.), 
joiden aikana on selkiytetty tiimin ja tii-
min vetäjien tehtäviä sekä vahvistettu tii-
min jäsenten valmiuksia tiimityöskente-
lyyn. Valmennuksen myötä kouluyhteisö 
organisoitui tiimeihin, jotka aloittivat toi-
mintansa syksyllä 2020.

Yhteisten tapaamisten jälkeen osa 
valmennuksista on toteutettu verkon 
välityksellä tiimikohtaisesti, tiimin vetä-
jille kaksi kertaa ja koko tiimille syksyllä 
yhden kerran. Valmennuksissa on tar-
kennettu tiimin tehtäviä ja vahvistettu tii-
min vetäjien roolia. Tuleva toimintaympä-
ristö mahdollistaa uuden opetussuunni-
telman toteuttamisen entistä monipuo-
lisemmin ja luo edellytyksiä toteuttaa 
tiimityöskentelyä ja yhteisopettajuutta.  

Hankkeen tähän asti näkyvin konk-
reettinen tulos on tiimiorganisaation 
rakentuminen, tiimin tehtävien selkiyty-
minen ja yhteistoiminnan vahvistuminen.  
Toimintakulttuurin muutos vaatii kuiten-
kin aikaa, ja uudet käytänteet muotoutu-
vat ajan kanssa elämällä yhteistä arkea 
uudessa toimintaympäristössä. Valmen-
nuksen tavoitteena on ollut antaa työ-
kaluja ja toimintamalleja uuteen työym-
päristöön sekä vahvistaa työyhteisön 
jäsenten taitoja toimia uusissa kokoon-
panoissa ja tilanteissa. 

Tuula Vähäkainu-Kujanen

Iloitsemme onnistumisista  
ja opimme 
epäonnistumisista.  
Molemmat ovat sallittuja.

Единые способы действия 
для решения общих задач
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Suomalais-venäläisen koulun uutta kou-
lua rakennettiin valtavan kokoisen suo-
jan alla, ja kun suoja kesällä purettiin, alta 
paljastui kaksikerroksinen puurakennus. 
Rakennustyöt työmaalla ovat sujuneet 
hyvin ja edenneet ripeästi. Hankkeen 
ohjausryhmä on kokoontunut säännölli-
sesti ja seurannut rakennustöiden etene-
mistä. Työmaavierailuja ei ole korona-
rajoitusten vuoksi pystytty järjestämään 
lukuun ottamatta joitakin katselmuksia, 
jotka on toteutettu pienissä ryhmissä. 

Puurakentaminen on ollut paljon 
esillä mediassa muun muassa sen ympä-
ristöystävällisyyden vuoksi. Puu on raken-
nusmateriaalina ekologinen, ja puusta 
voidaan tehdä akustisesti miellyttävää 
ja sisäilmastoltaan terveellistä ympäris-
töä. Olemme enemmän kuin tyytyväisiä 
lopputulokseen. Julkisivun kolmiulottei-
suus tekee siitä näyttävän, suuret ikkunat 
antavat paljon valoa sisälle rakennukseen 
ja puurakenteet ovat kauniit.

Hankesuunnitelman tavoitteena oli 
innostaa oppilaita yhteisöllisyyteen ja 
oppimiseen arkkitehtuurin keinoin. Kou-
lurakennuksen monimuotoisuus, luon-
nolliset materiaalit ja helppo tilallinen 
hahmotettavuus toimivat kehyksenä tur-
valliselle arjelle. Suomalais-venäläisen 
koulun uudisrakennus perustuu vuoro-
vaikutukselle ja yhteisöllisyydelle. Oppi-
misympäristö tukee monimuotoista 
oppimista. Se, miten hyvin tässä on 
onnistuttu, tiedetään vasta kokemuksen 
kautta. Olemme kuitenkin osallistuneet 
suunnitteluun ja valmistautuneet muu-
tokseen, ja mielestäni olemme valmiita 

Uusi koulu on valmis
ottamaan uudet tilat ja uuden toiminta-
mallit käyttöön.   

Koulun ensikertaiseen kalustami-
seen ja varustamiseen saatiin erillinen 
määräraha. Hankintasuunnitelmaa poh-
justivat hyvissä ajoin laaditut listaukset 
tarpeista. Perustimme koulussa pienen 
hankintaryhmän, joka on jakanut työtä 
ja vastuita hankintojen toteuttamisessa. 
Kalustesuunnitelma laadittiin sisustus-
arkkitehdin johdolla ja kilpailutus toteu-
tettiin Opetushallituksen hankintatoimen 
yksikön kanssa, josta olemme saaneet 
muutenkin hyvää ohjausta hankintoihin. 
AV-välineiden ja IT-laitteiden hankinnat 
toteutti Valtori. Muuttoa ja käyttöönot-
toa suunnitellaan yhdessä Senaatti-kiin-
teistöjen käyttöönottopalvelun kanssa. 
Yhteistyö on ollut tiivistä ja vienyt paljon 
aikaa. 

Kiitokset siitä, että olemme tulleet 
kuulluksi ja saaneet osallistua suunnitte-
luun, kalustamiseen ja tilojen käyttöönot-
tamiseen liittyvään työhön. Yhteistyö kaik-
kien hankkeeseen osallistujien kesken on 
ollut helppoa, joustavaa ja tuloksellista.   

Muutokseen valmistautumisessa työ-
yhteisöä on tukenut Sointu-hanke ja val-
mentajat Tuula Vähäkainu-Kujanen ja 
Marjatta Mikola. Koulun visuaalista ilmettä 
ja ydinviestiä on suunniteltu brändityöryh-
mässä, johon osallistuivat opettajien, hen-
kilökunnan, huoltajien, oppilaiden ja joh-
tokunnan edustajat. Brändityötä veti mai-
nostoimisto Valve.  

Tuula Väisänen
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SVK saa uuden 
logon, värit ja 

visuaalisen ilmeen
Uusi ilme toivottaa koululaiset ja 

henkilökunnan tervetulleeksi syyslukukaudelle niin 
nettisivuilla kuin koulun muissakin  

kanavissa ja materiaaleissa.
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Kuvia vuosilta 2020–2021
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Vanhempainyhdistykseen voivat kuulua 
kaikki koulun oppilaiden huoltajat. Yhdis-
tys toimii vapaaehtoisvoimin ja jäsenistö 
valitsee vuosikokouksessaan yhdistyk-
selle hallituksen lukuvuodeksi kerrallaan. 
Yhteistyö koulun ja SVK:n kannatusyhdis-
tyksen kanssa on tärkeä osa yhdistyksen 
toimintaa. Yhdistys on Helsingin vanhem-
mat HELVARY ry:n ja Suomen vanhem-

Yhteistyö

painyhdistysten liiton jäsen. Tiedotus toi-
minnasta tapahtuu Wilman välityksellä, 
koulun nettisivujen yhteydessä olevilla 
yhdistyksen sivuilla sekä yhdistyksen yllä-
pitämän SVK vanhemmat -ryhmän kautta 
Facebookissa.

Vanhempainyhdistys osallistuu mah-
dollisuuksien mukaan koulun järjes-
tämiin yhteisiin tapahtumiin. Yhdistys 

Vanhempainyhdistyksen toiminta 
lukuvuonna 2020–2021
Kuluneena lukuvuonna vanhempainyh-
distys on toiminut hyvässä yhteistyössä 
koulun ja johtokunnan kanssa. Vanhem-
painyhdistyksen vuosikokous pidettiin 
9.11.2020. Vanhempainyhdistyksen halli-
tukseen kuului 14 jäsentä ja sen puheen-
johtajana toimi Anna Sievers. Hallitus 
kokoontui neljä kertaa lukuvuoden aikana. 

Vanhempainyhdistys osallistui uuden 
koulun suunnitteluun liittyviin työpajoihin. 
Vanhempainyhdistys myönsi lukuvuoden 
aikana rahallista tukea leirikoulu- ja kult-
tuurimatkoille lähteville luokille. Edellis-
vuoden tapaan matkat peruuntuivat koro-
natilanteen takia, ja vanhempainyhdistys 
lahjoittaa myönnetyt tuet matkojen toteu-
tuessa myöhemmin. Vanhempainyhdistys 
lahjoitti varoja myös koulun stipendirahas-
toon sekä muisti eri tavoin koulun henki-

pyrkii omalla toiminnallaan lisäämään 
koulun näkyvyyttä ja positiivista imagoa 
korostaen koulun erityisluonnetta kie-
likouluna. Yhdistys ohjaa varoja koulun 
hyväksi tukien oppilaiden viihtyvyyttä, tur-
vallisuutta ja oppimista yhteistyössä kou-
lun kanssa. 

lökunnan jäseniä. Vanhempainyhdistys 
suunnitteli SVK-hupparin ja muita koulun 
logolla varustettuja tuotteita, sekä organi-
soi keväällä aukeavan verkkokaupan tuot-
teiden myyntiä varten. SKV-hupparin ja 
muiden SVK-tuotteiden tarkoitus on lisätä 
koulun yhteishenkeä ja positiivista näky-
vyyttä. Tuotteet toimivat vanhempainyh-
distyksen varainkeruutuotteina, jotta jat-
kossakin voidaan ohjata varoja koulun 
hyväksi. Tuotteita voivat ostaa kaikki, jotka 
haluavat tukea vanhempainyhdistyksen 
toimintaa ja osoittaa kuuluvansa SVK-yh-
teisöön. 

Vanhempainyhdistys kiittää vanhem-
pia, oppilaita, opettajia ja muuta henkilö-
kuntaa hyvästä yhteistyöstä. Toivomme, 
että ensi vuonna saamme toimintaan 
mukaan uusia, aktiivisia vanhempia. 

Suomalais-venäläisen koulun vanhempainyhdistys ry
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Muu yhteistyö
Suomalais-venäläinen koulu teki tänä-
kin vuonna yhteistyötä Helsingin rans-
kalais-suomalaisen koulun ja Helsingin 
eurooppalaisen koulun kanssa. Koulu-
jen johtoryhmät ovat tavanneet säännöl-
lisesti vuoden aikana erilaisten teemojen 
puitteissa.

Itä-Suomen koulun venäjän opetta-
jien kanssa on työstetty yhdessä lukion 
opetussuunnitelmaa ja vaihdettu ajatuk-
sia venäjän kielen opetukseen liittyvästä 
pedagogiikasta. Kielten opettajat ovat 
osallistuneet Lukki-verkoston (lukion val-
takunnallinen kieltenopetuksen kehit-
tämishanke) ja SUKOLin (Suomen kiel-
tenopettajien liitto) järjestämiin webi-
naareihin ja koulutuksiin. Olemme olleet 
mukana myös Suomen kaksikielisen ope-
tuksen yhdistyksen toiminnassa. 

Yhteistyö korkeakoulujen kanssa on 
jatkunut. Koulu otti vastaan useita venä-
jän kielen opetusharjoittelijoita pää-
asiassa Helsingin yliopistosta, mutta 
myös Tampereen yliopistosta. Harjoitte-
lijat pääsivät seuraamaan oppitunteja ja 
pitämään niitä itse sekä lähiopetuksessa 
että etäyhteyksin. 

Helsingin yliopiston venäjän kielen 
laitoksen ja koulun venäjän opettajien 
kanssa toteutettiin kaksi tapaamista. Yli-
opiston puolelta esiteltiin koululle suun-
nattuja yhteistyömahdollisuuksia. Opet-
tajat puolestaan esittelivät venäjän ope-
tuksen toteutusta eri tasoisille oppijoille. 
Yksi venäjän opettajistamme luennoi Hel-
singin yliopiston Kielikeskuksen opiskeli-
joille venäjän kielen fonetiikasta. Jo tois-
tamiseen koulu otti vastaan Aleksante-
ri-Instituutin vierailevan tutkijan lapset 
vaihto-oppilaiksi syyslukukaudella. 

Iltapäivätoiminnassa ja 1.–2. luokilla 
on ollut harjoittelemassa pitkin luku-
vuotta koulunkäynnin aamu- ja iltapäivä-
toiminnan ohjaajaksi opiskelevia. He ovat 
osallistuneet arkityöhön ja suorittaneet 
näyttötutkinnon koulussamme. Yhteistyö 
eri ammattikorkeakoulujen ja -opistojen 
kanssa on sujunut hyvässä yhteistyössä.

Venäjän Tiede- ja kulttuurikeskuksen 
(Русский дом) kanssa yhteistyö on jatku-
nut tiiviinä. Alkusyksystä 5.-luokkalaiset 
ehtivät ennen kokoontumisrajoitusten 
tiukkenemista vierailemaan Tiede- ja kult-
tuurikeskuksessa. Venäjän opettajat pää-
sivät itse valitsemaan oppimateriaalia, 
jota keskus meille ensi syksynä toimittaa. 

Tärkeä yhteistyökumppani on myös 
Suomi–Venäjä-seura, joka lahjoitti meille 
oheismateriaalia venäjän kielen tunneille 
ja 1.-luokkalaisille kyrillisillä kirjaimilla 
varustetut tuubihuivit sekä myönsi ano-
muksesta koulun oppilaille stipendejä 
venäjän kielen opinnoista. Vastavuoroi-
sesti yksi koulun venäjän opettajista toimi 
kouluttajana Suomi–Venäjä-seuran jär-
jestämällä venäjän kielen viikolla helmi-
kuussa. Venäjän kielen opettajat osallis-
tuivat myös seuran järjestämiin venäjän 
kielen etäseminaareihin. 

Kannelmäen kirjaston kanssa on tehty 
yhteistyötä erityisesti äidinkielen ja kirjal-
lisuuden opetuksessa. Lähikirjastossa 
on vierailtu oppitunneilla. Ekaluokkalai-
set saivat lahjaksi kirjastosta suomen- ja 
venäjänkielisen kirjan. Kirjastossa 1. ja 
3.luokat osallistuivat kirjavinkkaukseen.  

Kanneltalo kutsui alakoulun oppilaita 
tapahtumiinsa. Ehdimme osallistua Hel-
singin kaupunginorkesterin konserttiin 
ja etänä erilaisiin kulttuuritapahtumiin. 

Lisäksi 3. luokan oppilaat osallistuivat 
Annantalon taideopetukseen tänä luku-
vuonna etäyhteyksien avulla.

Koulu teki yhteistyötä Kannelmäen 
nuorisotyöyksikön kanssa. Seitsemäs-
luokkalaisten ryhmäytymispäivät pidettiin 
Kannelmäen nuorisotalon tiloissa. Luok-
kien 6 – 9 oppilaat osallistuivat RuutiBud-
jetti-äänestykseen ja -tiedonkeruuseen. 
Maalis–huhtikuussa nuorisotyöntekijät 
järjestivät välituntitoimintaa 5. ja 6. luok-
kien oppilaille.

Kansainvälisiä etäyhteistyökumppa-
neita tänä vuonna olivat Moskovan Puš-
kin-Instituutti, Moskovan Pedagoginen 
valtiollinen yliopisto (МПГУ) ja Viron Suo-
mi-Instituutti. Koulu järjesti yhteistyössä 
Puškin-Instituutin kanssa venäjän kielen 
taitotasotestit 9.- luokkalaisille toukokuun 
lopussa. Testeihin osallistui myös Helsin-
gin Suomalaisen Yhteiskoulun oppilaita. 
Rehtori ja venäjän kielen apulaisrehtori 
osallistuivat Moskovan pedagogisen yli-
opiston järjestämään kansainväliseen 
venäjänkielisten koulujen verkostosemi-
naariin, jossa esiteltiin ja pohdittiin pan-
demian aikaista venäjän kielen opetusta 
maailmalla. Venäjän kielen apulaisrehtori 
esitelmöi yhteisopettajuudesta ja moni-
muotoisista oppimisympäristöistä Viron 
Suomi-Instituutin organisoimassa koulu-
tustilaisuudessa, joka oli suunnattu Viron 
venäjän opettajille.

Suomalais-venäläisen koulun kanna-
tusyhdistyksen kanssa yhteistyö on jatku-
nut aktiivisesti. Päiväkoti Kalinka ja koulu 
pyrkivät yhteisellä toiminnallaan edistä-
mään venäjänkielistä varhaiskasvatusta. 
Erityisesti esiopetuksessa yhteistyö Kalin-
kan kanssa on ollut aktiivista. 
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Ilmoitusasiat
Tiedoksi kesästä ja ensi lukuvuodesta
Uusintakuulustelut kesällä 2021
Perusopetuksen uusintakuulustelu on to 10.6. klo 10.00. Lukion 5. jakson uusintakuulustelu on  
keskiviikkona elokuun 25. päivä. Lukion kuulusteluun ilmoittaudutaan Wilman kautta 16.-20.8.  
 

Lukion yhteishaun tulokset 
Lukion yhteishaun tulokset julkaistaan koulun pääovessa ja kotisivuilla aikaisintaan 17.6 klo 10.00.  
Lukion opiskelupaikka on varmistettava viimeistään tiistaina 22.6.2021.   
 

Koulun aukioloajat kesällä 
Koulun kanslia on auki kesäkuussa klo 8–14. Heinäkuun kanslia on kiinni.  
Koulun rehtori ja apulaisrehtorit ovat lomalla heinäkuun ajan.   
 

Ensi lukuvuoden alkaminen 
Lukuvuosi 2021–2022 alkaa keskiviikkona 11.8.2021 seuraavasti: 

klo 8.15   Esiopetuksen oppilaat esikoulussa 
klo 8.15–11.45  Ensimmäiset luokat omissa luokissaan, vanhemmille informaatiotilaisuus  
klo 9.30    Lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat kokoontuvat 
klo 9.45    Perusopetuksen luokkien 2–9 oppilaat kokoontuvat
klo 10.00  Lukion 2. ja 3. vuosikurssi kokoontuvat.   

Ensimmäinen koulupäivä on työpäivä, jolloin on myös ruokailu. 

Aluksi kokoonnutaan koulun pihalla, josta oppilaat ja opiskelijat ohjataan kouluun sisälle. 
 

Lukuvuoden 2021–2022 työ- ja loma-ajat 
Syyslukukausi   11.8.2021 (ke) – 22.12.2021 (ke)
Syysloma   18.10.2021 (ma) – 22.10.2021 (pe)
Joululoma   23.12.2021 (to) – 7.1.2022 (pe)
Kevätlukukausi   10.1.2022 (ma) – 4.6.2022 (la)
Talviloma   21.2.2022 (ma) – 25.2.2022 (pe)

Perjantai 3.12.2021 on vapaapäivä ja se korvataan myöhemmin ilmoitettavalla lauantaityöpäivällä. 
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Ylioppilaat
”Onnea uusille ylioppilaillemme! 
”Поздравляем выпускников весны 2021 года!”

Suomalais-venäläinen koulun  
ylioppilaat, kevät 2021
Alvarez Antonio Gabriel
Chebotova Sonja
Harginen Andrei
Hartikainen Joonatan Valo Valtteri
Hyvönen Pinja Karoliina
Ihalainen Maria Emilia Isadora
Kotsalainen Ivan
Mattila Izabella Anna Maria
Numminen Anton Arseni
Rastas Mira Emilia
Vardeka Victor
Zuev Aleksei

Suomalais-venäläisen koulun  
ylioppilaat, syksy 2020
Hariton Anastasia
Miasnikova Arina
Prussakova Alina
Puolimatka Maria
Tillander Ville
Volodinas Christianas



Kanslia +358 295 332 400

Taloustoimisto +358 295 332 405

Virastomestari +358 295 332 408

Esiopetus +358 295 332 422

Opettajainhuone alakoulu +358 295 332 426

Opettajainhuone yläkoulu +358 295 332 427

Opinto-ohjaaja +358 295 332 413

Kuraattori Karita Rosnell +358 40 669 1820

Psykologi Triin Polomaa +358 40 673 8099

Terveydenhoitaja Seija Pekkinen +358 50 310 5602

Suomalais-venäläinen koulu
svk-kanslia@svk-edu.fi
etunimi.sukunimi@svk-edu.fi
 
 

Rehtori  
Tuula Väisänen, +358 295 332 401

Apulaisrehtori (luokat 0–6) 
Katri Barannik-Tolvanen, +358 295 332 403

Apulaisrehtori (luokat 7–9 ja lukio) 
Sanna Torvikoski, +358 295 332 404

Apulaisrehtori (venäjän kieli  
ja venäjänkielinen opetus) 
Maarit Kaunisto, +358 295 332 402
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