SVK-INFO ELOKUU 2021
20.8.2021
Elo-syyskuun tapahtumia:
to 18.8. klo 17.00 esikoulun vanhempainilta etänä
ke 25.8. klo 17.00 luokat 1–5 vanhempainilta etänä
ke 1.9. klo 17.30 luokat 6–9 vanhempainilta etänä
ke 8.9. klo 17.30 lukion 1. vuosikurssin vanhempainilta etänä
Vanhempainillat pidetään etäyhteyksin. Niissä tiedotetaan lukuvuoden asioista ja koulutyön
aloituksesta uudessa koulurakennuksessa.
Muita tapahtumia:
Elokuu
20.8. lukion 1. vuosikurssin ryhmäytymisiltapäivä
26.8. tervetulotilaisuus lukiossa
26.8. Itämeripäivä, päivän tilaisuudet striimataan https://itameripaiva.fi
Ryhmäytymispäivän aikana tutustutaan, luodaan hyvää ryhmähenkeä ja positiivista
opiskeluasennetta. Tänä vuonna tutoropiskelijat ovat suunnitelleet ja toteuttavat opettajien kanssa
päivän ohjelman.
Itämeripäivä on John Nurmisen Säätiön käynnistämä jokavuotinen juhlapäivä meren kunniaksi.
Päivän tavoitteena on innostaa ihmiset nauttimaan ainutlaatuisesta kotimerestämme sekä
tekemään konkreettisia tekoja sen hyväksi. Juhlinnan lisäksi Itämeripäivän tarkoituksena on lisätä
tietoa meren monimuotoisesta luonnosta, kulttuurista ja historiasta. Koulussa seurataan päivän
tapahtumia eri oppitunneille.
Syyskuu
6.9. koulukuvaus, esiopetus
7.-8.9. koulukuvaus, perusopetus ja lukio
13.-27.9. syksyn ylioppilaskirjoitukset
24.9. klo 8.30 ja 9.30 rehtorin aamukahvit huoltajille etänä (kodin ja koulunyhteistyöpäivä)
7. luokkien ryhmäytymispäivästä ja syksyn urheilupäivästä ilmoitetaan erikseen.
Kerhotoimintaa pyritään järjestämään koronan sallimissa puitteissa alkaen 12.9. Tiedote kerhoista
lähetetään koteihin Wilman kautta.
Järjestyssäännöt
Jokainen oppilas ja opiskelija sitoutuu noudattamaan järjestyssääntöjä. Järjestyssäännöt tuovat
turvallisuutta koulupäivään. Järjestyssäännöt https://www.svk-edu.fi/perusopetus/jarjestyssaannot/
ja https://www.svk-edu.fi/lukio/jarjestyssaannot/ käydään läpi luokanvalvojan tai ryhmänohjaajan
johdolla lukuvuoden alussa. Niiden noudattamisen tärkeydestä on hyvä keskustella myös kotona
lapsen kanssa.
Uudessa rakennuksessa olemme sopineet kotialueiden toimintasäännöistä, kuten siirtymistä,
ruokailuista, kotialueen ja pihan käytöstä, välituntitoiminnasta. Näitä täsmennetään sen mukaan,
kun on tarvetta. Uuden rakennuksen haltuun ottaminen vie oman aikansa. Ulkokengät jätetään
kenkäeteiseen, ulkovaatteet naulakkoon tai kaappiin. Annetaan työrauha kaikille, liikutaan
rauhallisesti ja puhutaan hiljaisella äänellä, pidetään koulu siistinä ja viihtyisänä, korjataan omat
jäljet ja roskat laitetaan roskakoriin.
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Turvallisesti liikenteessä
Poikkeusjärjestelyt Kaarelankujalla jatkuvat
kautta koululle. Tieliuskan ja koulun
saattoliikennettä. Haasteista huolimatta
liikuntahallin rakennustöiden edetessä
Muutoksista tiedotetaan erikseen.

lokakuulle asti. Saattoliikenne ohjataan Kirjokalliontien
edustajat ovat valvoneet ja ohjanneet aamuisin
liikenne on sujunut melko hyvin. Katutöiden ja
muutoksia tulee kulkureitteihin jo viikolla 34-35.

Me aikuiset olemme itse esimerkkinä lapsille ja nuorille liikennesääntöjen noudattamisessa. Lapset
saattavat käyttäytyä liikenteessä arvaamattomasti, he eivät pysty havainnoimaan vielä liikennettä ja
ennakoimaan vaaroja. Ajakaa hiljaa tuodessanne lapsenne kouluun tai hakiessanne häntä koulusta.
Oppilaiden mopojen parkkipaikka on jalkapallokentän päädyssä. Potkulaudat jätetään niille
tarkoitettuun telineeseen säilytykseen koulupäivän ajaksi ja pyörät pyydetään jättämään koulun
pihan pyörätelineisiin lukittuina. Huoltopihan pyöräteline on vain henkilöstön käyttöön. Kiitos niille
polkupyöräilijöille, joilla on kypärä päässään, näytätte hyvää esimerkkiä muille turvallisuudesta.
Valvonnat, ruokailu ja välipala
Ulko-ovet ovat päivän aikana lukossa. Luokkien 1–4 oppilaille on järjestetty valvonta klo 8.00 alkaen.
Mikäli oppilas myöhästyy, hän soittaa oman kotialueensa ovikelloa. Iltapäivällä perusopetuksen
luokkien 1-8 oppilaille on pidempi toimintavälitunti. Koulun pihalla on paljon mahdollisuuksia
aktiviteetteihin välitunneilla.
Oppilaiden ruokailuajat on porrastettu ikäluokittain. Kaikki ruokailevat koulun ruokalassa.
Välitunneilla ja ruokalassa toimintaa valvovat opettajat.
Välipalaa saa ruokalasta klo 13.00–13.15 välitunnilla syyskuusta alkaen. Välipalaliput maksetaan
koulun tilille ja ne voi lunastaa kuittia vastaan virastomestarilta. Yhden lipun arvo on 50 senttiä ja
lippuja myydään 25 kpl:n erissä 12,50 euroa. Tilille maksuista lähetetään huoltajille ohje Wilmassa.
Oppilaat voivat tuoda omia terveellisiä eväitä ja syödä välipalaa ruokalan pöydissä. Huom!
iltapäivätoimintaan osallistuvat 0-2 luokkien lapset saavat toimintaan kuuluvan välipalan ruokalassa.
Arvoesineet, älypuhelimet ja tabletit
Kouluun ei kannata ottaa mukaan arvokkaita laitteita tai muuta arvokasta omaisuutta eikä kantaa
mukanaan paljoa rahaa. Oppilailla on arvokkaita kännyköitä ja tabletteja, jotka valitettavasti
saattavat unohtua tai kadota johonkin. Luokkien 5-9 oppilailla ja lukiolaisilla on käytössään lukittava
oppilaskaappi. Oppilaskaapin koodia ei pidä antaa eikä kertoa kavereille. Yläluokkalaiset saavat
käyttöönsä koulusta kannettavan tietokoneen. Sitä tulee säilyttää huolella.
Katoamistapaukset pyrimme aina selvittämään, usein se voi olla kovin vaikeaa. Koulu ei ole
vastuussa kadonneista arvotavaroista. Oppitunneilla noudatetaan opettajan ohjeita kännyköiden tai
mobiililaitteiden käytöstä. Välitunneilla kännykän käyttöä voidaan rajoittaa, jos sitä käytetään
esimerkiksi kiusaamistarkoituksessa.
Läsnäolo koulussa
Oppilailla on velvollisuus ja oikeus osallistua opiskeluun ja olla läsnä oppitunneilla. Huoltajan
velvollisuutena on huolehtia siitä, että oppilaan ja opiskelijan oppivelvollisuus tulee suoritettua
(Perusopetuslaki 26§, Oppivelvollisuuslaki).
Yli 4 vuorokauden pituiseen poissaoloon koulusta on anottava kirjallisesti lupa rehtorilta etukäteen.
Lupahakemus on Wilmassa. Koulutyön aikana tehdyt lomamatkat ja niistä aiheutuneet poissaolot
luovat oppilaalle helposti mielikuvan, ettei koulunkäynti ole kovinkaan tarpeellista. Harkitkaa niitä
perusteellisesti. Nyt syksyllä THL:n suositus on, että turhaa matkustamista tulee välttää.
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WILMA
Poissaolot merkitään Wilma-ohjelmaan. Ilmoittakaa, mikäli Wilma-tunnukset ovat kadoksissa tai
unohtuneet. Ottakaa yhteyttä koulun kansliaan tunnusten aktivoimiseksi. Uusien oppilaiden sekä
perusopetuksen 1. luokkien ja lukion 1. vuosikurssin huoltajat saavat avainkoodin Wilma -tunnusten
tekemiseen kirjeitse. Pitäkää huolta siitä, että lapsi ei saa käyttöönsä tunnuksianne.
Jos salasana unohtuu, huoltaja menee Wilman aloitussivulle, antaa käyttäjätunnuksensa ja
napsauttaa ”Unohditko salasanasi”. Sen jälkeen Wilma kysyy sähköpostiosoitetta ja tunnusta.
Sähköpostiin tulee sitten ohjeet, miten toimia.
Toimenpiteet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi koulussa
Pääkaupunkiseutu on koronaviruksen leviämisvaiheessa ja tartuntoja on yhä paljon. Koulussa
noudatamme THL:n, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen ohjeita ja suosituksia
koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.
Kouluun tullaan täysin terveenä. Mikäli oppilaalla tai opiskelijalla on oireita, jäädään kotiin ja
käydään testissä. Odotetaan kotona testituloksen selviämistä. Kiitos huoltajille siitä, että olette
nopeasti ilmoittaneet koululle mahdollisesta tartunnasta. Näin pystymme reagoimaan ja
toivottavasti estämään mahdolliset jatkotartunnat.
Jos oppilas sairastuu kesken päivän, hän hakee luvan kotiin lähtemiseksi opettajalta,
luokanvalvojalta tai apulaisrehtorilta. Sairastumisesta ilmoitetaan aina luokanvalvojalle viimeistään
kolmen päivän kuluessa Wilmassa.
Huolehdimme hyvästä käsi- ja aivastamishygieniasta. Kädet pestään aina sisään tullessa, ruokailuun
mentäessä ja oppitunnin alussa. Yhteiskäyttövälineet desinfioidaan käytön jälkeen. Opettajat
valvovat ja ohjeistavat hygienia-asioissa. Koulussa on vahva maskisuositus yli 12-vuotiaille.
Perusopetuksen oppilaat ja oppivelvolliset lukiolaiset sekä henkilöstö saa maskit koulusta.
Järjestämme opetusta ikäluokkien kesken, yhteisiä, ikärajat ylittäviä tapahtumia ei koronatilanteen
vuosi toistaiseksi järjestetä. Ikäluokat pidetään erillään niin hyvin kuin se on mahdollista uudessa
rakennuksessa. Pienten ja isojen oppilaiden kotialueet pidetään erillään. Siirtymiä ja ruokailut
porrastetaan.
Opintoretkiä järjestetään koronarajoitusten puitteissa. Vapaa-ajan matkustamisesta THL suosittaa,
että kaikkea turhaa matkustamista tulee välttää.
Hyvinvointi
Koulussa ei hyväksytä minkäänlaista kiusaamista eikä syrjintää. Kiusaamistapauksiin puututaan
aina, jos sellainen tulee tietoomme. Jos epäilette lastanne kiusattavan tai on syytä uskoa hänen
kiusaavan muita, ottakaa rohkeasti yhteyttä kouluun. Rohkaiskaa lasta kertomaan opettajalle tai
oppilashuolto- henkilöstölle asiasta.
Ottakaa yhteyttä kouluun!
Ensimmäisenä kannattaa yleensä ottaa yhteyttä luokanvalvojaan tai opettajaan Wilman kautta.
Myös oppilashuoltohenkilöstö auttaa mielellään, kun koulutyö ei jostain syystä suju toivotulla tavalla.
Kaikki yhteydenotot sovitaan ensin etänä.
Koulupsykologi Triin Polomaa p. 040 6738099.
Kuraattori Karita Rosnell p. 040 6691830.
Kouluterveydenhoitaja Seija Pekkinen p. 0503105602 ma–pe klo 9–15.
Koululääkärin vastaanottoajasta sovitaan terveydenhoitajan kanssa.
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Lukuvuoden 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)
Pidetään yksi lauantaityöpäivä, jolla korvataan kiirastorstai 14.4.2022

Jaksot:
1. jakso 11.8.2021 – 4.10.2021
2. jakso 5.10.2021 – 1.12.2021
3. jakso 2.12.2021 – 8.2.2022
4. jakso 9.2.2022 – 7.4.2022
5. jakso 8.4.2022 – 4.6.2022

yhteensä 188 työpäivää

Toivotan kaikille opiskeluintoa ja työn iloa!

rehtori
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