SVK-INFO TAMMIKUU 2022
27.1.2022
Tammikuun tapahtumia
ti 25.1. koulun vihkiäiset siirretty toukokuulle koronapandemian vuoksi
ke 26.1. klo 13.15 - opettajien koulutusiltapäivä. Opetus päättyi kaikilla klo 13.00.
to 27.1. klo 13.15 soveltuvuuskoe perusopetukseen luokille 2–9 pyrkiville
31.1. ilmoittautuminen esiopetukseen päättyy

Ennakkotietoa helmikuun tapahtumista
ti 1.2.– ti 8.2. lukion koe- ja arviointiviikko ja preliminäärikokeet, myös la 5.2. on koepäivä
ke 2.2. avoimet ovet II lukiossa, etätapahtuma klo 10
ke 2.2. klo 17.30 lukion etäesittelytilaisuus huoltajille
ke 9.2. IV jakso alkaa
ke 9.2. klo 17.30 valinnaisaineinfo 7.-luokkalaisille ja huoltajille, etätapahtuma
ti 15.2. yläluokkien talviurheilupäivä (tarkemmat ohjeet ja ilmoittautumiset Wilmassa)
ke 16.2. luokkien 1–4 talviurheilupäivä
ma 21.– pe 25.2. talviloma
Yhteishaku lukioon ja ammatilliseen koulutukseen
Yhdeksäsluokkalaisille ja heidän huoltajilleen pidettiin yhteishakuinfo 20.1. Oppivelvollisuusikää
nostettiin viime vuonna. Tämä tarkoittaa, että 9. luokkalaisen on hakeuduttava toisen asteen
koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan
koulutukseen. Oppivelvollinen voi hakeutua koulutukseen yhteishaun kautta. Ohessa linkki
huoltajan muistilistaan https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/huoltajan-muistilista .
Yhteishaun tuloksiin vaikuttaa lukioihin haettaessa lukuaineiden keskiarvo. Joihinkin koulutuksiin
haettaessa lasketaan painotettu keskiarvo, ja joihinkin koulutuksiin on soveltuvuuskoe tai
ennakkotehtäviä. Arvosanoja voi vielä parantaa, sitä kannattaa kysyä viimeistään nyt opettajalta.
Suomalais-venäläiseen kouluun voidaan hakea kahdelle linjalle. Koulumme oppilaat hakevat
koulumme A-venäjän linjalle, joka on tarkoitettu venäjää A-kielenä opiskelleille tai venäjää
äidinkielenään puhuville. B3-venäjän linjalle haetaan ilman aikaisempia venäjän opintoja, eli
kielen opiskelu aloitetaan alkeista. Lukiossamme on 50 aloituspaikkaa. Kouluna toivomme, että
moni yhdeksäsluokkalainen jäisi Suomalais-venäläisen koulun lukioon ja jatkaisi venäjän opintoja
koulussamme.
Yhteishaun aikataulu 22.2.-22.3.2022. Yhteishaun tulokset ovat julkisia aikaisintaan 16.6.
Opiskelupaikka pitää käydä vahvistamassa. Tarkemmat tiedot paikan vastaanottamisesta
hyväksymiskirjeessä. Lisätietoja opinto-ohjaaja Salli Rantaselta puh 0295332413.
Opetushallitus on laatinut kriteerit perusopetuksen päättöarviointiin kaikissa oppiaineissa.
Uudistustyötä tehtiin yhdessä asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Kriteerit laadittiin
arvosanoille 5, 7 ja 9 arvosanan 8 lisäksi. Päättöarvioinnin tarkemmat kriteerit lisäävät arvioinnin
yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta. Löydät uudistetut perusopetuksen
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päättöarvioinnin
kriteerit
oppiaineittain
täältä:
https://www.oph.fi/fi/koulutus-jatutkinnot/oppilaan-oppimisen-ja-osaamisen-arviointi-ja-uudet-paattoarvioinnin-kriteerit.
Korona
Penkkariajelut siirretään ylioppilaskirjoitusten jälkeiseen aikaan huhtikuulle 2022. Tarkempi
ajankohta ajelulle sovitaan myöhemmin yhdessä helsinkiläisten lukioiden kanssa.
Myös vanhojen tanssit siirretään huhti-toukokuulle 2022. Lukiot päättävät kukin itse tanssiensa
tarkemmasta ajankohdasta, eikä niiden järjestämiseen ole pääkaupunkiseudun tasolla tai
kaupunkitasoisesti sovittua yhteistä päivämäärää.
Näillä siirtojärjestelyillä huomioidaan epidemiatilanteen heikentyminen ja edistetään
opiskelijoiden, henkilöstön ja kaupunkilaisten terveysturvallisuutta sekä minimoidaan altistumisia
ja tartuntoja. Lisäksi halutaan turvata 15.3.–1.4.2022 järjestettävät ylioppilaskirjoitukset.
Samalla muistutetaan abiturientteja myös muusta vastuullisesta ja terveysturvallisesta vapaa-ajan
toiminnasta.
Muutokset jäljityksessä ja karanteeneissa ja poissaolot
Omikronmuunnos leviää aiempia virusmuunnoksia nopeammin. Tartunnanjäljityksellä ei enää
voida juurikaan rajoittaa epidemiaa. Helsinki on yhdessä 11 muun kunnan kanssa linjannut
10.1.2022, että oppilaitoksissa, kouluissa ja päiväkodeissa altistuneita ei enää jäljitetä eikä
aseteta karanteeniin. Jäljitys keskitetään riskiryhmien ja sosiaali- ja terveydenhuollon
tartuntoihin.
Jos lapsella tai nuorella on lieviä hengitystieoireita (yskä, nuha, muutaman päivän kuume), tulee
jäädä kotiin. Kun oireet ovat poissa tai olo on ollut selvästi parempi muutaman päivän ajan, voi
palata oppilaitokseen, kouluun tai päiväkotiin. Koronatestiin ei ole välttämätöntä
hakeutua. Epidemiologin määräämiä karanteeneja ja eristyksiä tulee noudattaa.
Sairaana ei osallistuta opetukseen. Sairaspoissaolot ilmoitetaan kuten ennenkin, eli oppilas on
huoltajan ilmoituksella poissa opetuksesta. Tällöin mahdolliset oppimisvajeet korjataan oppilaan
palattua kouluun esimerkiksi tukiopetuksella.
Tartuntoja on nyt paljon ja oppilas jää kotiin lievienkin oireiden tai altistumisen vuoksi. Jos
poissaolo jatkuu yli kolme päivää, opettaja voi avata Meet -toiminnon, jotta oppilas voi seurata
opetusta. Kyse ei ole oikeudesta etäopetukseen. Opettaja ei voi hoitaa lähi- ja etäopetusta yhtä
aikaa opetussuunnitelman mukaisesti. Ensisijaisesti opettaja opettaa lähiopetuksessa olevia
oppilaita ja huolehtii heidän opetuksestaan. Tämä on voimassa 9.2. saakka, tiedotamme, mikäli
tilanne muuttuu aiemmin.
Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella noudatetaan edelleen
terveysturvallisuustoimenpiteitä. Lisäksi ryhmien yhdistämistä vältetään ja maskisuositus on
kouluissa kolmasluokkalaisista ylöspäin sekä henkilöstöllä kaikilla oppiasteilla varhaiskasvatus
mukaan lukien.
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Muuttuneessa tilanteessa mahdollisten altistusten keskitetystä tiedottamisesta
varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa luovutaan. Koulu voi tiedottaa asiasta
tilanteissa, jos tautitapauksia on tiedossa erityisen runsaasti.
Kangasmaskien käytöstä luovutaan
Koronaryhmän suositus on, että kangasmaskien käytöstä koulussa luovutaan. Sosiaali- ja
terveystoimialalta saadun tiedon mukaan kestokäyttöisiä kangasmaskeja ei tule käyttää, vaan
ainoastaan kertakäyttöisiä maskeja.
Oppilasurheilutapahtumat perusopetuksessa tauolla hiihtolomaan asti
Kaikki oppilasurheilun tapahtumat perusopetuksessa keskeytetään hiihtolomaan
asti. Kevään oppilasurheilutapahtumia ovat alakouluissa koripalloturnaus, hiihtokilpailut,
maastojuoksukisat, polttopalloturnaus, pesäpalloturnaus ja yläkouluissa koripalloturnaus,
lentopalloturnaus, hiihtokilpailut, salibandy turnaus, jalkapalloturnaus, maastojuoksukisat ja
pesäpalloturnaus. Hiihtoloman jälkeisten oppilasurheilutapahtumien järjestämistä arvioidaan
helmikuun aikana.
Yhteishakuun liittyvät lukiokoulutuksen tilaisuudet sekä lukiokoulutuksen yleisötilaisuudet
järjestetään etäyhteyksin 31.3.2022 saakka
Yhteishakuun liittyvillä tilaisuuksilla tarkoitetaan esimerkiksi tutustumiskäyntejä ja -päiviä,
avoimia ovia, infotilaisuuksia sekä huoltajien tilaisuuksia.
Välitän pyynnöstä Golden Spirit seuran ilmoituksen matalan kynnyksen cheerkurssien käynnistymisestä
Kaarelassa tammikuussa. Kursseja on viidelle eri ikäryhmälle sukupuoleen katsomatta. Kymmenen viikon
kestoisella kurssilla pääsee tutustumaan lajin osa-alueisiin ja peruslajitaitoihin: stuntteihin eli nostoihin,
pyramideihin, hyppyihin ja liikesarjoihin sekä akrobatiaan.
Golden Spirit on yksi Suomen pitkäikäisimpiä ja menestyneimpiä cheerleading-seuroja. Joukkueita löytyy
kaikenikäisille. Cheerleading on vauhdikas ja näyttävä kilpaurheilulaji. Se on myös joukkuelaji, jossa
harjoittelu tapahtuu noin 20-35 hengen ryhmissä.
Ilmoittautuminen kursseille tapahtuu linkin kautta, josta pääset MyClubiin klikkaamalla oikeaa
ikäryhmää/joukkuetta. Linkistä löytyy myös muut seuramme alkeis- ja harrastejoukkueet, joihin on
mahdollista vielä päästä mukaan! https://www.goldenspirit.fi/infopaketti-kevaan-2022-kurssi-jajoukkuetoimintaan-liity-mukaan-gs-perheeseen/

Ennakkotietoa päiväleiristä koululla Pakilan Visan järjestämänä kesäkuun alussa. Lisätietoa tulossa
seuralta.
Hyvää kevättalven alkua!
Tuula Väisänen
rehtori

Suomalais-venäläinen koulu
Kaarelankuja 2b
00430 Helsinki
etunimi.sukunimi@svk-edu.fi

Финско-русская школа
Каареланкуя 2Б
00430 Хельсинки

rehtori | директор школы
+358 29 533 2401
rehtori@svk-edu.fi
www.svk-edu.fi

kanslia|канцелярия
+358 29 533 2400
kanslia@svk-edu.fi

