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SVK-INFO ELOKUU 2022 

    19.8.2022  
Elokuun tapahtumia:  
 
ke 17.8. klo 17.00 esikoulun vanhempainilta  
ke 24.8. klo 17.00 luokkien 1–5 vanhempainilta  
ke 31.7. klo 17.30 luokkien 6–9 vanhempainilta  
ke 7.9. klo 17.30 luokkien 1.vuosikurssin vanhempainilta  
 
Tervetuloa koululle vanhempainiltaan! Vanhempainillat alkavat yhteisellä osuudella, jonka jälkeen 
on luokkakohtaiset tapaamiset.   
 
ti 16.8. ryhmäytymispäivä, 7B luokka 
ke 17.8. ryhmäytymispäivä, 7A luokka  
to 18.8. ryhmäytymispäivä, luokka 7C  
pe 19.8. lukion 1. vuosikurssin ryhmäytymispäivä  
ke 24.8. lukion uusintakoe (kevään 5.jakson kokeiden uusintamahdollisuus)  
30.8. urheilupäivä, perusopetus  
30.8. – 1.9. preliminäärikokeet abiturienteille 
 
Syyskuun tapahtumia  
 
ma 12.9. koulukuvaus, esiopetus, abiturientit  
ti 13.– ke 14.9. koulukuvaus, perusopetus, lukio 
ma 12.9.– ma 26.9. syksyn yo-kirjoitukset  
ma 19.– pe 23.9. TET-harjoittelu, 9. luokat  
to 23.9.– pe 30.9. koe- ja arviointiviikko lukiossa  
ma 26.9. Euroopan kielten päivä  
pe 30.9. Kodin ja koulun yhteistyöpäivä, rehtorin aamukahvi koululla (ilmoittautuminen erilliseen 
kutsuun tulossa Wilmaan)   
 
Kerhotoiminta alkaa syyskuussa. Tiedote kerhoista ja linkki ilmoittautumisiin 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.  
 
Tänä lukuvuonna koulussa on tiukennettu sääntöjä kännyköiden käytöstä koulussa ja koulun 
alueella ja kirjattu seuraamukset luvattomasta ja häiritsevästä kännykän käytöstä. Ensimmäisinä 
päivinä näkyi, että oppilaat ovat ymmärtäneet uudet säännöt ja noudattivat niitä. Kännyköitä ei 
ollut näkyvillä, tunneilla keskittyminen oli parempaa.  Jatketaan tätä käytäntöä.   

mailto:etunimi.sukunimi@svk-edu.fi
https://www.svk-edu.fi/perusopetus/jarjestyssaannot/
https://www.svk-edu.fi/perusopetus/jarjestyssaannot/
https://www.svk-edu.fi/lukio/jarjestyssaannot/


 

Suomalais-venäläinen koulu Финско-русская школа     rehtori | директор школы  kanslia|канцелярия 
Kaarelankuja 2b Каареланкуя 2Б  +358 29 533 2401 +358 29 533 2400 
00430 Helsinki 00430 Хельсинки  rehtori@svk-edu.fi kanslia@svk-edu.fi 
  
etunimi.sukunimi@svk-edu.fi                                                         www.svk-edu.fi 
 

 
 
Turvallisesti liikenteessä   

 
Me aikuiset olemme itse esimerkkinä lapsille ja nuorille liikennesääntöjen noudattamisessa. Lapset 
saattavat käyttäytyä liikenteessä arvaamattomasti, he eivät pysty havainnoimaan vielä liikennettä 
ja ennakoimaan vaaroja. Sen lisäksi kännykän ja/tai kuulokkeiden käyttö liikenteessä heikentää 
tarkkaavaisuutta. Ajakaa hiljaa tuodessanne lapsenne kouluun tai hakiessanne häntä koulusta. 
Kiitos niille polkupyöräilijöille, joilla on kypärä päässään, näytätte hyvää esimerkkiä muille 
turvallisuudesta. 

  
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.  
 
Sähköauton latauspisteet esikoulun edessä ovat koulun henkilöstön käyttöön varattuja.    

  
Koulun läheisten bussipysäkkien nimet ovat vaihtuneet Kaarelankulku (Hämeenlinnanväylä) ja 
Kaarelanvierto (Kehä-I).  
 
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. Ruokailun jälkeen 
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 ma 22.8. 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. Oppilaat voivat tuoda omia terveellisiä eväitä ja syödä 
välipalaa ruokalan pöydissä.  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. Luokkien 5–9 oppilailla ja lukiolaisilla on käytössään lukittava 
oppilaskaappi. Oppilaskaapin koodia ei pidä antaa eikä kertoa kavereille. Myös luokkien 1-4 
oppilaille tulee avainkortilla lukittava lokero käyttöön.  
 
Yläluokkalaiset saavat käyttöönsä koulusta kannettavan tietokoneen. Koulu on hankkinut 
tietokoneet leasing-sopimuksella. Tietokonetta tulee säilyttää ja käsitellä huolellisesti. 
Käyttäjäsopimuksessa on sitouduttu korvaamaan huolimattomasta tai tahallisesta toiminnasta 
aiheutuva vahinko.   
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Katoamistapaukset pyrimme aina selvittämään, usein se voi olla kovin vaikeaa. Koulu ei ole 
vastuussa kadonneista arvotavaroista.   

 
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. 
Myöhästyneitä loma-anomuksia koulu ei käsittele. Lupahakemuslomake on Wilmassa. Koulutyön 
aikana tehdyt lomamatkat ja niistä aiheutuneet poissaolot luovat oppilaalle helposti mielikuvan 
siitä, ettei koulunkäynti ole kovinkaan tarpeellista. Harkitkaa niitä perusteellisesti.   

 
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. 
 
Yhdenvertainen ja turvallinen kouluarki   
 
Lukuvuoden teemana on yhdenvertaisuus. 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.   
 
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) ukrainalaisille  
 
12.8. koulussa aloitti 11 ukrainalaisista opiskelijoista koostuva ryhmä, joita valmennetaan toisen 
asteen opintoihin (TUVA= tutkintokoulutukseen valmentava koulutus). Heidän opintonsa 
koostuvat lähinnä suomen kielen opinnoista ja perehdyttämisestä suomalaiseen yhteiskuntaan ja 
koulutusjärjestelmään.  Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.  
  
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.  
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Koulupsykologin ja koulukuraattorin palvelut järjestää Helsingin kaupunki. Kaupunki rekrytoi uusia 
henkilöitä palvelukseen.   
 
Kuraattori Karita Rosnell p. 0406691820 (24.8.2022 saakka) 
Terveydenhoitajat ovat paikalla ma–pe klo 9–15.   
Kouluterveydenhoitaja Seija Pekkinen p. 0503105602  
Tuulia Hyvönen p. 0406262209.  

 
Koululääkärin vastaanottoajasta sovitaan terveydenhoitajan kanssa.  
 
 
Lukuvuoden työ- ja loma-ajat  
   
Syyslukukausi 11.8.2022 (to) – 22.12.2022 (to) 
Syysloma 17.10.2022 (ma) – 21.10.2022 (pe) 
Joululoma 23.12.2022 (pe) – 8.1.2023 (su) 
 
Kevätlukukausi 9.1.2023 (ma) – 3.6.2023 (la) 
Talviloma 20.2.2023 (ma) – 24.2.2023 (pe) 

 Yksi lauantaityöpäivä, jolla korvataan ma 5.12.2022 lomapäivä   

 Jaksot: 

1. jakso 11.8.2022 – 30.9.2022  

2. jakso 3.10.2022 – 29.11.2022  

3. jakso 30.11.2022 – 7.2.2023  

4. jakso 8.2.2023 – 6.4.2023  

5. jakso 11.4.2023 – 3.6.2023    yhteensä 187 työpäivää  

 
Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! 
    
 Tuula Väisänen  
rehtori  
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