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SVK-INFO MARRASKUU 2022 
    28.10.2022  
  
Lokakuun tapahtumia:  
ma 24.10. YK:n päivän aamunavaus, yläluokat ja lukio 
ti 25.10. YK:n päivän tilaisuus alaluokille ja yläluokkien Kahoot-visa YK:sta klo 9.30–9.45  
ma 31.10. Halloween-tapahtuma, oppilaskunnan ohjelmaa  
 
Marraskuun tapahtumia:  
to 3.11.–ke 9.11. perusopetuksessa MOK-viikko, ei lukujärjestyksen mukaisia oppitunteja  
to 24.11. SVK:n esikoulun esittelytilaisuus esiopetukseen hakevien vanhemmille   
la 26.11. klo 15.00 koko perheen teatteriesitys Mysteeri maatilalla koulun keskusaulassa    
9.11. klo 17.00 esiopetuksen vanhempainilta  
21.–29.11. lukiossa koe- ja arviointiviikko 
30.11. jakso vaihtuu, 3. jakso alkaa      
 vanhempainyhdistyksen vuosikokous koululla marraskuun lopulla, erillinen kutsu Wilmassa    
  
Ennakkotietoa joulukuun tapahtumista  
pe 2.12. Itsenäisyys- ja ylioppilasjuhla klo 14.00 koululla   
ma 5.12. vapaapäivä (korvataan lauantai- tai iltakoulutyöpäivällä)  
ti 6.12. Itsenäisyyspäivä on vapaapäivä   
ke 14.12. klo 18.00 lukion puurojuhla   
to 15.12. illalla 8. luokkien Taidetestaajat-retki oopperaan 
pe 16.12. klo 9.00 joulukirkko ja ET-tilaisuus 
21.12. klo 8.30 esiopetuksen joulujuhlat   
21.12. luokkien 6–9 joulujuhlat  
22.12. luokkien 1–5 joulujuhlat, luokkien 6–9 todistusten jako 
 
23.12.2022 - 9.1.2022 joululoma  

   
Koulun vanhempainyhdistyksen vuosikokous  
järjestetään koululla marraskuun lopulla. Kun kokouksen ajankohta on täsmentynyt, kutsu 
lähetetään Wilman kautta huoltajille. Kokouksessa valitaan vanhempainyhdistyksen hallitus uudelle 
toimintakaudelle. Kokouksen virallinen kutsu ja asialista lähetetään viimeistään viikkoa ennen 
kokousta Wilman kautta kaikille huoltajille. Vanhempainyhdistys toivottaa kaikki koulun oppilaiden 
vanhemmat lämpimästi tervetulleeksi kokoukseen kuulemaan yhdistyksen toiminnasta, ja mukaan 
yhdistyksen toimintaan.  
 
Lapsiperheille  
MLL Kannelmäen paikallisyhdistys ja IdeaTeatteri yhteistyössä esittävät Mysteeri maatilalla -
farmiseikkailun. Varaa lippusi ja samalla tuet tärkeää työtä Kaarelan alueen lapsiperheiden hyväksi. 
Meiningistä vastaavat Pikku Kakkosestakin tutut Jaakko ja Isa.  
Esityspaikkana on Suomalais-venäläisen koulun keskustorin näyttämö, sisäänkäynti pääovesta. 
Aulassa tietoa Suomalais-venäläisen koulun esiopetuksesta. Tervetuloa!         
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Heijastin 
Marraskuu on ovella ja aamut ja illat ovat jo pimeitä. Muistutan heijastimen käytöstä sekä 
polkupyörien valoista. Kannustakaa lapsia ja nuoria käyttämään heijastinta, jotta he näkyvät 
liikenteessä. Me aikuiset olemme esimerkkinä lapsille ja nuorille. Ripustetaan siis itse heijastin 
pimeällä vaatteisiin.    
 
Poissaolot 
Muistutan oppilaan oikeudesta saada opetusta ja velvollisuudesta osallistua opetukseen. Pyydän 
harkitsemaan lomamatkojen vuoksi tulevia poissaoloja kouluaikana. Toivon, että lomat pidetään 
koulun lomien kanssa samanaikaisesti. Lomamatkoista aiheutuvien läksyjen ja tehtävien tekemisistä 
vastaavat huoltajat.  
 
Poissaoloja kertyy myös sairastumisen vuoksi. Tänä vuonna flunssaa ja koronavirusta on sairastettu 
paljon ja oireilu on jatkunut usein pitkään. Sairaana ja oireisena pitää jäädä kotiin. Oppimiseen saa 
tukea koulusta, jos on jäänyt jälkeen opinnoissa sairastamisen vuoksi. Luvattomat poissaolot 
koulusta ovat selkeästi lisääntyneet. Yhteistyössä oppilashuollon ja huoltajien kanssa pyrimme 
selvittämään syitä ja etsimään ratkaisuja, joilla tukea oppilaan koulunkäyntiä. Mikäli kodin ja koulun 
keinot eivät auta ja poissaoloja kertyy huolestuttavassa määrin, olemme yhteydessä 
lastensuojeluun asian selvittämiseksi ja mahdollisen tuen saamiseksi.  
 
Koronatartuntojen määrä on taas noussut ja on syytä muistuttaa myös käsihygieniasta ja 
yskimishygieniasta. On suositeltavaa pitää maskia joukkoliikenteessä ja tiloissa, joissa on paljon 
ihmisiä. Maskisuositusta ei kouluille toistaiseksi ole annettu. Tilanne saattaa muuttua nopeasti, 
mahdollisista muutoksista tiedotetaan Wilmassa. 
  
MOK-viikko perusopetuksessa  
Koko viikon ajan oppiaine- ja luokkarajat ylittävää toimintaa. Luokilla 1–5 MOK-viikolla oman 
luokanopettajan opetusta ja luokka-asteen yhteinen MOK-projekti. Yläluokkalaiset luokat saivat 
valita mieleisensä pajan. Oppilaat osallistuvat opintokokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen 
sekä arvioimaan toteutunutta. Yläluokilla tarjolla ovat seuraavat pajat: teatteri/draama, elokuva, 
valo ja väri, hyvinvoiva minä ja vapaaehtoistyö. Kuudennet luokat osallistuvat Yrityskylään ja 
yhdeksäsluokkalaisten opintokokonaisuus on malli-YK-kokous.    
 
Joulukortteja Kalinkan toiminnan hyväksi  
Päiväkoti Kalinkan vanhempaintoimikunta teettää lasten tekemistä jouluisista kuvista joulukortteja, 
joiden tuotolla tuetaan Kalinkan toimintaa täysimääräisesti.  Valmiit kortit saapuvat marraskuun 
lopulla. Tilaus tehdään sähköisellä lomakkeella, josta tiedotetaan erikseen Wilma-viestillä. 
  
HSL aloittaa linjastosuunnittelun Kehä-I:n bussireiteistä. Ohessa linkki liikkumiskyselyyn, 
joukkoliikenteen kehittämiseksi. Vastaamiseen menee noin 10 min. HSl koostaa kyselyn 
päälöydökset ja julkaisee ne suunnitelman blogissa. Kysely löytyy osoitteesta 
https://new.maptionnaire.com/q/2ny4btw8nif4  
 
Hyvää tulevaa Halloween -viikonloppua ja alkavaa marraskuuta!  
 
Tuula Väisänen  
rehtori   
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