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Koulun perustiedot  
 

Suomalais-venäläinen koulu  

Suomalais-venäläinen koulu on Opetushallituksen alainen valtion ylläpitämä oppilaitos. 
Koulussa on esi-, perus- ja lukio-opetus. Koulun erityinen tehtävä on venäjän kieleen ja 
kulttuuriin painottunut opetus.   

Osoite:  Kaarelankuja 2b, 00430 Helsinki  

kanslia@svk-edu.fi  

Rehtori  

Tuula Väisänen, puh.  0295 332 401 tuula.vaisanen@svk-edu.fi   

Apulaisrehtorit  

Venäjän kielen ja venäjänkielisen opetuksen apulaisrehtori  

Maarit Kaunisto, puh. 0295 332 402  maarit.kaunisto@svk-edu.fi  

Esikoulu ja luokat 1–6   

Katri Barannik-Tolvanen, puh. 0295 332 403 katri.barannik-tolvanen@svk-edu.fi  

Luokat 7–9 ja lukio 

Sanna Torvikoski puh. 0295 332 404  sanna.torvikoski@svk-edu.fi  

Johtoryhmä  

Koulun johtoryhmän muodostavat rehtori, apulaisrehtorit ja muun kuin 
opetushenkilökunnan edustaja.   

Kanslia  

Henna Hellstén, toimistosihteeri puh. 0295 332 400  henna.hellsten@svk-edu.fi  

Sanna Rinnekoski, toimistosihteeri puh.0295 332 433 sanna.rinnekoski@svk-edu.fi  

Anna Toivonen, talouspäällikkö puh. 0295 332 405 anna.toivonen@svk-edu.fi  

Virastomestari  

Kari Junnilainen, puh. 0295 332 408 virastomestari@svk-edu.fi  

Opinto-ohjaajat 

Salli Rantanen puh. 0295 332 413 salli.rantanen@svk-edu.fi  

Aija Lund puh. 0295 332425 aija.lund@svk-edu.fi  
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Johtokunta 1.10.2019 – 30.9.2023 

 

varsinainen jäsen    varajäsen  

Huoltajien edustajat  

Anna Sievers     Anita Ahonen  

Rita Lavikka    Niclas Granlund   

Opettajien edustaja  

Päivi Koski-Andberg    Irina Varis  

Muun henkilökunnan edustaja  

Kari Junnilainen    Sanna Rinnekoski  

Suomi-Venäjä-seuran edustaja 

Niina Sinkko    Tuija Mäkinen   

Muut jäsenet 

Johanna Viimaranta, HY, varapuheenjohtaja Arja Kirvesmäki  

Arjariitta Heikkinen, Helsingin kaupunki  Taina Tervonen   

Pekko Kohonen, Cultura-säätiö   Eilina Gusatinsky   

Oppilasjäsenet  

Lucas Hiekkanen      

Oppilaskunta    

Puheenjohtajat:  

lukion opiskelijakunta, oppilaskunta luokat 6–9   ja luokat 1–5   

Ohjaava opettaja luokat 6–9 Ekaterina Pikelner ja lukio Sanna Koivuranta, luokat 1–5 
Natalja Hällfors  

 SVK:n vanhempainyhdistys ry c/o Suomalais-venäläinen koulu  

Anna Sievers puheenjohtaja svk.vanhempainyhdistys@gmail.com 

Jekaterina Schwartz talousvastaava  

Inka Puumalainen viestintävastaava 
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OPPILAAT 

Luokka-aste Tytöt Pojat Yhteensä 

Esiopetus 30 19 49 

1. lk 28 33 61 

2. lk 30 29 59 

3. lk 32 24 56 

4. lk 32 24 56 

5. lk 23 28 51 

6. lk 29 34 63 

7. lk 35 19 54 

8. lk 36 19 55 

9. lk 30 18 48 
TUVA-
koulutus 5 6 11 

Yhteensä 
perusopetu
s  

    563 

10. lk 19 21 40 

11. lk 32 18 50 

12. lk 23 23 46 

13. lk 14 9 23 

Yhteensä  
lukio               89 71 159 

Kaikki 
yhteensä                                 722 

 

Tavoitteena on, että jokainen yhdeksäsluokkalainen saa perusopetuksen 
päättötodistuksen.  

Lukiossa tavoitteena on 55 ylioppilastodistusta ja lukion päättötodistusta.  

HENKILÖKUNTA 

Rehtori  1 

Apulaisrehtorit 3 

Talouspäällikkö 1 

Toimistosihteerit 2 

Päätoimiset opettajat 54 
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Sivutoimiset opettajat 3 

Opinto-ohjaaja 1,5 

Koulunkäyntiavustajat 2 

Esiluokkien avustajat 4     

Virastomestari 1  

Keittiöhenkilökunta 6 

Iltapäivätoiminta 6 puolipäiväistä 

 

1. LUKUVUODEN 2022–2023 TYÖ- JA LOMA-AJAT   
 

Syyslukukausi 11.8.2022 (to) – 22.12.2022 (to) 

Syysloma 17.10.2022 (ma) – 21.10.2022 (pe) 

Joululoma 23.12.2021 (pe) – 8.1.2023 (su) 

Kevätlukukausi 9.1.2023 (ma) – 3.6.2023 (la) 

Talviloma 20.2.2023 (ma) – 24.2.2023 (pe) 

Ma 5.12. on vapaapäivä, joka korvataan lauantaityöpäivänä.  

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 

 

2. OPETUSJÄRJESTELYT, JAKSOTUS JA TYÖJÄRJESTYS 
 

Perusopetuksen luokilla 1–4 on pääpiirteissään luokanopettajajärjestelmä ja kiinteä 
työjärjestys. Luokat 1–4 saavat työjärjestyksensä syys- ja kevätlukukauden alussa. 
Viidenneltä luokalta lisääntyy aineenopetus. Perusopetuksessa ja lukiossa oppituntien 
pituus on 75 minuuttia. Työjärjestys vaihtuu eri jaksoissa. Oppilaiden ja opiskelijoiden 
lukujärjestykset ovat nähtävissä Wilma-ohjelmassa. 

Lukiossa noudatetaan viisijaksojärjestelmää, ja opiskelijat saavat työjärjestyksensä 
kunkin jakson lopussa 1–2 viikkoa ennen uuden jakson alkamista. Lukiolaiset tekevät 
ainevalintansa ja seuraavat opintojen edistymistä Wilma-ohjelman avulla.   
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Koulun työ- ja loma-ajat noudattavat pääosin Helsingin kaupungin peruskoulujen työ- 
ja loma-aikoja. Syysloma on viikon mittainen. Päivittäiset työajat vaihtelevat eri luokka-
asteilla, mikä johtuu porrastetusta ruokailusta. 

Luokkien 1–2 oppilaat ja heidän huoltajansa käyvät opettajan kanssa 
arviointikeskustelun joulu-tammikuussa, ja oppilaat saavat sanallisen arvioinnin 
edistymisestään kevätlukukauden lopussa. Luokkien 3–9 oppilaille annetaan välitodistus 
ennen joululomaa ja lukuvuositodistus lukuvuoden lopussa. Lukiossa opiskelijat saavat 
paperisen jaksotodistuksen jakson jälkeen. Muuten lukio-opiskelijat seuraavat opintojen 
edistymistä Wilma-ohjelman avulla. Oppilas ja opiskelija saa jatkuvaa palautetta 
edistymisestään opettajilta opetusprosessin aikana. Oppilas arvioi myös itse omaa 
suoriutumistaan sekä omaa ja ryhmän työskentelyä.  

Perusopetuksessa jokaisella luokalla on oma luokanvalvoja. Luokilla 5–9 on 
työjärjestykseen merkitty luokanvalvojan tuokio joka viikko. Lukiossa jokaisella 
vuosikurssilla on kaksi ryhmänohjaajaa, jotka pitävät viikoittain ryhmänohjaajan tuokion. 
Luokanvalvojan ja ryhmänohjaajan tuokiot pidetään tiistaisin klo 11.00–11.15. 

Välituntivalvonta järjestetään jaksoittain. Luokkien 1–6 oppilaat viettävät välituntinsa 
ulkona, jos sää sallii. Muut oppilaat voivat olla myös sisällä välitunnilla. 
Toimintavälitunnilla klo 11.20–11.45 myös 7. ja 8. luokkien oppilaat menevät ulos tai 
liikuntahalliin pelaamaa.    

Ruokailuvalvonta järjestetään erikseen. Koululla odottavia oppilaita varten järjestetään 
valvonta aamulla ennen koulun alkua klo 8.00–8.15 ja koulupäivän jälkeen on läksykerho 
luokille 3–5.  

Koulu järjestää iltapäivätoimintaa esi- ja alkuopetuksen oppilaille klo 17.00:ään saakka. 
Perusopetuksen luokkien 1–2 iltapäivätoiminta kuuluu Helsingin kaupungin 
opetustoimen iltapäivätoiminnan piiriin. 

3. TOIMENPITEET KORONAVIRUKSESTA PALAUTUMISEKSI JA UKRAINAN 
SODAN HEIJASTUMIA KOULUN TOIMINTAAN JA HYVINVOINTIIN  

   
Lukuvuonna 2022–2023 lähtökohtana on, että oppilaat ja opiskelijat opiskelevat 
lähiopetuksessa. Koronavirusta esiintyy vielä ja tartuntatilanne voi muuttua. 
Varaudutaan toimenpiteisiin, mikäli tartunnat lisääntyvät. Huolehditaan hyvästä 
käsihygieniasta, noudatetaan THL:n ja viranomaisten määräyksiä ja suosituksia 
mahdollisista koronarajoituksista. Jatketaan korona-aikana muodostuneen hyvinvointi 
ja oppimisvajeen korjaamista ja paikkaamista. 

Ukrainan sota koskettaa Suomalais-venäläistä koulua monella tavalla. Koulun 
kansainvälistä toimintaa on järjestettävä uudelta pohjalta, koska venäläisten 
yhteistyötahojen kanssa kaikki yhteistyö on katkaistu. Emeritusprofessori Arto 
Mustajoen luennolla käsiteltiin kulttuurien eroja ja yhtäläisyyksiä, mikä lisäsi henkilöstön 
ymmärrystä asiasta ja auttoi keskusteluyhteyden avaamista. Monia koulussamme sota 
koskettaa henkilökohtaisella tasolla. Huolehditaan henkilökunnan hyvinvoinnista ja 
tarjotaan tukea tarvittaessa yhdessä työterveyshuollon kanssa. Koulun tehtävä on 
turvata kaikissa tilanteissa mahdollisimman tavallinen ja hyvä kouluarki lapsille ja 
nuorille. Koulun ja kodin yhteistyö, tiedottaminen ja avoin keskustelu luovat 
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turvallisuutta.  Oppilaiden kanssa käydään ikäluokalle sopivalla tavalla läpi faktan 
tarkistamista ja lähdekritiikkiä.  
 
Tuetaan yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä sekä vuorovaikutusta. Kiinnitetään huomiota 
siihen, että jokainen jäsen yhteisössä tuntee tulevansa kuulluksi ja nähdyksi ja että 
kukaan ei jää yksin. Järjestetään yhteisöllisyyttä vahvistavia tapahtumia ja tilaisuuksia. 
Kerhotoiminta ja iltapäivätoiminta tukevat oppilaiden hyvinvointia.  
 
Mahdollista oppimisvajetta korjataan järjestämällä tukea ja joustoa opinnoissa 
etenemiseksi. Puututaan poissaoloihin kodin ja koulun opiskeluhuollon yhteistyöllä. 
Tuetaan lukiolaisten opintojen etenemistä ja pyritään ennaltaehkäisemään lukioikäisten 
nuorten uupumusta. Aihetta käsitellään sopivilla oppitunneilla. Jaetaan tietoa tukea 
tarjoavista palveluista opiskelijoille. Lukiossa tutor-toiminta tukee lukio-opintoja 
aloittavien opintoja.   

Luodaan tulevaisuuden uskoa oppilaisiin ja opiskelijoihin. Päättöluokkien oppilaille 
luodaan luottamusta tulevaan ja edessä oleviin valintoihin.  

Varaudutaan erilaisiin monihäiriötilanteisiin, kuten sähkökatkoksiin, kyperhyökkäyksiin 
ja mahdollisiin ulkoisiin uhkiin. Laaditaan varautumissuunnitelma.  

4. LUKUVUODEN KEHITTÄMISTEHTÄVIÄ 
 

Lukuvuoden teema on yhdenvertainen ja sujuva arki. Lähtökohtana on oppilaan oikeus 
turvalliseen ja rauhalliseen oppimisympäristöön. Opetetaan oppilaita vastuullisuuteen ja 
sitoudutaan noudattamaan yhdessä sovittuja sääntöjä. Yhteisistä tiloista ja tavaroista 
huolehtiminen on jokaisen tehtävä.  

Vaikutetaan siihen, että oppilaat ja opiskelijat tuntevat olonsa turvalliseksi. Ihmisten 
välinen vuorovaikutus vaatii kuuntelemista, puhumista ja aitoa läsnäoloa. Lukukauden 
aikana kannustetaan ja tuetaan oppilaita sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen 
vahvistamisessa. Kaikkien mielipiteet ja kulttuuritausta ovat yhtä arvokkaita. Arjesta 
tulee toimivaa, kun yhdessä luotuja sääntöjä noudatetaan ja kaikkia kunnioitetaan.  

Tunne- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät vertaissuhteissa ja niissä on mahdollisuus myös 
omaksua arvoja ja asenteita sekä rakentaa positiivista käsitystä itsestään. Laaditaan 
koululle yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma ja järjestetään koulussa 
yhdenvertaisuusviikko.   

Koulu- ja oppimisympäristön kunnosta huolehditaan ja siitä vastuutetaan kaikkia 
yhteisön jäseniä. Jokainen henkilöstön jäsen tutustuu lukuvuoden alussa koulun 
turvallisuus- ja pelastusohjeisiin ja suunnitelmaan. Laaditaan jatkuvuussuunnitelma 
osaksi pelastussuunnitelmaa.  

Järjestetään evakuointiharjoitus ja poistumisharjoitus koulun sisätiloihin 
koronatilanteen sallimissa puitteissa. Palaute harjoituksista käsitellään henkilöstön ja 
oppilaiden kanssa.  

5. OPETUS  
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Lukuvuoden tavoitteita oppiaineissa ja ikäluokittain käytiin läpi tiimi- ja 
ainejaostokokouksissa.   
Tavoitteita asetettiin yhteisopettajuudelle ja yhteistyölle, hankkeille ja opintoretkille.   
 

5.1. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö  
 

Esi- ja alakoulussa käytetään aktiivisesti Smart-älytauluja opetuksessa 
ja osallistetaan myös oppilaita niiden käytössä. Oppilaat käyttävät oppimisen tukena 
myös yhteiskäytössä olevia iPadeja ja tietokoneita. Kaikilla oppilailla on 
käytössään SanomaPron Bingel-tunnukset ja Näppistaituri. Oppilaat käyttävät 
opiskelussaan hyödyksi myös Google Classroomia. Esi- ja alkuopetuksessa harjoitellaan 
ohjelmointia Beebot-roboteilla. Alaluokilla harjoitellaan ohjelmointia myös 
visuaalisissa ympäristöissä iPadeilla ja tietokoneilla. Neljännellä luokalla ohjelmointia 
opiskellaan Lego-roboteilla. Tieto- ja viestintätekniikka on osana kouluarkea päivittäin. 
 
Aineenopettajilla, lukiolaisilla ja luokkien 7–9 oppilailla on käytössään henkilökohtainen 
päätelaite ja yhä suurempi osa opetusmateriaalista on sähköistä. Entistä useampia 
sähköisiä oppimisalustoja ja sovelluksia otetaan käyttöön edesauttamaan oppimista eri 
oppiaineissa, ja näiden käyttöä harjoitellaan entistä monipuolisemmin, esim. Google 
GWE, SanomaPro, Otava, Quizlet, Seesaw. Valinnaisaineissa TVT näyttelee varsin isoa 
roolia, esim. koodaus (mafyke), tietotekniikka, tekninen työ ja robotiikka. Lukion uudet 
opiskelijat suorittavat heti ensimmäisessä jaksossa TVT-taidot –opintojakson (1 op), 
jonka aikana he oppivat käyttämään päätelaitteitaan entistä monipuolisemmin ja 
tehokkaammin lukio-opinnoissaan. 
 
Koulussa toimii myös IT-työryhmä, joka kehittää tieto- ja viestitekniikan käyttöä 
esikoulusta lukioon. Työryhmän lukuvuoden 2022–23 tavoitteina on: 

 laatia koko koulua koskeva, vuosittain tarkistettava tieto- ja viestintätekniikan ja 
mediakasvatuksen suunnitelma. 

 selvittää opettajien, opiskelijoiden ja oppilaiden TVT-taitojen ja -valmiuksien 
nykytila sekä tärkeimmät kehityskohteet eri ikäluokille suunnatuilla kyselyillä 
(oppika, opeka, ropeka). 

 auttaa opettajia tehokkaampaan ja monipuolisempaan TVT-laitteiden käyttöön 
tarvittaessa esim. koulutuksia ja vertaistukea järjestämällä. 

 ylläpitää laitteiston toimivuutta yhdessä koulun IT-tukihenkilön kanssa. 

IT-työryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa erikseen nimetyn 
vastuuopettajan johdolla, ja tarvittaessa toimintaa ohjaavat apulaisrehtorit ja 
rehtorit virastomestarin ja IT-tukihenkilön tukemina. IT-tukihenkilön lisäksi 
nimetyt vastuuopettajat toimivat luokanopettajien ja aineenopettajien apuna TVT-
asioissa. 

 

5.2 Luokat 0–5  
 
Esiopetus 
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Esiopetusryhmissä tutustumme esikoulun arkeen. Tavoitteena on oppia esikoulun 
käytäntöjä ja tutustua oppimisympäristöön (esikoulun tiloihin, koulun tiloihin sekä 
lähiympäristöön). Lasten kanssa yhdessä pohditaan ja mietitään yhteisiä toimintatapoja 
ja yhteisiä käytäntöjä. Esikoulun tavoitteena on myös harjoitella kaveritaitoja, 
yhteistyötaitoja, tunnetaitoja (muiden ja omien tunteiden tunnistaminen) ja sosiaalisia 
taitoja.  
 
Esikoulun toimintaa on tavoitteena toteuttaa kielirikkaassa ympäristössä. Vahvistamme 
lasten kielitaitoja sekä suomeksi, että venäjäksi. Lapset pääsevät toimimaan sekä omissa 
äidinkielen ryhmissä, vieraan kielen ryhmissä, ns. “sekaryhmissä” ja “kielipareissa”.  
Erityisesti vieraan kielen opetuksen tukena hyödynnetään kuvatukea ja/tai tukiviittomaa 
ymmärtämisen ja sisäistämisen tueksi. Lisäksi myös muita oppituokioita, kuten 
matematiikkaa, ympäristöoppia, musiikkia ja käsityötä järjestetään vuorotellen 
molemmilla kielillä. Kielten ja kulttuurin opetusta vahvistetaan muun muassa erilaisia 
juhlia järjestämällä. Tavoitteena on järjestää Venäläisen teen –juhla sekä suomalaisen 
kulttuurin merkeissä joulujuhla.  
 
Laaja-alaisen osaamisen kehittämisen tehtävä otetaan huomioon kaikessa 
esiopetuksen toiminnassa: toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä kehitettäessä sekä 
kasvatus- ja opetustyössä. Esikoulun oppimistuokioissa hyödynnetään monipuolisia 
työtapoja. Erityisesti tavoitteena on hyödyntää toiminnallisia ja lapsia osallistavia 
työtapoja, kuten laulujen, leikkien ja pelien avulla.  
 
Esiopetusryhmissä järjestetään retkiä lähiympäristöön. Näillä retkillä lapset pääsevät 
tutkimaan ympäristöä, vahvistamaan opittua ja oppimaan uutta. Lisäksi retkiä 
järjestetään mahdollisuuksien mukaan muun muassa Kannelmäen kirjastoon, Oodin 
kirjastoon, Lasten kaupunkiin, Kasvitieteelliseen puutarhaan, Seurasaareen sekä 
Korkeasaareen. 
 
1. luokat   
 
Ensimmäisillä luokilla ensisijaisena tavoitteena on koululaiseksi kasvaminen, johon 
kuuluu omista ja yhteisistä tavaroista huolehtiminen, sosiaaliset suhteet ja kaveritaidot, 
työskentelytaidot ja vastuun ottamisen harjoitteleminen. Lukuvuoden aikana 
tutustumme koulurakennukseen, koulun pihaan sekä koulun lähiympäristöön 
retkeilemällä. Käymme lukuvuoden aikana Pirkkolassa uimassa, Kannelmäen 
kirjastossa, Oodissa ja lähimetsässä. Suunnittelemme myös retkiä Korkeasaareen sekä 
Taaborinvuorelle Nurmijärvelle. 

Luomme kielirikkaan ympäristön ja vahvistamme lasten kielitaitoja sekä suomeksi, että 
venäjäksi. Motivoimme lapsia kielten oppimiseen toiminnallisilla ja osallistavilla 
toimintatavoilla, kuten laulujen, leikkien ja pelien avulla.  

Yhteisopettajuus toimii joustavasti kaikissa oppiaineissa. Yhteisopettajuuden työtapoja 
ovat muun muassa joustavat oppimisryhmät, opettajien yhteinen suunnittelu sekä 
samanaikaisopetus. Opettajien välisen yhteistyön lisäksi myös kodin ja koulun välinen 
yhteistyö on tärkeässä roolissa osana arkea. 

MOK-viikolla perehdymme ympäristö-, liikenne- ja turvallisuusaiheisiin erilaisia 
työtapoja käyttäen. MOK-aihe kulkee rinnalla läpi vuoden. MOK-viikon aikana oppilaat 
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tutustuvat aiheisiin liittyviin käsitteisiin ja ilmiöihin, harjoittelevat erilaisia työtapoja ja 
vastuunkantamiseen liittyviä taitoja sekä harjoitellaan itsearviointia.  

2.luokat   

Tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä suomen ja venäjän kielen, liikunnan, 
ympäristöopin ja matematiikan tunneilla. Opettajat suunnittelevat tapahtumia ja 
teemoja 2. luokan tiimissä yhteissuunnitteluaikojen puitteissa. Suunnittelussa 
huomioidaan oppiaineiden sisällöt ja mietitään sisältöjen kielellinen jako, tavoitteena 
vahvistaa oppilaiden suomen ja venäjän kielen sanastoa.  

Tämän lukuvuoden teemana on Yhdenvertaisuus ja sujuva arki. Sitä huomioidaan 
tunneilla avoimen keskustelun ja monipuolisen kuva- ja videomateriaalin avulla. 
Arvostetaan moninaisuutta. Vaikutetaan siihen, että oppilaat ja opiskelijat tuntevat 
olonsa turvalliseksi. Ihmisten välinen vuorovaikutus vaatii kuuntelemista, puhumista ja 
aitoa läsnäoloa. Lukukauden aikana kannustetaan ja tuetaan oppilaita sosiaalisten ja 
vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa.     

Syksyllä keskitymme MOK-tunneillamme avaruuteen ja siihen liittyviin käsitteisiin ja 
ilmiöihin. Mahdollisesti toteutamme retken observatorioon. 

Muita lukuvuoden aikana toteutettavia retkiä ovat Taaborinvuori, Korkeasaari, 
Helsingin kaupunkimuseo, Päivälehden museo ja Suomenlinna. Lukuvuoden aikana 
käymme myös Kanneltalon näyttelyissä ja kirjastossa. Vuoden aikana otamme 
huomioon erilaisia juhla- ja liputuspäiviä.  

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään luonnollisena osana opiskelua ja opetusta., 
Opettelemme kirjautumista koneelle, Bingeliin, Näppistaituriin, LearningAppsiin ja 
mahdollisesti myös Googlen palveluihin. Harjoittelemme erityisesti Bingelin ja 
LearningAppsin käyttöä. 

Oppilaan edellytyksiä itsearvointiin kehitetään. Itsearvioinnin tarkoituksena on tukea 
itsetuntemusta, sekä kehittää opiskelutaitoja. Lukuvuoden aikana luodaan tilanteita, 
joissa oppilas voi kehittää taitoa arvioida itseään sekä hän oppii ottamaan palautetta 
tekemästään itsearviosta. Itsearvioinnin menetelmänä voidaan käyttää esim. kirjallisia 
ja suullisia itsearviointeja. 

3. luokalla otamme huomioon opetuksessa ja kasvatuksessa koulumme vuositeeman, 
joka on lv. 2022-2023 Yhdenvertaisuus ja sujuva arki. Oppilaiden kanssa keskustellaan 
siitä, kuinka kaikilla on oikeus turvalliseen ja rauhalliseen oppimisympäristöön. Kaikkien 
mielipiteet ja kulttuuritausta ovat yhtä arvokkaita. Arjesta tulee toimivaa, kun yhdessä 
luotuja sääntöjä noudatetaan ja kaikkia kunnioitetaan. Tunne- ja vuorovaikutustaidot 
kehittyvät vertaissuhteissa ja niissä on mahdollisuus myös omaksua arvoja ja asenteita 
sekä rakentaa positiivista käsitystä itsestään. Koulussa vertaisryhmä on tukena kaikissa 
oppimisprosesseissa. 

Syksyn MOK- teemana on Elämää vedessä ja keväällä Helsinki. Näitä aiheita käsitellään 
soveltuvin osin ympäristötiedossa, suomen ja venäjän kielessä, kuvaamataidossa, 
käsitöissä, liikunnassa ja matematiikassa. Teemme retken Sea Life-akvaarioon ja lähellä 
olevaan rantaan. Hyödynnämme opetuksessa sitä, että koulumme on Itämeri-koulu. 
Seuraamme lehdistössä käytävää keskustelua Itämerestä ja sen tilasta ja 
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harjoittelemme siinä yhteydessä myös kriittistä lukutaitoa. Helsinki-teeman yhteydessä 
teemme kiertokävelyn tunnetuimpiin nähtävyyksiin ja oppilaat valmistavat kohteista 
esittelyn ja toimivat kiertokävelyn aikana vuorollaan oppaina muille. 

Taide- ja kulttuuritapahtumiin osallistumme tarjonnan mukaan. Perinteisesti 3. luokat 
ovat osallistuneet Helsingin kaupungin järjestämään 5x2-taideopetukseen. Käymme 
kirjastovierailulla/kirjavinkkauksessa Kanneltalolla ja vierailemme siellä myös 
taidenäyttelyssä. Teemme retkiä läheisiin metsiin ja puistoihin sekä hyödynnämme 
Lassilan ja Pirkkolan urheilupuistojen suomia liikuntamahdollisuuksia. 

3. luokalla syvennämme tvt-taitojamme. Otamme entistä aktiivisempaan käyttöön 
Bingelin ja Classroomin kaikilla oppitunneilla oppimisen välineenä. Harjoittelemme 
etenkin hakukoneiden käyttöä ja niistä löytyvän tiedon luotettavuuden arvioimista 
sekä turvallista ja vastuullista sosiaalisen mediassa olemista. Tutustumme 
tekijänoikeuksiin ja lähdemerkintöjen tärkeyteen. 

4. luokat    
 
4.luokilla kaksikielinen opetus ja tiimiopetus painottuvat erityisesti luonnontiedon, 
matematiikan, venäjän kielen, kuvaamataidon ja musiikin opetukseen. Kouluvuoden 
MOK -teema, venäläinen kulttuuri sekä venäläinen Helsinki ovat sekä tiimiopettajuuden 
että kaksikielisen opetuksen painopistealueita.  

Painottamme omatoimista asioista huolehtimista ja itsenäistä toimintaa koulun arjessa. 
Kiinnitämme erityistä huomiota myös sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen. 
Harjoittelemme hyviä tapoja, keskustelutaitoja ja toisen huomioon ottamista silloinkin, 
kun asioista ollaan eri mieltä. Yhteiskuntaopin myötä pohdimme tältä osin erityisesti 
sovittelua ja sen vaatimia taitoja.   

Neljäsluokkalaiset tutustuivat Pietariin etänä, tekevät venäläisen kulttuurin vihkoa, 
tutustumme ruokakulttuuriin (чаепитие) sekä siihen liittyvään sanastoon, tutustumme 
ennakkoon nähtävyyksiin ja kaupungin historiaan erilaisten projektien, esitelmien ja 
mm. nettisivustojen kautta.  Tieto- ja viestintätekniikan käyttö yhdistyy sekä MOK-
teemaan että opintoihin yleisesti. Kuten ennenkin, tieto- ja viestintätekniikan käyttö 
kulkee luonnollisena osana oppilaan arkea ja oppimista.   

Opintoretket tukevat neljännen luokan tavoitteita niin opillisesti kuin 
kulttuurisestikin.  Retkikohteissa on huomioitu visuaalinen, monikulttuurinen ja 
kielellinen anti mahdollisimman monipuolisesti: ajankohtaisia näyttelyitä, museoita, 
musiikkia, kirjastoretkiä ja mahdollinen laivavierailu. 

 
5. luokat  
 
5.-luokilla tiimiopetus painottuu matematiikkaan, venäjän kieleen ja luonnontieteesiin. 
Kaksikielistä opetusta annetaan opetussuunnitelman mukaan. Itseohjautuvuutta ja 
vastuunottoa omasta opiskelusta ja koulunkäynnistä harjoitellaan jo yläluokkia ajatellen. 
Kouluarjessa yhdistyy luokka- ja aineenopetusmuotoinen opiskelu. 
 
Mok-teemamme lukuvuonna 2022-2023 on yhdenvertaisuus sekä ihmisoikeudet koulun 
yhteisen lukuvuositeeman mukaisesti. Mok-viikko toteutetaan yhteistyössä 
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aineenopettajien kanssa. Mok-viikolla käytetään Unesco-koulujen materiaalia ja 
nettimateriaalia. 
 
Selvitetään maksuttomia retkikohteita ja esimerkiksi Kanneltalossa tarjolla olevia 
tapahtumia, ja osallistutaan niihin mahdollisuuksien mukaan. Käymme elokuvissa ja 
suoritamme venäjän- ja suomenkieliset lukudiplomit. Lukuvuoden lopuksi toteutetaan 
mahdollisesti retki. Kohteeksi valikoidaan mahdollisesti jokin lähialueen 
luontoretkikohteista tai Helsingin edustan saarista ja kaikkien 5.-luokkien yhteisellä 
retkellä. 
 
Yläluokkien tiimi  
 
Tiimi aloitti toimintansa lukuvuoden 2022 alussa, ja tiimiin kuuluvat luokat 6-9. 
Lukuvuonna 2022-2023 keskitytään koulun sääntöjen noudattamisen valvomiseen ja 
siihen, että oppilaat työskentelevät monipuolisesti muiden oppilaiden kanssa 
koulupäivän aikana. Erityisesti huomiota halutaan kiinnittää oppilaiden myöhästelyyn, 
työrauhaan, uuteen kännykkäkäytäntöön ja vuoden teemaan “ suvaitsevaisuus ja 
yhdenvertaisuus”. 
 
Lukion tiimi  
 
Lukiotiimi aloitti toimintansa lukuvuoden 2022 alussa, joten tulevan lukuvuoden aikana 
tiimi keskittyy toiminnan organisointiin ja kehityskohteiden kartoittamiseen. 
Tavoitteena on muodostaa lukiotoiminnalle vuosikello, johon on sisällytetty keskeiset 
tapahtumat ja vuosittain toistuvat rutiinit. Tällä pyritään jakamaan opettajien ja 
opiskelijoiden työmäärää varmistaen, ettei tiettyihin jaksoihin kasaudu liikaa tehtäviä.  

Lukiotiimi on valinnut lukuvuoden 2022–2023 erityisiksi kehityskohteiksi lukiolaisten 
opiskelutaitojen ja sitä kautta hyvinvoinnin tukemisen. Lukiossa otetaan käyttöön uusia 
opiskelijan arjenhallintaan ja opiskelumenetelmiin liittyviä käytänteitä, minkä lisäksi eri 
oppiaineissa kiinnitetään erityistä huomiota erilaisten opiskelutaitojen ja 
vastaustekniikoiden harjoitteluun. Yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi 
järjestetään syys- ja kevätlukukaudella tapahtumia, joita voivat olla esimerkiksi 
lukiolaisten ryhmäytymispäivä, urheilupäivä ja hyvinvointipäivä. 

 

5.3 Aineenopetus   
 
Kielet  

Vieraiden kielten opetuksessa kehittämisen kohteita ikäluokittain ovat 

 1-4. lk (EN): painotetaan toiminnallisuutta ja positiivista pedagogiikkaa osana 
opetusta 

 5-6. lk (EN & RU): tietokoneavusteinen oppiminen projektiluonteisena työnä (6. 
lk), toiminnallisuus, suullinen kielitaito (ääntäminen ja kommunikaatio) 

 5-9. lk: samanaikaisopettajuus / yhteisopettajuus englannissa ja ruotsissa 
(lukujärjestyksen sallimissa rajoissa)  

 7-9. lk: tietokoneavusteinen opetus/oppiminen kaikissa vieraissa kielissä  
 Valinnaiset kielet: tietokoneavusteinen opetus/oppiminen 
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 Lukioruotsi ja lukioenglanti:  

Kieliprofiilin kehittäminen: Yhteinen sessio kaikille kielten opettajille 

Yhteisopettajuus (kurssien/opintojaksojen suunnittelu), materiaalin jakaminen ja 
kehittäminen Googlen jaetussa tiedostossa. 

Suullisen kielitaidon kehittäminen, argumentointi ja omien mielipiteiden esittäminen.  

Opiskelijoiden kannustaminen harrastuneisuuteen kielessä ja kulttuurissa (kirjat, 
äänikirjat, Podcastit). 

Projektit  

 Selvitetään mahdollisuutta yhteistyöhön muiden maiden opiskelijoiden kanssa 
jollain lukiokurssilla, esimerkiksi Unesco Baltic Sea Project eli Itämeri-projektissa 
olevien koulujen kanssa, tai osallistua Erasmus-hankkeeseen. 

Tapahtumat  

 Euroopan kielten päivän (26.9.) huomioonottaminen viikolla 39 (alakoulu: 
luokanopettajat ja kielten opettajat; yläkoulu: aineenopettajat)  

 Lucian päivä 13.12.: Lucia-kulkue (ruotsin ja musiikin yhteistyö) 

Opintoretket (tärkeimmät)  

 Mahdollisuuksien mukaan yksi lukion vuosiluokka viedään katsomaan 
englanninkielistä/ruotsinkielistä esitystä 

Suomi äidinkielenä ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä -opetuksessa 
tavoitteena on lisätä oppilaiden lukemista kaikilla luokka-asteilla 5–9. Kaikki oppilaat 
lukevat vähintään 4–5 kirjaa lukuvuoden aikana. Varmistetaan, että kaikilla oppilailla on 
henkilökohtainen kirjastokortti. Alaluokilla kannustetaan suorittamaan lukudiplomeja. 
Tehdään yhteistyötä kirjastojen kanssa. Pyritään järjestämään kirjailijavierailuja 
esimerkiksi etäyhteyksin. Tehdään yhteistyötä suomen kielen ja kirjallisuuden ja 
muiden oppiaineiden kesken. Välitetään oppilaille suomalaista kulttuuriperintöä 
esimerkiksi huomioimalla juhlapäiviä.       
   
Lukuvuoden sisältöjä ja retkiä suomi äidinkielenä ja kirjallisuus sekä suomi toisena 
kielenä ja kirjallisuus -opetuksessa luokilla 5–9 ja lukiossa ovat:    
   

 Kaikilla 5.–9. luokilla tutustutaan kirjaston palveluihin (erityisesti 
kirjavinkkauksiin) ja käytetään niitä. Selvitetään erityisesti Kanneltalossa 
tarjolla olevia tapahtumia ja osallistutaan niihin mahdollisuuksien mukaan. 
Käydään muissa kulttuuritapahtumissa ja -kohteissa mahdollisuuksien 
mukaan.   
 5. luokalla käydään elokuvissa ja muissa kulttuuritapahtumissa ja -
kohteissa mahdollisuuksien mukaan ja suoritetaan lukudiplomeja.    
 6. luokalla käydään elokuvissa ja muissa kulttuuritapahtumissa ja -
kohteissa mahdollisuuksien mukaan ja suoritetaan lukudiplomeja.   
 7. luokalla osallistutaan kulttuuritapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. 
Osallistutaan kirjaston järjestämään Rivien välistä -
kirjavinkkaustapahtumaan.  
 8. luokalla järjestetään yhteinen väittelyprojekti, jossa hyödynnetään 
yhteisopettajuutta. Käsitellään sisällissotaa ja toista maailmansotaa 
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yhteistyössä historian opetuksen kanssa. Vieraillaan Päivälehden museossa. 
Osallistutaan kulttuuritapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.    
 9. luokalla järjestetään elokuva- tai teatterikäynti. Vieraillaan Helsingin 
kirjamessuilla.    
 Lukiossa järjestetään teatterikäynti tai käynti muussa 
kulttuuritapahtumassa jokaiselle vuositasolle.   

   
Äidinkielen ja suomi toisena kielenä -oppimäärien opetuksessa hyödynnetään 
samanaikaisopetusta ja etsitään sopivia käytänteitä yhteisopettajuuteen.   
 
Venäjän kieli   
 
Huomioidaan lukuvuoden teema, yhdenvertainen ja sujuva arki, venäjän kielen 
tunneilla avoimen keskustelun ja monipuolisen kuva- ja videomateriaalin avulla. 
Arvostetaan moninaisuutta.  Vaikutetaan siihen, että oppilaat ja opiskelijat tuntevat 
olonsa turvalliseksi.  
 
Suomalais-venäläisessä koulussa painottuu venäjän kielen ja kulttuurin tuntemus. 
Jokaisella perusopetuksen ikäluokalla toteutetaan vähintään yksi monialainen 
oppimiskokonaisuus (MOK), jossa venäjän kieli on mahdollisuuksien mukaan 
integroituna.  
 
Toteutetaan ja kehitetään yhteisopettajuutta ja jaetaan siihen liittyviä konkreettisia 
käytänteitä. Eriytetään ja ryhmitellään oppilaita joustavasti.  Opetellaan eriyttämisen 
tapoja opetuksen eri osa-alueilla ja jatketaan oppijalähtöisten työtapojen käyttöä.  
 
Kasvatetaan materiaalipankkia, jonne opettajat voivat koota parhaimpia ideoitaan, 
pelejään, toiminnallisia harjoituksia ja tehtäviä.  Kehitetään pedagogisia käytänteitä ja 
formatiivista arviointia.  
Tehostetaan oppilaiden ja opiskelijoiden motivaatiota opiskella venäjää.  
 
Hankkeet, projektit, tapahtumat 
 
Lukiossa pyritään järjestämään opintojaksojen puitteissa mahdollisuuksia vierailla 
Helsingin yliopistolla tai osallistua etäluentoihin. Venäjän opiskelua tuetaan tarjoamalla 
mahdollisesti teatteri- ja museokäyntejä.  
Osallistutaan Euroopan kielten päivän tapahtumiin syyskuun viimeisellä viikolla 
yhdessä oppilaiden ja vieraiden kielten opettajien kanssa.  
Etsitään yhteistyökouluja Euroopasta, erityisesti Baltian maista.  
Järjestetään Aapis- ja Kirjainjuhla 1. luokkalaisille keväällä.  
Järjestetään venäjän kieleen ja kulttuuriin liittyviä tietokilpailuja ja toiminnallisia 
tehtäviä yhteistyökoulujen kanssa. Tuetaan oppilaskuntia Sergei-gaalan 
järjestämisessä.  
Järjestetään teatteri-ilmaisutyöpajoja yhteistyökumppaneiden kanssa.  
Tarjotaan kulttuurikasvatusta koko koulun väelle esimerkiksi päivänavausten 
muodossa.  
Jatketaan venäjän kielen kielimaistattelua lähipäiväkodeissa (Vuorilinna, Raitti, 
Kuninkaantammi). 
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Matemaattis-luonnontieteelliset aineet  
 

Teema: Yhdenvertaisuus ja sujuva arki 

Kiinnitetään oppitunneilla ja välitunneilla huomiota toinen toisemme huomioimiseen 
yhdenvertaisina kouluyhteisön jäseninä, niin nuorten kuin myös aikuisten kesken. 
Kohdataan ihminen ihmisenä 5K-periaatteella: 

· Kiinnostu, kysy, kunnioita, kuuntele, kannusta. 

Tsempataan erityisesti kännykättömään tuntitoimintaan ja puututaan myös läppärillä 
oppitunnilla pelaamiseen. 

Retket, tapahtumat, projektit: 

5 lk Tekniikan museovierailu keväällä, matikkakerho viikoittain (5.-6.lk), Toiminnallista 
matematiikkaa(koulussa) 

6 lk Yrityskylä MOK-viikolla, Ohjelmointi-kerho (HY) (1päivä), Heureka-retki keväällä, 
matikkakerho viikoittain (5.-6.lk), Toiminnallista matematiikkaa (koulussa) 

7 lk Gadolini-luokka kemianlaitos ja Fotoni-luokka fysiikanlaitos (HY), Toiminnallista 
matematiikkaa(koulussa) 

8 lk Geopiste (HY), Phyton-ohjelmointi (HY) keväällä, Toiminnallista matematiikkaa 
(koulussa), Vedenpuhdistuslaitos (kemia) 

9 lk YK-simulaatio, Ympäristökonferenssi (kemia, biologia, maantieto), Fotoni-luokka 
(HY), Toiminnallista matematiikkaa (koulussa) 

 
Reaaliaineet  
 

Reaaliaineissa kehittämisen kohteena ovat nykyisten opetussuunnitelmien 
tieteenalojen mukaisten lähestymistapojen laajempi toteuttaminen ja niiden 
tavoitteiden saavuttaminen. Kaksikielistä opetusta toteutetaan erityisesti 5.-6.luokilla. 
Yläkoulun historiassa on palattu käyttämään paperisia oppikirjoja. Lukiossa jatketaan 
opiskelutaitojen kehittämistä ja painotetaan opiskelijoiden vastuunottoa omasta 
opiskelustaan. Myös vastaustekniikan taitojen kehittämistä jatketaan lukiossa. 
Reaaliaineissa tuetaan vieraskielisten oppilaiden suomen kielen taidon kehittymistä ja 
suomalaisen yhteiskunnan tuntemista.  Unesco-kouluna reaaliaineiden opetuksessa 
edistämme kulttuurista monimuotoisuutta ja tietoisuutta. Lisäksi käsitellään sekä 
taloudellista että ekologista kestävää kehitystä.  

Hankkeet ja projektit:  

 Opintokäynnit pääkaupunkiseudun kohteisiin 
 Kaksikielisen ja teemaopetuksen kehittäminen yhteistyössä muiden 

aineenopettajien kanssa   
 Tiedonhankinnan taitojen kehittäminen ja lähdekritiikin taitojen harjoittelu 

kaikilla asteilla  
 Ukrainan sodan ja sen vaikutusten käsittely 
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 Historiatulkintojen käyttö poliittisiin tarkoituksiin  
 Agenda 2030-teemojen käsittely 
 Malli-YK 9.luokkien MOK-teemana 
 HI5-opintomatka Tukholmaan tai Turkuun yhdessä ruotsin kielen lukiokurssin 

kanssa keväällä 
 Taloustaitokilpailu 9.luokille keväällä 

     
Taito- ja taideaineet  

Taito- ja taideaineissa keskitytään tänä lukuvuonna sujuvaan arkeen ja luokkatilojen 
viimeistelyyn. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään pääkaupunkiseudun kulttuuri- 
ja liikuntatarjontaa. Lähde luontomatkalle -valinnaiskurssi retkeilee Nuuksiossa 8.-
9.9.22. 

   
Kaksikielinen opetus  
 
Toteutetaan laajamittaista kaksikielistä ja kaksisuuntaista kielenopetusta rakentamalla 
laadukasta kielen oppimispolkua esiopetuksesta alkuopetukseen. Kaksisuuntaisessa 
opetuksessa opetuksen kieli, suomi tai venäjä, on venäjänkielisille oppilaille äidinkieli ja 
suomenkielisille vieras kieli, ja päinvastoin.  Luodaan todellisia kielenkäyttötilanteita ja 
rohkaistaan oppilaita käyttämään venäjän kieltä sekä suomea toisena kielenä 
oppitunneilla ja myös niiden ulkopuolella.  Huolehditaan kaksikielisen opetuksen 
jatkumosta alkuopetuksen jälkeen.   
 
Venäjänkielisen aineenopetuksen kehittämisessä pääpaino on alakoulun opetuksessa. 
Hyödynnetään vertaisoppijoita erilaisissa kielenkäyttöön liittyvissä aktiviteeteissa tai 
tilanteissa: äidinkieleltään erikielisiä lapsia sekoitetaan toiminaan opetuksessa 
kieliryhmissä tai yli kieliryhmien. Luokkatasoittain haetaan toimivia kokoonpanoja ja 
jatketaan yhteisopettajuuden kehittämistä. Pyritään jäsentämään selkeästi 
venäjänkielinen ja suomenkielinen osuus koulupäivästä tai tunneista.  
Venäjän kieli on myös koulun monialaisten oppimiskokonaisuuksien yksi toimintakieli. 
Erityisesti tämä näkyy leirikoulu- ja kulttuurimatkoilla 6. ja 9. luokilla, mutta myös osana 
muita oppimiskokonaisuuksia. 
Systematisoidaan kielikäytänteitä siitä lähtökohdasta, että jokainen opettaja on kielen 
opettaja. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilaiden vierasta kieltä (venäjää) tai toista kieltä 
(suomea) kehitetään järjestelmällisesti mahdollistamalla ja vaatimalla kielenkäyttöä 
niin arkisissa kohtaamisissa kuin oppitunneilla. 
 
TUVA-koulutus  
Tutkintokoulutukseen valmentavassa (TUVA-) koulutuksessa opiskelee 11 ukrainalaista 
nuorta. Heille järjestetään opintoja TUVA-koulutuksen opetussuunnitelman mukaisesti. 
Ryhmällä on ryhmänohjaaja, joka toimii myös suomen kielen opettajana ryhmälle.   

6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
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Kansainvälisyys ja kulttuuri ovat koulussamme keskeinen oppimisen kohde. Suomalais-
venäläisessä koulussa painottuvat venäjän kielen ja kulttuurin tuntemus. Suomalainen 
ja venäläinen kulttuuri ja kansainvälisyys näkyvät koulun juhlissa, teemapäivissä ja 
oppimiseen liittyvissä projekteissa.  

 

Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan oppilasvaihtoa   ja vierailuja. Tutustutaan e-
Twinningiin ja mahdollisuuksiin löytää myös venäjänkielisiä kumppaneita EU-maista.    

 UNESCO-koulutoiminta 
 
Suomalais-venäläinen koulu osallistuu aktiivisesti Unesco-ASPnet-kouluverkon 
toimintaan ja sen kehittämiseen. Unesco-koulut tarjoavat ja kehittävät laadukasta 
koulutusta, joka edistää kestävää kehitystä ja kestäviä elämäntapoja, ihmisoikeuksia, 
sukupuolten tasa-arvoa, rauhan ja väkivallattomuuden kulttuuria, 
maailmankansalaisuutta ja kulttuurien monimuotoisuuden arvostamista. Tämän 
lukuvuoden tavoitteena koulussamme on erityisesti tehdä Unesco-koulutoiminta 
näkyväksi ja tutuksi kaikille koulun oppilaille, opiskelijoille ja opettajille.   
 
Lukuvuoden aikana vietetään YK:n eri teemapäiviä ja -viikkoja, kuten YK:n päivä, lapsen 
oikeuksien päivä ja viikko, filosofiapäivä, vainojen uhrien muistopäivä, maailman 
vesipäivä sekä rasismin ja syrjinnän vastainen viikko, pitämällä aamunavauksia, 
käsittelemällä aiheita oppitunneilla ja järjestämällä tapahtumia koulussa. Koulun 
jokavuotisista toiminnoista Nälkäpäiväkeräys, Taksvärkki ja malli-YK ovat osa Unesco-
koulutoimintaa. Viidesluokkalaisille järjestetään yhdenvertaisuuteen liittyvää ohjelmaa 
osana monialaisia oppimiskokonaisuutta.  
 
Oppilaita osallistetaan teemapäivien ja -viikkojen ja muun Unesco-koulutoiminnan 
suunnitteluun esimerkiksi oppilas- ja opiskelijakuntien kautta. Tavoitteena on 
tutustuttaa nuoria demokratiaan ja innostaa heitä osallistumaan yhteiskunnalliseen 
toimintaan esimerkiksi vaalipaneelin kautta. Tutustutaan Unescon 
maailmanperintökohteisiin koulussa ja mahdollisuuksien mukaan matkoilla.  
 
Koulu on mukana Uudenmaan Unesco-ASPnet-koulujen peruskoulujen ja lukioiden 
hankkeissa, joissa vahvistetaan Unesco-koulujen profiilia ja tiivistetään yhteistyötä 
koulujen välillä. Lukuvuoden aikana järjestetään mm. koulujen yhteinen teemaviikko 
oppilaiden ja opiskelijoiden tärkeäksi kokemasta teemasta. Tutustutaan muissa 
Unesco-kouluissa käytössä olevaan Unesco host -toimintaan ja käynnistetään sitä 
mahdollisuuksien mukaan myös Suomalais-venäläisessä koulussa. 
 
Toiminnasta tiedotetaan Kohti vuotta 2030 -blogissa 
http://kohtivuotta2030.blogspot.com ja Uudenmaan Unesco-koulujen blogissa 
https://uudenmaanunesco.blogspot.com/. 
 
Unesco BSP-projekti ja Suomalais-venäläinen koulu  
 
Suomalais-venäläinen koulu osallistuu kansainvälisen Unesco Baltic Sea Projectin 
(Itämeri-projekti) toimintaan. Koulu osallistuu myös Yhteinen Itämeri -hankkeeseen, 
jossa on mukana suomalaisia Itämeri-projektin lukioita. Hankkeessa tiivistetään 
yhteistyötä Itämeri-projektin koulujen välillä sekä järjestöjen ja korkeakoulujen kanssa. 
Tavoitteena on myös kehittää ja kokeilla monialaista pedagogiikkaa. Osallistutaan 
Yhteinen Itämeri -hankkeen järjestämälle leirille Seilin saarella toukokuussa ja muihin 
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yhteisiin tapahtumiin eri puolilla Suomea. Pyritään järjestämään alakoululaisille 
Itämeri-projektiin liittyvää ohjelmaa, kuten retki Kotkan Maretariumiin.   
 
Toiminnasta tiedotetaan kansainvälisessä Unesco BSP -blogissa https://unesco-
bsp.blogspot.com/ ja Yhteinen Itämeri -hankkeen blogissa 
https://yhteinenitameri.wordpress.com/. 
 

7. KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA 
 

Koulun ulkopuolisen toiminnan suunnitelmaan sisältyvät seuraavat varaukset koulun 
ulkopuolella järjestettävään opetukseen:  

- Leirikoulumatka 6.-luokkalaisille Viroon (Narva- Narva-Joesuu) 15.-17.5.2023 
- Kulttuurimatka 9.-luokkalaisille Latviaan (Riika) 23.-26.5.2023 
- Ryhmäytymis- ja kulttuurimatka lukion 1. vuosikurssille Tallinnaan 5.-7.10.2022 
- Kielikurssi lukion 2. vuosikurssille Tallinnaan keväällä 2023 
- HI5-opintomatka Tukholmaan tai Turkuun yhdessä ruotsin kielen lukiokurssin 

kanssa keväällä.     
 

Muu koulun ulkopuolinen toiminta 

- lukion 1.vuosikurssin ryhmäytymisiltapäivä 20.8. koululla 

- 7. luokkien ryhmäytymispäivät Kannelmäen nuorisotalolla 16.-18.8.  

- osallistuminen Annantalon taideopetukseen, 3. luokat 

- osallistuminen Kanneltalon taidepajoihin  

- osallistuminen Yrityskylään, 6. luokat 

- osallistuminen Taidetestaajat –projektiin, 8. luokat 

- urheilupäivä perusopetuksen luokilla 1–9, kulttuuri- ja hyvinvointipäivä 
lukiossa     

- talviurheilupäivä perusopetuksessa helmikuussa  

- työelämään tutustuminen TET-jakso, 8. (1vko) ja 9. luokat (1 vko)  

- Studia -messut 23.-24.11., lukion abiturientit  

- joulukirkko perusopetuksen ja lukion oppilailla   

- yksi taksvärkkipäivä oppilasta kohden keväällä, yläluokat 

- uimaopetus, luokat 1–2  

- ortodoksioppilaiden pääsiäiskirkko  

- kevätretki perusopetuksessa  

- kevätkirkko perusopetuksen ja lukion oppilailla 

- teatteri-, museo-, näyttely-, yritys- ym. opintokäyntejä lukuvuoden aikana.   
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8.      YHTEISTYÖ JA VERKOTTUMINEN  
 

Yhteistyö Suomessa ja Venäjällä  

Jatketaan yhteistyötä Helsingin Ranskalais-suomalaisen, Helsingin Eurooppalaisen 
koulun, Itä-Suomen koulun ja Joensuun Norssin (Tullinportti, 5 lk) kanssa. Osallistutaan 
Helsingin Suomalaisen yhteiskoulun vetämään erityistehtävän saaneiden kielilukioiden 
verkoston toimintaan (Lukki). Tehdään yhteistyötä kielikoulujen, pääkaupunkiseudun 
koulujen ja päiväkotien kanssa sekä venäjän kieltä opettavien koulujen kanssa.  
Jatketaan yhteistyötä Suomi-Venäjä-seuran kanssa.  

Yhteistyötä tehdään mahdollisuuksien mukaan myös Slaavilaisen kirjaston, Helsingin 
yliopiston ja Aleksanteri-instituutin kanssa.  Aloitetaan uusien ystävyyskoulujen kanssa 
kirjeenvaihto, etätapaamiset ja mahdolliset vierailut. Kutsutaan 9. luokkalaisten 
oppilaiden ystäviä tutustumaan kouluun, venäjän kieleen ja kulttuuriin. 

9.-luokkalaisille etsitään mahdollisuuksia osallistua venäjän kielen 
taitotasotestaukseen.  

Yhteistyö muualla 

Yhteistyötä tehdään myös muualla Euroopassa venäjää opettavien koulujen kanssa. 
Järjestetään opettajille täydennyskoulutusta. Otetaan vastaan opetusharjoittelijoita 
yliopistolta. Osallistutaan venäjän kielen opiskelun edistämiseksi järjestettäviin 
tapahtumiin. Koululla on yhteistyökouluja ranskan- ja saksankielisillä alueilla. Baltic-Sea 
Project –hankkeeseen osallistuvat koulut ja organisaatiot muodostavat kansainvälisen 
yhteistyöverkoston. Ylläpidetään näitä verkostoja ja kehitetään sitä edelleen. 
Osallistutaan Unesco-kouluverkoston toimintaan. 

Toimitaan venäjän kielen ja venäjänkielisen opetuksen asiantuntijakouluna. 

Järjestetään opettajille täydennyskoulutusta ja webinaareja. Osallistutaan venäjän 
kielen opiskelun edistämiseksi järjestettäviin tapahtumiin. 

Päiväkodit yhteistyöpäiväkodit, lähialueen päiväkodit - kielimaistiaiset.   

9. SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN OPPILASHUOLLON   
TOIMINTASUUNNITELMA 
 

Oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea oppilasta opiskelussa ja elämänhallinnassa 
sekä auttaa kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. 
Lisäksi oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Tavoitteena on 
edistää oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa sekä syrjäytymistä 
koulutuksesta ja työelämästä.  Ohjauksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia 
selviytyä muuttuvissa elämäntilanteissa, opintojen nivelvaiheissa sekä työuran 
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siirtymissä. Oppilaanohjausta toteutetaan Suomalais-venäläisessä koulussa yksilö-ja 
pienryhmäohjauksena sekä luokkamuotoisena ohjauksena.  

Oppilaanohjauksen teemat eri luokka-asteilla: 

7. luokan keskeisiä teemoja ovat opiskelutaitojen kehittäminen, yläkoulussa 
muiden kanssa toimiminen sekä valinnaisaineisiin tutustuminen.  

8. luokan keskeisiä teemoja ovat itsetuntemus sekä Suomen 
koulutusjärjestelmään ja työelämään tutustuminen. Kahdeksannella luokalla 
opintoihin kuuluu viikon mittainen työelämään tutustumisjakso eli TET. 

9. luokalla perehdytään erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin ja pohditaan 
itselle soveltuvaa opintopolkua peruskoulun jälkeen. 9. luokalla syvennetään 
myös työelämään liittyvää osaamista. 9.luokkalaisten opintoihin kuuluu viikon 
mittainen työelämään tutustumisjakso eli TET.  

8. ja 9. luokan oppilaiden ohjaukseen kuuluu myös jatko-ohjaus peruskoulun jälkeisiin 
opintoihin sekä tarvittaessa tehostettu henkilökohtainen ohjaus. Tehostettua 
henkilökohtaista ohjausta annetaan ohjauskeskusteluissa, pienryhmissä ja 
tutustumiskäynneillä.  

Opinto-ohjaus lukiossa 

Lukion opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa lukio-opinnoissa ja huolehtia 
siitä, että opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee 
siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään. Ohjauksen lähtökohtana ovat opiskelijan 
yksilölliset ohjaustarpeet. Opiskelijaa pyritään ohjaamaan vastuullisuuteen siten, että 
hän pystyy suunnittelemaan opintojaan, tunnistamaan opiskeluun liittyviä ongelmia ja 
etsimään apua näihin haasteisiin. 

Ohjaus on lukiokoulutuksen henkilöstön tavoitteellisesti johdettua yhteistä työtä. 
Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä 
ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Opinto-ohjausta on 
saatavilla henkilökohtaisena ohjauksena, pienryhmäohjauksena sekä opinto-ohjauksen 
kursseilla / opintojaksoilla. Opinto-ohjauksen kurssit / opintojaksot OP01 ja OP02 
jakautuvat kaikille kolmelle lukiovuodelle.  

Opiskelija laatii lukio-opintojen aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman. 
Henkilökohtainen opintosuunnitelma koostuu opiskelusuunnitelmasta, 
ylioppilastutkintosuunnitelmasta sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelmasta. Opiskelijaa 
tuetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä 
jatko-opinto- ja urasuunnitelman laatimisessa ja suunnitelmien päivittämisessä.  

Lukiossa opiskelija saa ohjausta jatko-opintojensa suunnittelussa sekä opintoihin 
hakeutumisessa. Lukion opinto-ohjauksen kautta opiskelija saa tietoa työ- ja 
elinkeinoelämästä sekä yrittäjyydestä. Opiskelija saa opintojensa aikana 
mahdollisuuden tutustua sekä työelämään että erilaisiin jatko-opiskelu vaihtoehtoihin. 
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Jatko-opintoihin siirtymiseen kiinnitetään erityisesti huomiota lukio-opintojen 
loppuvaiheessa. 

Suomalais-venäläisessä koulussa toimii kaksi opinto-ohjaajaa. 

Opinto-ohjaajat: 

Aija Lund (7.-luokat, lukion 10-ryhmä ja TUVA-opiskelijat) 

Salli Rantanen (8. -ja 9. -luokat, lukion ryhmät 11 - 13) 

 Kouluterveydenhuolto 

Terveydenhoitajan tavoitteena on tavata kaikki oppilaat ja opiskelijat 
terveystarkastuksissa. Terveystarkastuksista osa on laaja-alaisia, jolloin terveystarkastus 
sisältää myös lääkärintarkastuksen. Terveydenhoitajan vastaanotolle on mahdollista 
hakeutua myös yksilöllisen tarpeen mukaan. 

Terveydenhoitaja tekee terveystarkastukset pääosin yksilövastaanottoina. Tämän 
lukuvuoden aikana terveydenhoitaja tekee   2.- ja 4.luokkalaisten terveystarkastukset 
”ryhmätarkastuksina”. Tarkastus koostuu terveys- ja hyvinvointioppitunnista sekä 
oppilaan henkilökohtaisesta terveystarkastuksesta. 

Terveystarkastusten lisäksi terveydenhoitajan työnkuvaan koulussa kuuluvat mm. 
oppilaiden ja opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, terveydellisten 
olojen valvonta sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Lisäksi terveydenhoitaja työskentelee 
koulun yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä, jossa terveydenhoitajan tehtäviin 
kuuluvat esimerkiksi yhr-tapaamiset ja yhteisoppituntien pitäminen. Yksilökohtaiseen 
oppilashuoltoon terveydenhoitaja osallistuu tarvittaessa oppilas/opiskelijakohtaisesti. 

Rokotustyö on yksi iso osa terveydenhoitajan työtä. Terveydenhoitaja noudattaa 
kansallista rokotusohjelmaa ja rokottaa rokotteet tämän ohjelman mukaisesti. 
Terveydenhoitaja voi rokottaa myös joitain kansallisen rokotusohjelman ulkopuolisia 
rokotteita. Näistä on kuitenkin sovittava aina tapauskohtaisesti. 

Suomalais-venäläisellä koululla on kaksi terveydenhoitajaa, joista toinen tavattavissa 
ma-pe ja toinen osan viikosta.  

Kouluterveydenhoitajat  

Seija Pekkinen puh. 050 310 5602  

Tuulia Hyvönen puh. 040 626 2209 

Kuraattori työskentelee SVK:ssa kolmena päivänä viikossa. Tavoitteena lukuvuodelle on 
yhteisöllisen oppilashuollon rakenteiden vahvistaminen (esim. oppilaat/opiskelijat 
mukaan laajemmin oppilas-huoltokokouksiin), yksilökohtaiseen oppilashuoltoon 
ohjautumisen käytänteiden vahvistaminen (toimintaohjeet ja konsultaatiot) sekä 
oppilaiden osallisuuden ja kohtaamisen lisääminen. Kuraattori on mukana 
vaikuttamassa oppilaiden osallisuuteen kyselyillä, vertaistoiminnalla ja oppilaskunnan 
kanssa tehtävällä yhteistyöllä. 

Kuraattori jatkaa sähköisen kyselyn toteuttamista peruskoulun luokille 5–9 sekä lukion 
ryhmille liittyen mm. oppilaiden koulunkäyntiin, luokan ilmapiiriin ja kaverisuhteisiin. 
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Kyselyn tulokset käydään luokittain läpi ja luokka suunnittelee yhdessä opettajan kanssa 
tulosten hyödyntämisen luokan hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tulokset läpikäydään myös 
yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä, johon osa luokan oppilaista/opiskelijoista 
osallistuu. Kyselyt tullaan toteuttamaan vuosittain ja luokan tilanteen kehitystä 
pystytään näin seuraamaan pitkällä aikavälillä. 1–4-luokilla opettajat tekevät manuaalit 
luokkakyselyt, jotka käsitellään luokissa ja yhteisöllisessä oppilashuollossa. 

Syksyllä kuraattori osallistuu 7-luokkalaisten ryhmäyttämiseen. Lukuvuoden aikana 
toteutetaan tunne-, turva- ja kaveritaitotunteja eri luokka-asteille. 

Kuraattorin yhteisöllinen oppilashuolto koostuu mm. yhr-tapaamisista, 
luokkaseurannoista, luokkien ryhmäyttämisistä, yhteisoppitunneista opon (ja 
mahdollisesti muun oppilashuoltohenkilöstön) ja opettajien kanssa, vanhempainilloista 
sekä koulun tapahtumista ja suunnittelutilaisuuksista. 

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on moniammatillisen työskentelyn 
vahvistaminen. Tar-koituksena on vastata oppilaiden/opiskelijoiden tarpeisiin 
mahdollisimman hyvin ja vahvistaa oppilashuoltokertomuksen kirjauksia. 

Kuraattori Johanna Ek puh 050 401 3392. 

 

Koulupsykologi 

Koulupsykologi lähipalvelun tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa tuen piiriin 
hakeutumista varhaisessa vaiheessa. Ennaltaehkäisevässä työssä tarvitaan koko 
kouluyhteisön tukea, jonka suunnittelussa psykologi omalta osalta antaa konsultaatiota, 
neuvoo tutkimusten perustella tarkoituksenmukaisen tuen järjestelyasioista sekä tekee 
psyykkisen terveyteen ja hyvinvoinnin liittyvissä kysymyksissä yhteistyötä koulun 
henkilökunnan kanssa. 

Suomalais-venäläiselle koululle ei ole toistaiseksi saatu rekrytoiduksi psykologia. 
Pyritään ohjaamaan oppilaita ja opiskelijoita kunnallisiin palveluihin tai käyttämään 
naapurikoulujen psykologin konsultointia, kunnes koululle saadaan nimetty 
koulupsykologi Helsingin kaupungilta.   

10. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 
 

Luokkatoimikunnat ja vanhempien kokoukset huolehtivat kodin ja koulun käytännön 
yhteistyöstä. Syksyllä järjestetään yleiset esiopetuksen, luokkien 1–5 sekä luokkien 6–9, 
lukion ja TUVA-koulutuksen vanhempainillat. Keväällä pyritään järjestämän yhteinen 
luento yhdenvertaisuus teemasta vanhemmille ja henkilöstölle.  

Vanhempien, oppilaan ja luokanvalvojan väliset kehityskeskustelut käydään jokaisen 
oppilaan kanssa. Näissä keskusteluissa kerätään palautetta myös koulun toiminnasta. 
Wilma-ohjelmaa käytetään poissaolojen seurantaan ja yhteydenpitoon kodin, koulun ja 
huoltajien välillä luokilla 1–9 ja lukiossa. Luokanvalvojat ovat myös puhelimitse tai 
sähköpostilla yhteydessä vanhempiin tarvittaessa. Wilma-ohjelman lisäksi alaluokilla on 
käytössä reissuvihkot, joissa viestit kulkevat opettajan ja vanhempien kesken. 
Perusopetuksen oppilaat ja lukion opiskelijat saavat omat tunnukset Wilmaan.   
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Kodin ja koulun yhteistyötä sekä yhteisöllisyyttä painotetaan kaikessa toiminnassa.  
Uudesta koulurakennuksesta ja toiminnasta tiedotetaan huoltajia. Rehtorin aamukahvit 
syyskuussa kodin ja koulun yhteistyöpäivänä.  

Vanhempainyhdistys järjestää yhteistyössä koulun kanssa tapahtumia ja osallistuu 
koulun kehittämiseen. Vanhempainyhdistys tukee oppilaita ja opettajia stipendein. 
Koulun johtokunnassa on kaksi oppilaiden huoltajien edustajaa.  

11. TOIMINNAN ARVIOIMINEN  
 

Järjestetään mahdollisuuksia käydä keskusteluja oppilaiden, opettajien, muun 
henkilöstön ja huoltajien kanssa opetussuunnitelman toteutumisesta, toiminnan 
laadusta jne. Oppilailta pyydetään jatkuvaa palautetta toiminnasta, opetuksesta ja 
järjestelyistä. Pohditaan ja arvioidaan säännöllisesti toimintakulttuuria yhteisissä 
kokouksissa. Oppilaiden ja opiskelijoiden edustajat osallistuvat yhteisöllisen 
oppilashuollon kokouksiin. Oppilaskunnan jäseniä pyydetään mukaan opettajien 
kokouksiin tuomaan esille oppilaiden näkökantoja yhteisiin asioihin.  

Palautetta voidaan kerätä vanhempainilloissa ja esimerkiksi Wilma-kyselyillä. 
Yhteistoiminta-aikaa käytetään arvioimiseen. Saatua palautetta hyödynnetään 
toiminnan kehittämiseksi. 

12. KOULUSTA TIEDOTTAMINEN JA OPPILAIDEN REKRYTOINTI 
 

Kohdistetaan tiedottamista esiopetusiässä olevien lasten vanhemmille.  Hyödynnetään 
Some-kampanjaa ja ilmoitetaan lehdissä. Lähetetään esite lähialueiden esiopetusiässä 
olevien lasten huoltajille. Järjestetään avointen ovien päivät tammi- ja helmikuussa 
ennen yhteishakua. Tehostetaan sähköistä viestintää ja hyödynnetään sosiaalista 
mediaa koulun markkinoinnissa nuorille. Tiedotetaan pääkaupunkiseudun 
perusopetuksen opinto-ohjaajia kouluun pyrkimisestä ja koulun opetusohjelmasta. 
Markkinoidaan lukiota ja koulua oman koulun ja lähikoulujen 9. luokkalaisille. 
Yhdeksänsien luokkien oppilaiden vanhemmille järjestetään yhteishakuinfo 
tammikuussa.  

Kuudesluokkalaisille ja heidän huoltajilleen esitellään yläluokkien opiskelua ja toimintaa 
syyslukukauden lopulla. Kevätlukukaudella tiedotetaan esiopetuksen oppilaiden 
vanhemmille kouluun pyrkimisestä ja perusopetuksesta. 

Järjestetään soveltuvuuskokeet kouluun pyrkiville helmi- ja huhtikuussa ja tarvittaessa 
myös muina aikoina. 

 

13. HENKILÖSTÖN YHTEISTYÖ JA KEHITTÄMINEN 
 

13.1 Yhteistyöajat ja tapaamiset 
Keskiviikkoisin klo 14.35 pidetään luokka-asteiden ja ainejaostojen sekä tiimien 
kokoukset erillisen aikataulun mukaisesti. Tiimejä on viisi: esiopetuksen tiimi (ohjaava 
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opettaja Svetlana Koprinen), luokkien 1 & 3 tiimi (Emilia Tavi ja Tatiana Saikkonen) 
luokkien 2-4-5 tiimi (Taru Helenius ja Natalja Hälfors), yläluokkien tiimi (Elina Turunen) ja 
lukion tiimi (Päivi Koski-Andberg). Tiimien vetäjät (suluissa yllä) tapaavat säännöllisesti 
johtoryhmää jokaisen jakson lopussa.  

YS-ajan käytöstä sekä seurannasta sovitaan opettajien kanssa. Opettajakokoukset ovat 
noin 1-2 kertaa lukukaudessa iltapäivisin. Kaikki kokoukset pidetään lähtökohtaisesti 
lähikokouksina.  

Muu henkilöstö kokoontuu tarvittaessa. Johtoryhmä kokoontuu kerran viikossa 
säännöllisesti viikkopalaveriin.  Työsuojelutoimikunta ja yhteistoimintaryhmä 
kokoontuvat tarvittaessa.   

  

13.2 Työhyvinvointitoiminta ja osaamisen kehittäminen 
Jatketaan tyhy- ja tyky-toimintaa työhyvinvoinnin edistämiseksi. Suomalais-venäläisen 
koulun työhyvinvointisuunnitelma päivitetään.   

Edistetään työhyvinvointia ja huolehditaan hyvästä työilmapiiristä. Järjestetään 
työnohjausta henkilöstölle tarpeen ja resurssien mukaan. Toteutetaan 
työhyvinvointikysely VMBaro lokakuussa.  

Pidetään kehityskeskustelut jokaisen työntekijän kanssa. Kehityskeskustelussa 
arvioidaan työn vaativuus ja henkilökohtainen suoriutuminen.    

Päivitetään uusille työntekijöille suunnattu SVK-perehdyttämisopas. 

Opettajat ja muu henkilöstö voivat osallistua myös koulun ulkopuoliseen koulutukseen 
rehtorin päätöksellä.   

Tuetaan henkilöstön vapaa-ajalla tapahtuvaa liikuntaa ja kulttuuriharrastuksia sekä 
hyvinvointia mahdollisuuksien mukaan ePassin avulla. 

14. OPETUSTUNNIT JA MUUT OPETTAJILLE MÄÄRÄTYT TEHTÄVÄT  
 

14.1 Opetustunnit 
Eri oppiaineiden ja opettajien vuosiviikkotunnit ovat koottuna erilliselle liitteelle.   

14.2 Muut opettajille määrätyt tehtävät ja niistä maksettavat korvaukset 
Korvauksista sovitaan erikseen uuden palkkausjärjestelmän mukaisesti. (§ 24 
Työnantaja voi määrätä opettajalle opetuksen kehittämiseen ja hallintoon liittyviä tai 
muita vastaavia erikseen määrättäviä tehtäviä. Tehtävistä maksetaan 
ylituntipalkkioperusteen mukainen korvaus siten, että 1,5 h työmäärä vastaa yhtä 
ylituntipalkkiota. Tuntimäärä arvioidaan työnantajan ja opettajan kanssa yhteisesti 
etukäteen. Palkkio voidaan maksaa niistä erillisistä tehtävistä, joita ei ole otettu 
huomioon tehtävien vaativuutta määriteltäessä.) 

Oppilaskunnan ohjaava opettaja  

Yläluokat ja lukio   Sanna Koivuranta lukio 0,75 vuosiviikkotuntia 

   Ekaterina Pikelner 0,75 vuosiviikkotuntia 



 

25 

 

Alaluokat    Natalia Hällfors 1.0 vuosiviikkotuntia  
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Oppilashuollon lukuvuoden toimintasuunnitelma, vuosikello  

Luokanvalvojat ja ryhmänohjaajat    

 



 
 

   
             LUOKANVALVOJAT / RYHMÄNOHJAAJAT 
 
                              LUKUVUOSI 2022–2023 
   
 
   0A    13   Hampinen Heli  
   0B     11  Koprinen Svetlana  
   0C     12 Honkanen Jenna 
   0D     13 Kopalina-Kirsi Anna 
          
   1A     22 Tavi Emilia 
   1B     19 Kupreeva Lidia 
   1C     20 Koprinen Elina 
 
   2A     19 Simola Lotta 
   2B    19 Moshnikov Pavel 
   2C    20 Hällfors Natalja 
  
   3A    18 Saikkonen Tatiana  
   3B     20 Jyrkönen Irina 
   3C     18 Westman Kirsi 
 
   4A    18 Tuovinen Elena 
   4B    19  Reinikainen Minna 
   4C     19 Kauhanen Irina 
 
   5A     19 Iossafova Elena  
   5B     15 Helenius Taru 
   5C     17 Virtanen Tuuli 
 
   6A    22 Pikelner Ekaterina 
   6B    20 Jauhiainen Kaisa  
   6C 21 Vainikka Markus 
 
   7A 18    Pentinen Irina 
   7B 19 Oupornikova Anna 
   7C 17 Huhtinen Olli 
 
   8A 16 Danishevski Ksenia   
   8B 18 Koskela-Tarvas Elina 
   8C 21 Nykänen Viljami 
 
   9A 25 Pelgonen Maria 
   9B 23  Turunen Elina 
 
             10        41  Kinnunen Laura/Lohi Natalia 
   11 50 Clément Maija-Liisa / Mikko Mäntylä 
   12       46 Koski-Andberg Päivi / Koivuranta Sanna 
   13       21  Kukkonen Lidia  
       TUVA 11  Nikkari Maria 
 
          YHT     720      
        3.10.2022 



Liite   
Oppilashuollon lukuvuoden toimintasuunnitelma/ vuosikello 2022 - 2023 

   

   0-5. luokat   6.-9. luokat, lukio   

Elokuu   
   
   
Vanhempainillat   
Esiopetus ke 17.8.  
Luokat 1–5 ke 24.8.   
luokat 6 - 9 ke 31.8.   
    

   
Erityisopetuksen tarpeen kartoitusta ja 
suunnittelua yhteistyössä huoltajan ja 
opettajien kanssa   
Oppilashuollon toiminnasta kerrotaan 
luokkien 0-5 vanhempainilloissa.   
    

   
Erityisopetuksen kartoitusta ja suunnittelua 
yhteistyössä aineenopettajien kanssa.   
   
7-luokkalaisten ryhmäytymispäivät 
Kannelmäen nuorisotalolla yhdessä 
nuorisotoimiston kanssa.  
 
Lukion 10-ryhmän ryhmäytymispäivä.   
 
Oppilashuollon toiminnasta kerrotaan 
luokkien 6 –9 vanhempainilloissa.  
     
Siirtopalaveri 7. luokalle.   
    
Toimintavälitunnin organisointi huomioiden 
koronaviruksesta johtuvat rajoitukset.   

Syyskuu    
   
   
   
Vanhempainillat      
Lukion 1. vuosikurssi 
ke 7.9.      

   
LUKIMAT -matematiikan testi 0-2 -
luokat   
Matematiikan yksilökartoitukset 
tarvittaessa   
MaKeKo-koe (matematiikan keskeisen 
aineksen koe) 3-4 –luokat 
 
Sanelu 5. luokat 
Erityisopettajien lisäkartoitukset 
tarvittaessa.       
 

Koululaisten suun 

määräaikaistarkastukset  7-, 9-, 11- 

ja 14-vuotiaille.  
    

   
Oppilashuollon toiminnasta kerrotaan lukion 
1. vuosikurssin vanhempainillassa.  
 
Lukion 1. vuosikurssin 
opiskelijoiden lukitestaukset (1.  jakso)   
   
 9. luokkalaisten henkilökohtaiset opinto-
ohjauksen ohjauskeskustelut alkavat.  
   
9. luokkalaisten tehostettu ohjaus 
alkaa/jatkuu.    
   
Abien jatko-opinto-ohjauskeskustelut 
alkavat.   

Lokakuu   
   
   
   
     

   
Oppimissuunnitelmien laadinta 
yhteistyössä huoltajan ja 
aineenopettajan kanssa luokanvalvojan 
johdolla.   
Yhteiskirjoitustilaisuudet 
27.9., 29.9. ja 6.10. 
   
VERSO-toiminta aloitetaan.   
 
4.-luokkalaisten terveys- ja hyvinvointi 
oppitunnit.   

     
MaKeKo-koe (matematiikan keskeisen 
aineksen koe) 6 – 9 –luokat.   
   
Oppimissuunnitelmien laadinta yhteistyössä 
erityisopettajan, huoltajan ja 
aineenopettajan kanssa luokanvalvojan 
johdolla.  Erityisopettajan konsultaatioaika 
27.9., 29.9. ja 6.10.  
    
   
9. luokkalaisten ohjauskeskustelut opon 
kanssa jatkuvat (loka – maaliskuu) 

Marraskuu      Oppilashuollon ohjausryhmän kokous.   



Apulaisrehtori tiedottaa esikoululaisten 
vanhemmille opetussuunnitelmasta ja 
oppilaaksi otosta.   
Vanhempainilta esikoulussa aiheena 
kielenoppiminen ja kouluvalmiudet     

   
7. tupakka- ja nuuskavalistusviikko   
   
9.-luokkalaisten yhteishakuprosessin 
tukeminen   
   
Ylioppilaskirjoituksiin liittyvien lausuntojen 
laatiminen.   

Joulukuu      
Esikoululaisen kouluvalmiustesti 
tarvittaessa   
   
2. luokkalaisten terveys- ja 
hyvinvointioppitunnit.   

   
9.-luokkalaisten tukeminen 
päättötodistusten ja yhteishakuprosessin yh- 
teydessä tiivistyy    
   
   

Tammikuu      
Esikoulun ohjaava opettaja kertoo 
esikoulun toiminnasta Kalinka-
päiväkodin vanhempainillassa   
2-3 -luokat sanelu tammi-helmikuun 
aikana.   
Luokat 0–2 LUKIMAT matematiikka -
testi tarpeen mukaan   
Esikouluun ja kouluun 1-luokalle 
ilmoittautuminen   

   
9. luokkalaisten yhteishakuvanhempainilta 
   
6. luokat sanelu tammi-helmikuun aikana.   
 
Luento- Sano stop väkivallalle (Tomas 
Jouhilampi, mahdollisesti 24.1.23) 

Helmikuu      
Oppimissuunnitelmien päivitys   
    

   
Päihdevalistus 8. luokat ja lukio Ehyt 
ry, HuumeBussi tai muu vastaava.    
Seksuaalikasvatusluennot,    
6. luokat.   
Oppimissuunnitelmien päivitys.   

Maaliskuu      
Ala-asteen lukutesti ALLU  2., 4. ja 5. 
luokat, muille tarvittaessa.      
Valintojen stoori, 6.luokat.   
Oppimissuunnitelmien päivitys   
Jatkuu.  

 
Ala-asteen lukutesti ALLU 6. luokat   
Varmistetaan tuki oppilaille, joilla saattaa 
vuositodistuksen arvosanaksi tulla 4 tai 5.  
Oppimissuunnitelmien päivitys jatkuu.    
   
9. luokkalaisten yhteishaku  
 
Korkeakoulujen yhteishaku 

Huhtikuu      
Kouluun pyrkivien soveltuvuuskokeet    
Koulutulokkaiden tutustuminen ja 
vanhempainilta   
Huolehditaan opiskelun järjestämiseksi 
tarpeellisen tiedon siirtymisestä 
nivelvaiheissa 0–1, 2–3,  6–7.   

   
Ylioppilaskirjoituksiin liittyvien lausuntojen 
laatiminen. 
   
Ohjausryhmän tapaaminen.   
   
8. luokkalaisten tehostettu ohjaus alkaa 
(huhti-toukokuu)  

Toukokuu      
Sanelu 1. luokat ja tarpeen mukaan 
muille.   
    

   
 
7.luokkien seksuaalikasvatusluennot alkavat    



Yhteisöllisen oppilashuollon ja 
erityisopetuksen tarpeen kartoitusta ja 
suunnittelua sekä arviointia.   

Yhteisöllisen oppilashuollon ja 
erityisopetuksen tarpeen kartoitusta ja 
suunnittelua.   
Tiedonsiirto (taustatietolomakeet ja 
pedagogiset asiakirjat) yläkoulusta lukioon. 
     

Kesäkuu – heinäkuu      
Koulutulokkaiden (tulevat 1. 
luokkalaiset ja lukion 1 
vuosikurssilaiset) terveystarkastukset.   

   
Ilman opiskelupaikkaa jääneiden 9. luokalta 
valmistuneiden oppilaiden ohjaus.  
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