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SVK-INFO TAMMIKUU 2023 
    20.1.2023  
  
Tammikuun tapahtumia  
 
ti 17.1. avoimet ovet perusopetuksessa 
ke 18.1. ja 25.1. avoimet ovet lukiossa  
ti 24.1. klo 8.30 väkivallan vastainen luento luokat 6–9  
ke 25.1. klo 17.00 yhteishakuinfo 9.luokkalaisille ja huoltajille  
26.1. ilmoittautuminen esiopetukseen ja 1. luokalle päättyy  
ti 31.1. klo 13.30 soveltuvuuskoe perusopetukseen luokille 2–9 pyrkiville  
 
Ennakkotietoa helmikuun tapahtumista  
 
ke 1.2. klo 17.30 valinnaisaineinfo 7. luokkalaisille ja huoltajille 
ke 1.2. klo 18.00 vanhempainyhdistyksen vuosikokous koululla   
ke 1.2.– ke 8.2. lukion koe- ja arviointiviikko ja preliminäärikokeet, la 4.2. koepäivä 
to 9.2. IV jakso alkaa  
to 9.2. penkkarit  
to 9.2. klo 18.30 vanhojen tanssit huoltajille ja läheisille liikuntahallissa 
pe 10.2. vanhojen tanssit oppilaille   
ti 14.2. yläluokkien talviurheilupäivä (tarkemmat ohjeet ja ilmoittautumiset Wilmassa)  
ke 15.2. luokkien 1–4 talviurheilupäivä  
ma 20.– pe 24.2. talviloma  
21.2.–21.3. yhteishaku lukio- ja ammatilliseen koulutukseen  
 
Oppilasrekrytointi meneillään  
 
Suomalais-venäläisellä koululla ei ole varsinaista oppilaaksi ottoaluetta, kouluun 
hakeudutaan ympäri pääkaupunkiseutua ja myös kauempaa. Koulumme on valtion 
kielikoulu, jossa noudatetaan suomalaista opetussuunnitelmaa. Poikkeuksena on 
venäjän kieli, jossa oppimäärä on pitkää kieltä laajempi. Koulussamme englanti on 
toinen pitkä kieli.  
 
Tiedotamme kouluun hakemisesta lehdessä, kotisivuilla, somessa ja erillisellä 
mainoksella esikouluikäisten perheitä. Järjestämme avointen ovien päiviä ja tilaisuuksia 
tutustua kouluun. Tehostimme some-kanavien käyttöä postaamalla kuvia ja videoita 
koulun arjesta. Uusissa upeissa tiloissa ja hyvin varustetussa koulussa on erinomaiset 
mahdollisuudet järjestää laadukasta toimintaa. Muun muassa taide- ja taitoaineiden 
oppitiloista ja oppilaiden tuotoksista on postauksia. Käykää tykkäämässä ja jakakaa!  
    
Yhteishaku lukioon ja ammatilliseen koulutukseen  
 
Yhdeksäsluokkalaisille ja heidän huoltajilleen pidetään yhteishakuinfo 25.1. 
Oppivelvollisuusikää nostettiin viime vuonna. Tämä tarkoittaa, että 9. luokkalaisen on 
hakeuduttava toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun 
oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Oppivelvollinen hakeutuu 
koulutukseen yhteishaun kautta. Ohessa linkki huoltajan muistilistaan 
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/huoltajan-muistilista .  
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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 21.2.-21.3.2023. Yhteishaun tulokset ovat julkisia aikaisintaan 15.6. 
Opiskelupaikka pitää käydä vahvistamassa. Tarkemmat tiedot paikan 
vastaanottamisesta hyväksymiskirjeessä. Lisätietoja opinto-ohjaaja Salli Rantaselta puh 
0295332413.    
 
   
Penkkariajelut järjestetään Helsingin lukioissa 9.2. Abit lähtevät koulusta klo 11 jälkeen 
ja sitä ennen on perinteistä penkkariohjelmaa koulussa, kuten abien ja 
ekaluokkalaisten yhteisohjelma lavalla.   
 
Vanhojen tanssit järjestetään liikuntahallilla. Huoltajille vanhat tanssivat torstai-iltana 
klo 18.30 ja seuraavana aamuna oppilaat saavat nauttia tansseista ja pukuloistosta.   
   
Uudet virusmuunnokset leviävät aiempia muunnoksia nopeammin. Liikkeellä on 
influenssaa, tavallista nuhaflunssaa sekä vatsatautia. Syksyn taudit ovat olleet 
ärhäkämpiä ja poissaoloja on ollut paljon. Oireisena ja sairaana ei tulla kouluun, vaan 
jäädään kotiin sairastamaan. Sairaspoissaolot ilmoitetaan kuten ennenkin, eli oppilas 
on huoltajan ilmoituksella poissa opetuksesta. Tällöin mahdolliset oppimisvajeet 
korjataan oppilaan palattua kouluun esimerkiksi tukiopetuksella. 
  
Samalla muistutetaan abiturientteja myös muusta vastuullisesta ja terveysturvallisesta 
vapaa-ajan  
toiminnasta. Näin turvataan ylioppilaskokeisiin osallistuminen terveenä ja täysissä 
voimissa.  
 
Marjatta Sarpaneva vieraili koululla 11.1. ja lahjoitti koululle Timo Sarpanevan 
kokoelmista Dymkovo -keramiikkaleluja. Ne on saatu lahjaksi 1974 ja niitä on säilytetty 
huolella. Lelut ovat koululla esillä vitriinissä. Niistä on meille iloa oppitunneilla, niitä 
voidaan tutkia, keksiä tarinoita, niitä voidaan piirtää, muovailla jne.  
  
Ennakkotietoa päiväleiristä koululla Pakilan Visan järjestämänä kesäkuun alussa. 
Lisätietoa tulossa seuralta.   
 
Hyvää vuoden jatkoa!   
 
Tuula Väisänen  
rehtori  
  


