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Helmi-maaliskuu 2017
10.2.2017
Hyvät vanhemmat
Helmi-maaliskuun tapahtumia
10.2.
11.2.
13.-15.2.
14.2.
16.2.
17.2.
20.–24.2.
21.2. – 14.3.
28.2.

yo-koe, tekstitaito
soveltuvuuskoe esiopetukseen
yo-kokeet, vieraiden kielten kuuntelukokeet
talviurheilupäivä esi- ja perusopetuksessa (erillinen viesti ja ilmoittautumiset Wilmassa)
penkkarit (koulupäivä päättyy klo 13.00)
vanhojentanssit (koulupäivä päättyy klo 13.00)
hiihtoloma
yhteishaku toiselle asteelle
alaluokilla Kalevala juhla Suomi100 juhlavuoden avaus

1.3.
10.3.
13.3. – 27.3.
27.-30.3.

vanhempainilta valinnaisaineet 7. oppilaat ja huoltajat (ilmoittaudu Wilmassa!)
sähköisen yo-kokeen kenraaliharjoitus
ylioppilaskirjoitukset, kirjalliset kokeet (iso liikuntasali suljettu kirjoituksia varten)
Pushkin instituutin kielitestit, 9. luokat

Puškin-instituutin kielitesteihin osallistuvat tänä keväänä 9. luokat. Oppilaat osallistuivat testeihin A2, B1 ja B2
tasoilla. Tulokset ja sertifikaatit tulevat myöhemmin keväällä. Testin läpäisseet saavat virallisen todistuksen
kielitaidostaan.
Opettaja- ja oppilasvaihto pietarilaisen koulun kanssa jatkui helmikuussa. Koulumme 5.luokkien vieraina oli
ryhmä oppilaita. Tällä kerralla teemana olivat luonto ja ekologia. Oppilaat osallistuivat myös opetukseen.
Oppilaat toivat mukanaan lintulautoja, pystyttivät ne koulun alueelle ja seurasivat lintujen ruokailua. Oli hienoa
seurata, miten oppilaat tutustuivat toisiinsa ja ystävystyivät. Yhteydenpito jatkuu varmasti.
Koulussa on kolme venäjän kielen opetusharjoittelijaa maaliskuussa Moskovasta Puškin-instituutista.
He seuraavat opetusta ja pitävät oppitunteja heitä ohjaavan opettajan johdolla.
Ennakkoa kevään matkoista ja leireistä
Leirikoulu- ja opintomatkat huhti-toukokuussa
24.-28.4. Moskova 8. luokat, 18.-29.4. Moskova, lukion 2. vuosikurssi, 24.-27.4. Pietari 4. luokat,

Pakilan Visan järjestämät kesäleirit koululla seuraavasti 5.6.–9.6. ja 12.6.–16.6.
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Suomalais-venäläisessä koulussa järjestettiin keskiviikkona 1.2. Pop up -tilaisuus henkilöstölle ja
vanhemmille. Tilaisuuden teemana olivat tulevaisuuden oppimisympäristöt ja koulun
uudisrakennushanke.

Asiantuntijat esittelivät Pop up -pisteissä tulevaisuuden oppimisympäristöä, suunnitelmaa uudessa
koulurakennuksessa toimimisesta, hankesuunnittelua kokonaisuutena sekä koulun väistötila-asioita. Tilaisuus
jakautui neljään pisteeseen, joissa kaikissa oli 2-3 asiantuntijaa paikalla. Tilaisuudessa oli lämmin ja positiivinen
ilmapiiri.
Pop up -tilaisuudessa vieraili reilut 100 henkilöä, sekä koulun henkilökuntaa että oppilaiden huoltajia. Kävijöitä
kiinnostivat erityisesti uusi opetussuunnitelma, uudet tavat oppia ja uudet avoimemmat ja monipuoliset
oppimisympäristöt.
Pop up-pisteet:
1 Tulevaisuuden oppimisympäristö
Paikalla: Opetushallituksen yliarkkitehti, Reino Tapaninen & kehityksessä mukana ollut pedagoginen
asiantuntija, rehtori Marko Kuuskorpi.
2 Koulun pedagoginen visio ja opetustilakokonaisuus
Paikalla: Koulun käyttäjäedustajien muodostama pedagoginen tiimi & hankesuunnittelun työ-ja
oppimisympäristöasiantuntija, sisustusarkkitehti Julianna Nevari sekä koulun apulaisrehtori Katri BarannikTolvanen.
3 Koulu kokonaisuutena, hankesuunnittelu
Paikalla: Asiakaspäällikkö Jari Auer ja rakennuttajapäällikkö Timo Juolevi, Senaatti-kiinteistöistä &
hankesuunnittelun työ-ja oppimisympäristöasiantuntija, arkkitehti Ritva Kokkola.
4 Väistötila-asiat ja nykyisen koulun jatkotoimenpiteet
Paikalla: Kiinteistöpäällikkö Jari Toljander, rakennuttajainsinööri Jyrki Puska, Senaatti-kiinteistöistä &
koulun rehtori Tuula Väisänen.
Osa koulun oppilaista siirtyy opiskelemaan koulun kentälle rakennettavaan viipalekouluun ensi syksystä alkaen.
Alustavan suunnitelman mukaan viipalekouluun siirtyvät esikoulu ja luokat 1–4. Uuden koulurakennuksen
valmistumisen arvioitu ajankohta on 2021. Koulu rakennetaan nykyiselle tontille. Rakentamisen aikana
väistötilana toimivat viipalekoulu ja osittain nykyisen koulun tilat.

Palautetta kerättiin keskusteluissa ja palauteseinän post it-lapuista. Kiinnostusta herättivät aikataulu ja eri
toimenpiteet lähiaikoina, ennen kuin uudisrakennus valmistuu. Uudet oppimisympäristöt herättivät paljon
hyvää keskustelua. Ymmärrettiin, että uusi toimintakulttuuri ja uudet tavat oppia sekä opettaa tuovat opettajille
aivan uusia vaatimuksia.
Eniten kiitosta sai itse tilaisuus ja tiedottaminen yleisesti. Tilaisuus selkeytti monien ajatuksia. Toisaalta
toivottiin, että palautteista tiedottamista tulisi olla enemmän ja sen pitäisi olla avointa sekä jatkuvaa.
Kiitosta saivat uusi toimintakulttuuri ja uudet opetustilaratkaisut. Uusi toimintakulttuuri herätti myös
kysymyksiä. Sen jalkauttaminen vaatii paljon työtä, sisäistämistä ja koulutusta opettajille. Uusien tilaratkaisujen
toimivuus äänen hallinnan näkökulmasta herätti myös huolta.
Kysymyksiä ja kommentteja saatiin erillisistä tilaratkaisuista sekä esimerkiksi liikuntasalin koosta.
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Eniten kysymyksiä tuli liikennejärjestelyistä, saatto-ja huoltoliikenteen erottamisesta, pysäköintiratkaisuista ja
turvallisen pihan takaamisesta koko uudisrakennushankkeen ajan.
Tilaisuuden järjesti KVA Arkkitehdit Oy yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen, Opetushallituksen ja koulun kanssa.

Hyvää aurinkoista talvilomaa kaikille!

Tuula Väisänen
rehtori
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