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Tärkeää kouluelämää 

Yhteisöllisyys 

 
 

Tehtaankadun ala-asteella yhdessä 

tekeminen ja yhdessä oppiminen ovat 

tärkeitä. Yksilö kasvaa osana yhteisöään. 

Yhteiset tapahtumat, oppitunnit ja yhteinen 

koulussa vietetty aika on täynnä 

mahdollisuuksia. 

Taidekasvatus 

 
 

Painotamme opetuksessamme 

taidekasvatusta. 

Käsillä tekeminen ja ilmiöiden pohtiminen 

taiteen keinoin kasvattaa yksilöä ja opettaa 

tunnistamaan omat vahvuudet. Taide vie 

meidät osaksi itseämme suurempaa ja 

auttaa tunteiden käsittelyssä. 

Oppilashuolto 

 
 

Sosiaaliset suhteet, henkinen ja fyysinen 

terveys ovat tärkeitä lapsen kasvulle ja 

kehitykselle. 

Koulussamme työskentelee 

kouluterveydenhoitaja Saija Peranto, 

psykologi Juulia Kallio sekä kuraattorit Harri 

Hypén ja Niclas Recorbé. 
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Järjestyssäännöt 

Perusopetuslain mukaan: 

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön 

( §29 ). Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja 

käyttäydyttävä asiallisesti ( §36 ). 

Turvallisuus 

- pysyn koulupäivän aikana koulun alueella 

- liikun rauhallisesti kävellen koulun tiloissa, huomioin toiset 

välitunnilla oltaessa ja välitunnilta sisään tullessa 

- en kiusaa toisia  

- pidän huolta yhteisistä tiloista ja tavaroista 

- ilmoitan koulun aikuiselle, jos huomaan jotakin huolestuttavaa tai 

jonkin olevan epäkunnossa 

- en tuo kouluun vaarallisia esineitä 

- noudatan liikennesääntöjä koulumatkalla 

- noudatan koulun henkilökunnan antamia turvallisuusohjeita 

Oma käytös 

- käyttäydyn kohteliaasti muita kohtaan 

- muistan noudattaa hyviä tapoja kaikkialla 

Ympäristö 

- pidän ympäristöni siistinä. 

- käytän säästeliäästi vettä, sähköä ja koulumateriaaleja. 

Arvostaminen 

- arvostan ja kunnioitan omaa ja toisen koulutyötä. 

- hoidan koulutyöni tunnollisesti. 

- olen hyvä koulutoveri. 

Yleiset sopimukset 

- jos on välttämätöntä tuoda rahaa kouluun, huolehdin siitä tarkasti ja 

teen sen omalla vastuullani. 

- pidän kännykän suljettuna tai äänettömänä koulupäivän aikana. 

- en syö purukumia koulussa. Ksylitolipastilli on sallittu ruokailun 

jälkeen. 

- koulumme on limsaton ja karkiton koulu paitsi herkkutarjoilujen 

tullessa koulun puolelta 

  

Yleistä kouluvuodesta 

Työ ja loma-ajat 

 
 

Syyslukukausi 11.8.2016 - 22.12.2016 

Syysloma on viikolla 42 eli 17.10.2016 - 

21.10.2016 

Joululoma 23.12.2016 - 8.1.2017 

Kevätlukukausi9.1.2017 - 3.6.2017 

Talviloma 20.2.2017 - 24.2.2016 

Koulupäivä 3.9.2016 Pihatapahtuma 

Korvaava vapaa 5.12.2016 

Koulutyön aikataulu 

 

 

Koulutyötä tehdään klo 8.15-15.00 välillä. 

Ruokailemme klo 10.30-12.00 välillä. 

Välipalaa tarjoillaan klo 13.00-13.15 

välipalakortilla tai käteisellä. 

Jos iltapäivän viimeiset tunnit pidetään 

yhteen ilman taukoa, opettaja informoi 

tästä kirjallisesti koteja. 

Arviointi 

 
 

Tavoitekeskustelu järjestetään neljä kertaa 

vuodessa. 

Huoltajat kutsutaan mukaan 31.10.-

4.11.2016 järjestettävään keskusteluun. 

Oppilas saa lukuvuositodistuksen keväällä, 

joka on 1.-4.lk sanallinen ja 5.-6.lk 

numeraalinen. 
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Lukuvuoden teema ja 

tapahtumat 

Suomi100 - YHDESSÄ 

Koulu juhlistaa toiminnassaan 100 vuotta täyttävää Suomea ja 

haluamme kohdistaa toimintaamme yhteisöllisyyden vaalimiseen. 

Syksy/Suomi ennen – Kevät/Suomi nyt 

 

  

Tavoitteet 

Toiminta-ajatus 

  

 

 

 

Arvot 

 

 

Me Tehtaankadun ala-asteella haluamme, 

että jokainen oppilaamme kasvaa 

turvallisessa ympäristössä ihmiseksi, joilla 

on hyvät vuorovaikutustaidot ja joka on 

tietoinen omista vahvuuksistaan. 

 

 

 

 

Koulumme noudattaa Helsingin kaupungin 

arvopohjaa ja pitää arvoja arkisen 

koulutyön ohjenuorana.
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