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Yleiskatsaus Overview
• 50 luokkaa, 978 oppilasta

• 85 opettajaa ja koulunkäyntiohjaajaa

• Kouluvalmentaja Päivi Kiuru ja 

työelämäohjaaja Annika Voutilainen

• Oppilashuollon henkilöstöä

• Terveydenhoitajat Seija Salo ja Lika 

Honkajuuri (sijainen)

• Kuraattori Patrick Ahlstrand

• Psykologi Henna Parkas

• Opinto-ohjaajat Matias Aaltonen ja Piia 

Kievari

• Koulusihteerit Alatalossa Kiia Kairamaa ja 

Ylätalossa Meeri Tanner

• Alatalossa Ilomäen päiväkodin 3 

eskariryhmää

• MLL:n iltapäiväkerho
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• 50 classes, 978 pupils

• 85 teachers and teaching assistants

• School coach Päivi Kiuru, work life 

councellor Annika Voutilainen

• Student care personnel

• Nurses Seija Salo and Lika Honkajuuri 

(substitute)

• School social worker Patrick Ahlstrand

• School psychologist Henna Parkas

• Guidance councellors Matias Aaltonen 

and Pia Kievari

• School secretaries Kiia Kairamaa and Meeri 

Tanner

• 3 preschool groups of Ilomäki kindergarden

• Morning and after-school-care (MLL = 

Mannerheim League for Child Wellfare)



2021 painopisteet

Osallisuus ja 

yhteisöllisyys

Kestävä 

kasvatus

Strategiset tavoitteet 2021

Vastuullinen 

taloudenpito

Hyvinvoinnin 

vahvistaminen

Jokaiselle 

hyvä 

oppiminen

1. Mahdollistamme 

jokaiselle oppijalle 

yksilöllisesti sopivia 

tapoja oppia ja 

opiskella

2. Käytämme koko 

kaupunkia oppimisen ja 

työnteon ympäristönä

3. Uudistamme 

toimintaamme tilojen 

yhteiskäytöllä

Hyvä johtaminen

Strategic goals

1. We make sure that every pupil can learn

and study according to invidual needs.

2. We use the whole city as learning and 

working environment.

3. We renew our work by sharing facilities. 



Pedaryhmät
Peda 1-2
Peda 3-4
Peda 5-6

Peda 7
Peda 8
Peda 9

Erityisopetus, opot

Aihetiimit
12 henkeä (1-
2/pedaryhmä)

Koordinaattoreina:
Johtavat opettajat, joryn

opettajajäsenet

A
in

eryh
m

ät

Viisikko 
3 rehtoria +
2 johtavaa 
opettajaa

Kokoukset 1 x vko

Johtoryhmä 
(10 hlöä):

7 tiimien vetäjää ja 3 
rehtoria

Kokoukset 1 x 2 vkoa

1. Tapahtumat ja painotettu opetus (Lilli, Anna-
Riikka) / Festivities and weighted curriculum
- Painotettu liikunta
- Painotettu musiikki
- Toiminnallinen luokka-arki
- Juhlat ja tapahtumat
2. Oppilaiden osallisuus ja ympäristökasvatus 
(Lotta) / Participation and sustainable work
- Osallisuus ja oppilaskunta
- Ekoröllit, Vihreä Lippu
3. Turvallisuus (Tiina) / Security
- Turvallisuusrutiinit
- Kiva-koulu
4. Yhteistyöverkostot (Tiia) / Cooperation
networks
- Kaksikielinen opetus
- Kansainvälisyys
5. Hyvinvointi (Anni, Kaisa) / Welfare
- Tyhy-toiminta
- Oikeus oppia, Tehostettu ohjaus, TEPPO

• Oppilaiden osallisuus
• Opetuksen suunnittelu
• Arviointi
• Ilmiöt
• Oppimisen ohjaaminen
• Oppimisympäristöt
• Yhteisopettajuus
• Yhteispeli
• Koti ja koulu

Ilo, Luovuus, Arvostus, Ystävyys

Henkilöstön työnjakoa   Organization of personnel

• Participation
• Planning
• Assessment
• Phenomenon-based teaching
• Study counselling
• Learning environments
• ”Yhteispeli” – methods for 

grouping etc
• Home and school collaboration



Toimenkuvat Job descriptions
Rehtori Marja Riitta Rautaparta Virka-apulaisrehtori Antti 

Kervinen

Virka-apulaisrehtori Mari 

Koivukangas

Vastaa koulun toiminnasta

(POL 21.8.1998/628, 37 §)

- Strateginen ja pedagoginen 

johtaminen

- Rekrytointi

- Talous

- Tilat ja oppimisympäristöt

- Apulaisrehtoreiden ja lähiesimies

- OPS-työ

- Verkostot, ulkoinen viestintä

- Henkilöstösuunnittelu

- Esimiestehtävät opettajille

- OPS-työ

- Arviointi

- Oppilashallinto

- Oppilaaksiotto

- Oppilasryhmittelyt

- Resurssilaskenta

- Opettajien työmäärät ja tunnit

- Yksilöllinen moniammatillinen 

oppilashuolto

- Opettajan tuki kasvatustyössä

- Esimiestehtävät opettajille ja 

avustajille

- Yhteisöllinen oppilashuolto

- Erityisopetus

- Koulunkäyntiavustajat

- Oppilaan pedagogisen tuen prosessit

- Yksilöllinen moniammatillinen 

oppilashuolto

- Resurssilaskenta

- Opettajien työmäärät ja tunnit

- Oppilasryhmittelyt

- Opettajan tuki kasvatustyössä

- Main responsibility of the school

- Strategic and pedagogical planning

- Recruitment

- Curriculum

- Financies; School buildings

- Superior of teachers

- Pupils’ register

- Curriculum and assessment

- Resources

- Teahers’ support

- Superior of teachers and assistants

- Students welfare

- Special teaching

- Resources

- Teachers’ support
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Koulun oma kehittäminen
Asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta jatkuvat

• Oppilaiden osallistuminen

• Kiusaamisen vastainen työ

Moniammatillinen oppilashuolto ja –tuki

• Oikeus oppia –hanke; kouluvalmentaja, 

monikielinen ohjaaja

• TEPPO-tehostettu ohjaus

10 v-juhlavuosi

Kodin ja koulun yhteistyö: Luokkavanhempi-

verkosto
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Based on the survey to families and 

pupils:

• Involvement of pupils

• Work against bullying

Student welfare and learning support

• Projects related to

• Coaching

• Counselling

• 10th year anniversary

• Home and school collaboration: 

Network of class guardians



Koronaohjeet Covid measures

• Lähiopetus ja opetussuunnitelma 

lähtökohtina

• Vain terveenä kouluun

• Käsienpesu, desinfiointiaineen käyttö

• Yli 12-v rokotukset tarjolla koululla ja 

rokotuspisteissä

• 6. lk oppilailla ja henkilöstöllä maskit

• Etäopetus- ja annosruokavalmius

• Etätapaamiset ja –infot

• Koronatapauksissa epidemiologiselta 

toiminnalta kohdennetut tiedotteet
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• Curriculum and contact teaching at school

primarily

• Stay at home with any symptoms of illness

• Washing hands and using disinfectants

• Vaccinations for pupils over 12 years at 

school and public vaccination points

• Pupils (6th graders >) and personnel wear

masks

• Readiness for distant teaching and food 

distribution in case of corona infection

• Distant meetings and infos

• In case of corona infection targeted notice

from epidemiological operations unit



Ajankohtaista Current topics

• 1-3 luokka-asteilla
• koronaohjeistuksia

• eskariyhteistyö

• kerhotoiminta

• kouluterveystarkastukset 1. lk

alkaneet 

• hakeutumiset 2. luokalla

• 4-6 lk
• oppimateriaaleissa siirrytty 

kaikissa oppiaineissa kiertäviin 

kirjoihin 4. lk alkaen

• kerhotoiminta

• hakeutumiset 6. luokalla
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• 1-3 graders

• Covid measures

• Coopeation with preschool

• Afternoon clubs

• 1st graders’ heath care

• 2nd graders’ application (weighted

teaching of music, optional new foreign

languages)

• 4-6 graders

• Re-using of learning materials; also

exercise books of foreign languages

• Afternoon clubs

• 6th graders’ applications



Ajankohtaista Current topics

• 7-9 lk
• Ruokailut ja välitunnit

• kerhotoiminta

• valinnaisaineet ja arviointi

• hakeutumiset 9. luokalla
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• 7-9 graders

• School lunch and breaks

• Afternoon clubs

• Optional subjects

• 9th graders’ application



Yhteystiedot / Contact information
Laajasalon peruskoulu
Käyntiosoite / Address Koulutanhua 1 ja Holmanmoisionpolku 1, 00840 Helsinki

Postiosoite / P.O. Box PL 84301, 00099 Helsingin kaupunki

Kotisivu / Home page https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut//laajasalon-peruskoulu

Facebook ja Instagram Laajasalon peruskoulu, laajasalon_peruskoulu

Opetussuunnitelma ops.edu.hel.fi  

Rehtori / Marja Riitta Rautaparta, marja.rautaparta@hel.fi

Principal 09 310 80 785, 050-3269 810

Virka-apulaisrehtorit / Antti Kervinen, antti.p.kervinen@hel.fi 040-6212880

Vice Principal Mari Koivukangas, mari.koivukangas@hel.fi 040-8261406

Koulusihteerit / Alatalo: Kiia Kairamaa, kiia.kairamaa@hel.fi 040-3348186

School secretary Ylätalo: Meeri Tanner, meeri.tanner@hel.fi 09 310 64629

20.9.2021 Etunimi Sukunimi 10

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/laajasalon-peruskoulu
mailto:marja.rautaparta@hel.fi
mailto:antti.p.kervinen@hel.fi
mailto:mari.koivukangas@hel.fi
mailto:kiia.kairamaa@hel.fi
mailto:meeri.tanner@hel.fi


Työn iloa!

Lentoon Laajikasta

– ilo, luovuus, arvostus, ystävyys


