
 
 

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Latokartanon peruskoulu 

KUUKAUSITIEDOTE 
Marraskuu 2019 

 
Syyslukukausi alkaa kääntyä loppupuolelle. Marraskuun kuukausitiedotteessa kerrotaan lukuvuoden loppuun 
liittyvistä poikkeusaikataulusta, lähestyvän juhlakauden aikatauluista sekä arvioinneista.  
 
Latokartanon peruskoulussa on opiskeltu viime viikkojen aikana kaiken muun ohella Mun mestat-ilmiöteeman 
parissa. Marraskuun kuukausitiedotteessa on muutamia kuvia oppilaiden ilmiötyöskentelystä.  
 
Toivotamme kaikille voimia lukukauden viimeisiin viikkoihin! 
 
Teemu Lappalainen, rehtori 
Satu Olava, virka-apulaisrehtori 

 
 
 
 



 
 

Mun mestat -ilmiö 
Latokartanossa on meneillään syksyn ilmiöjakson toiseksi viimeinen viikko. Ilmiöjakson aikana oppilaat ovat 
opiskelleet valitsemiensa aihepiirien parissa Mun mestat-teemaan liittyen. Tässä kuvasatoa 
ilmiötyöskentelystä:  
 

  
 

  
 

  
 
 

Älä kiusaa! ja Älä monista -päivät   
3.–6.-luokkien ympäristöraati järjesti 7.11. koko koulun oppilaille suunnatun Älä kiusaa! -päivän. Päivään 
liittyi mm. oppilaiden pitämä aamunavaus ja aulan seinälle ripustettu sitoumus kiusaamattomuuteen. 
Sitoumukseen kertyi runsaasti oppilaiden allekirjoituksia.  
 
Samana päivänä ympäristöraati järjesti opettajille suunnatun Älä monista-päivän. Tarkoituksena oli kiinnittää 
huomiota monistepaperin määrään ja vähentää kopioiden ottamista.    
 
 
 



 
 

Yhtenäiset koekäytännöt 
Oppilaiden koetilanteissa esiintyy silloin tällöin erilaista vilppiä eli lunttaamista. Lunttaaminen ei ole kovin 
yleinen ilmiö, mutta silloin tällöin siihen törmätään. Jotta kiusaus vilppiin vähenisi, Latokartanossa otetaan 
käyttöön yhtenäiset koekäytännöt vuosiluokilla 5.-9. Tavoitteena on vähentää mahdollisuuksia 
lunttaamiseen, jolloin kiusaus vilpin harjoittamiseen vähenee.  
 
Koekäytännöt ovat seuraavat: 
Reppu viedään koetilanteen alussa opettajan osoittamaan paikkaan. Esillä saa olla vain kirjoitusvälineet. 
Omaa puhelinta ei ole sallittua käyttää kokeissa.  
 
 

Koulukuvausten varapäivä 
Niille oppilaille, jotka olivat koulukuvauspäivänä poissa koulusta, järjestetään mahdollisuus käydä 
yksilökuvassa keskiviikkona 20.11. klo 9.30–11.30 välisenä aikana. Kuvauspaikkana toimii Kissankello-luokka 
Niitty-aulassa. 
 
 

Tiedotustilaisuus tulevien 1.-luokkalaisten huoltajille 20.11. 
Järjestämme syksyllä 2020 aloittavien 1.-luokkalaisten huoltajille koulun aloitukseen liittyvän 
tiedotustilaisuuden. Aiheena ovat yleiset koulun alkuun liittyvät asiat sekä Latokartanon kielitarjonta ja 
kielivalinnan tekeminen. Tilaisuus järjestetään pääkoulun ruokalassa osoitteessa Agronominkatu 22 
keskiviikkona 20.11.2019 klo 18–19.30. 
 
 

Neljäsluokkalaisten itsenäisyysjuhla Finlandia-talossa keskiviikkona 4.12. 
Pormestari Jan Vapaavuoren järjestämälle juhlavastaanotolle Finlandia-talossa keskiviikkona 4.12.2019 on jälleen 
kutsuttu kaikki helsinkiläisten koulujen neljäsluokkalaiset yli 6100 oppilasta ja lisäksi noin 500 opettajaa.  
  
Juhlia järjestetään kolme, sillä kaikki eivät mahdu yhtä aikaa Finlandia-taloon. Latokartanon oppilaat  
osallistuvat toiseen klo 12.45 alkavaan juhlaan. Juhla kiinnostaa aina viestimiä. Paikalla on tiedotusvälineitä, joten 
siellä otetaan valokuvia ja tehdään taltiointeja televisioon. Myös Helsinki-kanava on paikalla ja kuvaa juhlia. Juhlat 
näytetään suorana mutta on katsottavissa myös jälkeenpäin Helsinki-kanavan sivuilta. 
 
Latokartanon peruskoulun 4.-luokkalaiset esittävät harjoittelemansa juhlatanssit Latokartanon liikuntahallissa 
4.12. klo 9 alkaen. Vanhemmat ja muut oppilaiden läheiset ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan tansseja. 
Tilaisuus kestää noin puoli tuntia ja tanssiesityksen jälkeen vanhemmilla on mahdollisuus ottaa valokuvia.  
 
 

Erasmus+ projekti HILS 
Latokartanon peruskoulu on mukana kolmen vuoden mittaisessa Erasmus+ projektissa, joka alkoi tänä syksynä ja 
päättyy vuonna 2022. HILS (Healthy Inclusive Lifestyle through Schools) keskittyy oppilaiden hyvinvointiin, 
terveellisen elämään ja sosiaaliseen epätasa-arvoon. Projekti tuo yhteen kahdeksan koulua eri maista: 
Alankomaista, Espanjasta, Portugalista, Sloveniasta, Suomesta, Ranskasta, Italiasta ja Iso-Britanniasta. 
 
HILS projektiin kuuluvia teemoja nostetaan esille Latokartanossa kolmen vuoden aikana koko koulun tasolla 
erilaisissa tilanteissa. Sen lisäksi yläkoulun oppilaista osa matkustaa projektimaihin opettajien johdolla, tänä 
lukuvuonna joulukuussa Sloveniaan ja helmikuussa Espanjaan. Muut matkat ajoittuvat kahdelle seuraavalle 
lukuvuodelle.  
 
Toukokuussa 2020 on meidän vuoromme toimia vieraiden vastaanottajana, kun kaikista projektimaista tulee 
oppilaita ja opettajia tutustumaan kouluumme ja meidän teemaamme ”Kehonkuva ja sosiaalisen median vaarat”. 
Yksi tapa päästä osalliseksi Erasmus+ projektia onkin toimia isäntäperheenä vieraileville opiskelijoille toukokuussa.  



 
 

Projektista saa lisätietoa, koulun projektikoordinaattorilta Seda Altunbaylta (seda.altunbay@edu.hel.fi) tai 
Kulttuurisen vuorovaikutuksen ja osaamiseen tiimivetäjältä Laura-Maria Sinisalolta (laura-
maria.sinisalo@edu.hel.fi).  
 
 

Oppilaiden väliarviointi ja välitodistus 
Kaikille Latokartanon peruskoulun oppilaille järjestetään arviointikeskustelut tammikuussa 2020 viikolla 4 
(20.1.–24.1.2020). Arviointikeskustelu on osa oppilaan arviointia ja huoltajilla on mahdollisuus osallistua 
keskusteluun. Arviointikeskustelut järjestetään luokasta riippuen joko yksilö- tai pienryhmäkeskusteluna. 
Arviointikeskustelun lisäksi vuosiluokkien 7.–9. oppilaat saavat syyslukukauden päättyessä kirjallisen 
välitodistuksen.  
 
 

Lukukauden viimeisen viikon poikkeusaikataulut 
Maanantai 16.12.  
Koulua normaalin lukujärjestyksen mukaan. Oppilailla mahdollisesti juhlaharjoituksia. 
 
Tiistai 17.12.  
Oppilaiden koulupäivä alkaa aikaisintaan klo 9.20. Oppilailla mahdollisesti juhlaharjoituksia. Muilta osin 
koulupäivä toteutuu lukujärjestyksen mukaisesti.  

 
Keskiviikko 18.12. 
Koulua normaalin lukujärjestyksen mukaan. Päivän aikana oppilaille järjestetään joulukirkko ja samaan aikaan 
toinen uskonnoton tapahtuma koululla. Tilaisuudessa on mukana vierailija Plan-järjestöstä. Joulukirkot ja 
uskonnottomat tilaisuudet toteutuvat seuraavalla aikataululla. 
Luokat 1.–3. klo 8.30–9.15 
Luokat 4.–6. klo 12.35–13.20 
Luokat 7.–9. klo 13.25–14.10 
 
Torstai 19.12. 
Oppilailla ei ole aineopetusta, vaan kaikki luokat toimivat oman luokanvalvojan ohjauksessa. Alaluokkien (luokat 
1.–6.) koulupäivä on klo 8.30–12.05 ja yläluokkien (luokat 7.–9.) klo 9.20–13.20.  

 
Perjantai 20.12. 
Koulupäivän pituus määräytyy oppilaan juhlan mukaan. Perjantaina ei ole kouluruokailua, vaan oppilaat saavat 
koulusta mukaansa joulupussit. Perjantaina koululla ei järjestetä aamu- tai iltapäivätoimintaa. Liikkiksen ja 
seurakunnan ylläpitämät iltapäiväkerhot järjestävät toimintaa myös perjantaina 20.12. 
 
Luokanvalvojat tiedottavat mahdollisista omaa luokkaa koskevista aikataulumuutoksista erikseen.  
 
 

Joulujuhlat perjantaina 20.12. 
Perjantaina 20.12. Latokartanon peruskoulussa vietetään joulujuhlia seuraavasti: 
8.30 luokkien 1, 3 ja 5 juhla. Oppilaiden koulupäivä alkaa 8.15 ja päättyy juhlan jälkeen. 
10.00 luokkien 2, 4 ja 6 juhla. Oppilaiden koulupäivä alkaa 9.45 ja päättyy juhlan jälkeen. 
11.30 luokkien 7, 8 ja 9 juhla. Oppilaiden koulupäivä alkaa 11.15 ja päättyy juhlan jälkeen lv-tuokioon, jossa 
jaetaan lukukausitodistukset. 
 
Oppilaiden vanhemmat ovat lämpimästi tervetulleita juhlaan! Istumapaikkoja on rajoitetusti, mutta yläkäytävillä 
on runsaasti seisomapaikkoja.  
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6.-luokkalaisten oppilastietokortit 
6.-luokkien oppilaille jaetaan koulussa oppilaskortit yläkouluun siirtymistä varten 2.12.2019. Jos oppilas 
jatkaa omassa lähikoulussaan 7.-luokalla, oppilaskortille ei tarvitse tehdä mitään eikä sitä tarvitse myöskään 
palauttaa kouluun. Jos oppilas hakeutuu johonkin muuhun kuin osoitteen mukaiseen yläkouluun esimerkiksi 
painotettuun opetukseen, oppilaskortti palautetaan täytettynä omalle opettajalle 15.1. mennessä.  
 
Lisätietoa kuudesluokkalaisten valinnoista löytyy seuraavista osoitteista: 

 7.–9.-luokilla opiskeluun liittyvää tietoa ja lomakkeet: edu.hel.fi/kuudeluokkalaisenopas 

 Opetukseen liittyvät Helsingin tarjoamat palvelut kartalla (kohdassa opetus ja koulutus): 
hel.fi/palvelukartta  

 Helsingin kaikki koulut aakkosittain ja kouluasteittain jaoteltuna: edu.hel.fi/kouluhaku  
 

 
Tiivistyskorjausten eteneminen 
Tiivistyskorjauksia tehdään parhaillaan Niitty-aulassa. Nurmilauha- ja Timotei-luokat on korjattu ja työt 
käynnistyivät Apila- ja Kevätpiippo-luokissa. Niitty on korjattavista auloista viimeinen. Tässä vaiheessa näyttäisi 
siltä, että kaikkien luokkien tiivistystyöt saadaan tehtyä joulukuun loppuun mennessä. Ilmanvaihtoon liittyvät 
työtä jatkuvat kevätlukukaudella ja tulevana kesänä 2020. 
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