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             2019 - 2020 

 
 

Lämpimästi tervetuloa mukaan koulumme toimintaan – nähdään vanhempainillassa 
 

tiistaina 20.8. klo 17.30. 
 

 

 
 



      
KOULUN PUHELIMET 
 
        Rehtori ………………………………………........ 050 3863885 
 Apulaisrehtori .................................................... 310 79639 
 Koulusihteeri (ti ja to) ......................................... 310 82269 
  
 Opettajat ........................................................... 040 334 8601 
 Kohdevastaava ................................................. 310 72693 / 050 5953003 
 Teknisen työn luokka ......................................... 040 334 8603 
 Psykologi ........................................................... 050 401 3350  
 Kuraattori  ......................................................... 050 401 3392       Kuraattori   3108 2276    
 Terveydenhoitaja ............................................... 050 310 5640 
 Keittiö (Palmia) .................................................. 040 353 4085 
 Luokka 1-6D ...................................................... 040 334 8544 
 Luokka 2-3F ...................................................... 050 574 5906 
 Luokka 4-5C …………………………………....... 040 669 0501 
 Valmistava luokka 3-6E ..................................... 040 334 9132 
  
  
  
HENKILÖKUNTA 
 
Rehtori Tiina Savonen 
 
Luokanopettajat 
 1lk Nea Torttila 
 1lk Tiina Salo 
 1-6D Jaana Tarvainen 
 2A Maria Backlund 
 2B Jasmiina Tuohilampi   
 2-3F Anna-Reetta Mäkinen 
 3A Suvi Tahvanainen 
 3B Emmi Laaksonen 
 3-6E Riikka Rintala 
 4A Leena Syyri 
 4B Kirsti Khoury 
 4-5C  Kari Kanerva 
 5A Tuula Severinkangas-Ijäs 
 5B  Ilm. myöhemmin (Sami Anttila virkavapaalla) 
 6A Leni Brandt 
 6B Lari Oresmaa 
   
Aineenopettajat 
 Englanti (3.-6.lk)  Heini Welin, apulaisrehtori 
 Ruotsi A2 (4.lk, 5.lk) Jasmiina Tuohilampi 
 Ruotsi B1 (6.lk)  Lari Oresmaa 
 Ranska A2 (4.lk)  Anne Hast (opetus: Pihkapuiston a-a) 
 Käsityö, pehmeät materiaalit (3.lk, 6.lk) Leni Brandt 
 Käsityö, pehmeät materiaalit (4.lk, 5.lk) Maria Backlund 
 Käsityö, kovat materiaalit (3.lk) Lari Oresmaa 
 Käsityö, kovat materiaalit (4.lk) Suvi Tahvanainen, Anna-Reetta Mäkinen 
 Käsityö, kovat materiaalit (5-6.lk) Kari Kanerva 
 Laaja-alainen erityisopetus Ritva Lantto 
 Suomi toisena kielenä Niina-Annukka Paukkonen 
 Ortodoksinen uskonto Lari Oresmaa 
 Roomalaiskatolinen uskonto Katarzyna Kasierska-Szura 
 Islamin uskonto  (5.-6.lk) Ilm. myöhemmin 
 Islamin uskonto  (3.-4.lk) Azzouzi Abdelhai 
 Islamin uskonto (1.-2.lk) Selja Purovaara 
 
 



 Arabia   Shadi Trad  
 Somali   Hawa Aalto 
 Venäjä   Svetlana Andersson 
 Romani   Ilm. myöhemmin 
  
Koulun muu henkilökunta 
 Koulunkäyntiavustajat Merja Auvinen, Laura Markkula    Laura Markkula 
     Seure: Anni Viitanen, Kishwar Gomeyi, 
     Sanni Silanto, Jasmin Talvitie, Roqaye  
     Shafai, Reetta Nuutinen 
       
 Koulusihteeri   Ville Vornanen (ti ja to klo 7-14.30) 
 
 Kohdevastaava  Mauno Saari  
     
 Kouluhuoltajat  Palmia, ruokapalvelut 
     Lassila & Tikanoja, siivouspalvelut 
     
 Psykologi   Hanna Martikainen   
 Kuraattori   Saara Jaamala 
 Terveydenhoitaja  Heini Saari   
  
 
Koulun johtokunta 
 

Koulumme johtokunta 2017 - 2021 

Jäsenet varajäsenet: 

Turkkila Anu puh.joht. anu.turkkila@gmail.com Syvänen Riikka   

Gomeyi Kishwar   Janne Rauhanen   

Karhu Juha   Pasuri Miia   

Mikkonen Kati   Yasin Ararse Abdihakim   

Tuohino Mika  Kärkkäinen Heli   

Jääskeläinen Visa   Brandt Leni  

Khoury Kirsti   Laaksonen Emmi   

Auvinen Merja   Vornanen Ville   

Savonen Tiina (siht.)  tiina.savonen@hel.fi  09 310 82270  050 3863885 

 
Johtokunnan tehtävät esitellään koulujen kotisivuilla. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT 
 
Syyslukukausi 8.8.2019 (to) - 20.12.2019 (pe). 
Kevätlukukausi 7.1.2020 (ti) - 30.5.2020 (la). 
 

Syysloma 14.10.2019 (ma) - 18.10.2019 (pe). 
Joululoma 21.12.2019 (la) - 6.1.2020 (ma). 
Talviloma 17.2.2020 (ma) - 21.2.2020 (pe). 

Lisäksi koulussamme on seuraavat työaikamuutokset: 
Lauantaityöpäivä 14.9.2019, vastaava lomapäivä 22.5.2020 (pe). 
 

PÄIVITTÄINEN TOIMINTA 
 

1. tunti  8.15 - 9.00 

välitunti  9.00 - 9.15 

2. tunti  9.15 - 10.00 

välitunti 10.00 - 10.15 

3. tunti ja 4. tunti sisältää ruokailun 10.15 - 12.00  

välitunti  12.00 - 12.30 (päivä päättyy klo 
12.15) 

5. tunti 12.30 - 13.15 

välitunti 13.15 - 13.30 

6. tunti 13.30 - 14.15 

välitunti 14.15 - 14.30 

7. tunti 14.30 - 15.15 

Kaksi viimeistä saman oppiaineen oppituntia 
voidaan pitää yhteen ilman välituntia. 

 

 
 
Yhteydenotto kouluun 
 
Oppilaita koskevissa asioissa pyydämme vanhempia ottamaan ensisijaisesti yhteyttä 
luokanopettajaan. Yhteydenottoa suositellaan sähköisen Wilma-järjestelmän kautta.  
Opettajille voi jättää myös soittopyyntöä opettajienhuoneen puhelimen kautta. Mikäli opettajien 
puhelimeen ei vastata, ei ko. puhelimeen kannata jättää viestiä tai lähettää tekstiviestiä, vaan 
kiireellisissä asioissa on syytä soittaa kanslian numeroon (09 3108 2269 tai 3108 2270). 
 
Koulun kotisivut: www.malka.edu.hel.fi. Sieltä löytyvät koulua koskevat tiedot, sekä 
mm. Wilma-järjestelmän ohjeet.  
Koululla on myös Facebook- ja Instagram-tilit sekä blogi: www.malkanblogi.blogspot.com,  
 
 
Vapautus koulutyöstä ja poissaolot 
 
Muuhun kuin sairauspoissaoloon koulusta tulee aina pyytää lupa. Etukäteen huoltaja voi pätevästä 
syystä anoa lupaa kirjallisesti oppilaan poissaoloon 

– yksittäiseksi oppitunniksi luokanopettajalta/aineenopettajalta 
– 1 - 5 koulupäiväksi luokanopettajalta 
– edellä mainittuja aikoja pidemmäksi ajaksi rehtorilta. 

Lupahakemus perusopetuksesta poissaoloon löytyy wilmasta kohdasta Hakemukset ja päätökset. 
 
 
 

http://www.malka.edu.hel.fi/
http://www.malkanblogi.blogspot.com/


 
 
Koulu toivoo, että lomamatkat tehtäisiin koulun varsinaisina loma-aikoina, sillä  
jo viikon poissaolo voi aiheuttaa jälkeenjäämistä opinnoissa. Lomamatkaan on syytä hankkia lupa jo 
ennen matkan varaamista. Poissaolo lomamatkan takia ei oikeuta oppilasta saamaan tukiopetusta 
eikä velvoita opettajaa järjestämään oppilaalle ylimääräisiä kokeita. 
 
Kaikista poissaolosta huoltaja tekee ilmoituksen Wilma-järjestelmään. Kesken koulupäivän koulusta 
poistumiseen tarvitaan aina lupa joko luokanopettajalta tai terveydenhoitajalta.  Oppilaiden 
poissaoloja seurataan oppilashuollon toimesta (ns. puuttumisen portaat). 
 
 
Kouluruokailu 
 
Koulussa tarjotaan päivittäin lämmin ateria.  Ruokailu tapahtuu erillisen vuorolistan mukaan klo 
10.20–12.05 välillä. Erityisruokavaliota tarvitsevien oppilaiden huoltajat täyttävät erityisruokavaliota 
koskevan lomakkeen, joka palautetaan terveydenhoitajan kautta kouluravintolaan.  
 
 
Aamutoiminta 
 
Koulu järjestää 1.-2.-luokan oppilailla aamutoimintaa, jos koulupäivä alkaa myöhemmin kuin klo 
8.15. Huoltajat ilmoittavat lapsena toimintaan wilman kautta. Wilmaan päivitetään hakuohjeet 
lukuvuosittain. 
 
 
Iltapäivätoiminta 
 
1.-2.-luokkalaiset oppilaat voivat hakeutua iltapäivätoimintaan Leikkipuisto Piikaan, missä oppilas 
voi saada maksullisen välipalan tai hakea maksullista iltapäivähoitopaikkaa koulun tiloissa 
järjestettävään iltapäivätoimintaan (LIIP), jossa myös tarjotaan välipala.  
Vuosittaisesta hakuprosessista tiedotetaan kevätlukukaudella päiväkotien ja koulun kautta. 
 
 
Kulkuneuvot ja matkapuhelin 
 
Kouluun voi tulla polkupyörällä, rullaluistimilla tai rullalaudalla vain anotulla luvalla. Rehtori voi 
huoltajan anomuksesta myöntää luvan pyörällä kouluun tuloon esim. poikkeuksellisen pitkän ja 
hankalan koulumatkan vuoksi.  
Matkapuhelimen koulukäyttöön oppilas tarvitsee huoltajan luvan (lupa kysytään 1.luokalla). Katso 
koulun kotisivut, kohta Lomakkeet. Huom. koulu ei korvaa mahdollisia vahinkoja. 
 
 
Tukiopetus 
 
Tukiopetusta voi saada, mikäli oppilaalla on oppimisvaikeuksia tai hän on tilapäisesti esim. 
sairauden vuoksi jäänyt jälkeen opinnoissaan. Tukiopetusjärjestelyistä ilmoitetaan myös huoltajille.  
  
 
Matkaliput 
 
HSL-matkakorttia voi anoa oppilaalle, jonka koulumatkan pituus on yli 2 km ja lapsi käy oman 
koulupiirin koulua. Matkan pituus lasketaan lyhintä kävelyreittiä käyttäen. Lisäksi koulumatka-
avustukseen ovat oikeutettuja valmistavalla tai erityisluokalla opiskelevat sekä oman äidinkielen 
opetuksessa käyvät oppilaat (matkan pituus yli 2 km). Matkakortti on voimassa ma-pe klo 5.30–
18.00 välisen ajan myös syys- ja hiihtolomalla. Huoltajat voivat ladata matkakorttiin 
lisämatkustusaikaa vapaa-ajan matkustamista varten. Lisätietoa kansliasta. 

 
 
 



 
Opiskeluvälineet 
 
Oppilaat saavat oppikirjat ja muun tarvittavan perusmateriaalin koulusta. Oppikirjat on palautettava 
siistissä kunnossa lukuvuoden lopussa. Oppilas, joka hukkaa tai tärvelee kirjansa, on velvollinen 
hankkimaan uuden kirjan tilalle.  
 
 
Oppilasilmoitus 
 
Lukuvuoden alussa jokainen huoltaja tarkistaa oppilasilmoituksen, jonka sisältämien henkilötietojen 
tulee aina olla ajan tasalla. Mikäli oppilasilmoituksen tiedoissa tapahtuu lukuvuoden aikana 
muutoksia, on niistä välittömästi ilmoitettava kansliaan ja luokanopettajalle. 
 
 
Kouluterveydenhuolto 
 
Koulun terveydenhuollon tehtävänä on ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja koulun terveydellisten 
olojen valvonta. Terveystarkastuksia tehdään oppilaille koko kaupunkia koskevan terveystarkastus-
ohjelman mukaisesti. Huoltajien toivotaan osallistuvan koululääkärin tarkastukseen sekä 1.luokan 
oppilaan terveystarkastukseen. Ensiaputapauksissa oppilas ohjataan terveysasemalle, jos 
terveydenhoitaja ei ole koululla paikalla. Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa koululla 
maanantaisin ja perjantaisin, p. 050 310 5640. 
 
Sairaanhoito on pääasiassa oppilaan omalla terveysasemalla, malminkartanolaiset Luutnantintie 
12–14, puh. 09 3104 8210. 
 
Hammashoito 
 
Kaikki oppilaat ovat oikeutettuja hammashoitoon. Hoito tapahtuu Malminkartanon terveysaseman 
hammashoitolassa. Hoito on maksutonta. Vanhempia pyydetään huolehtimaan jatkotoimenpiteisiin 
annetuista hammaslääkäriajoista ja ilmoittamaan poissaolosta opettajalle. 
  
 
Tapaturmat 
 
Jokainen oppilas on vakuutettu koulussa, koulumatkalla tai koulun järjestämässä tilaisuudessa 
sattuvan tapaturman varalta. Tapaturman sattuessa on välittömästi otettava yhteyttä 
terveydenhoitajaan tai koulun muuhun henkilökuntaan. On syytä muistaa, ettei Helsingin kaupunki 
korvaa yksityistä sairaanhoitoa. Koulumatka tarkoittaa lyhyintä luonnollista reittiä koulun ja 
kodin välillä. Jos oppilas poikkeaa tältä reitiltä, vakuutus ei korvaa silloin tapahtuvaa tapaturmaa. 
 
 
Oppilashuolto 
 
Oppilashuollon toiminnan tavoitteena on tukea oppilaiden hyvinvointia, tervettä kehitystä ja 
oppimista yhteistyössä huoltajien ja opettajien kanssa. 
 
Koulussa kokoontuu säännöllisesti oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, terveydenhoitaja, 
koulupsykologi, koulukuraattori ja laaja-alainen erityisopettaja.  
Jokaisen luokan yhteisöllisiä asioita käsitellään vähintään kerran vuodessa.  
 
Huoltajat voivat halutessaan ottaa yhteyttä oppilashuoltotyöryhmän jäseniin. Yhteystiedot löytyvät 
myös koulun kotisivuilla. 
 
 
Vanhempainyhdistys 
 
Koululla ei ole aktiivista vanhempainyhdistystä, vaan huoltajat pitävät yllä Malkan vanhemmat –
Facebook-ryhmää. 
 

 



  
 
MALMINKARTANON ALA-ASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA TOIMINTAKÄYTÄNTEET  
(päivitetty 29.5.2017)  
 
1. YHDESSÄOLO 

Olen ystävällinen: otan toiset huomioon, enkä kiusaa ketään  
 

 Olen kohtelias. Tervehdin.  Autan.   
 Puhun asiallisesti kaikille.   
 En kiusaa enkä uhkaile tai satuta ketään koulussa enkä koulumatkoilla. 
 
2. KÄYTÄVÄSSÄ KÄYTTÄYTYMINEN 

Liikun käytävässä rauhallisesti 
 
Menen suoraan ulos tunnilta enkä tule sisälle välitunnin aikana. 

 Kävelen (jonossa) rauhallisesti enkä metelöi käytävällä. 
 Puhdistan kenkäni ja vaatteeni ennen kuin tulen sisälle. 
 Menen välitunnilta suoraan luokkaan. 
 Laitan kengät järjestykseen luokan ulkopuolelle. 
 Käytän sisäkenkiä. 
 
3. OPPITUNTI 
 Tulen ajoissa oppitunnille. 
 Annan työrauhan kaikille. 
 Huolehdin tehtävistäni. 
 Poistun oppitunnilta vain luvalla. 
  
 Kuuntelen ja odotan vuoroani. 
 Muihin opetustiloihin menen opettajan johdolla. 

 
4. VÄLITUNTI 
 Pysyn koulun alueella. 
 Noudatan turvallisuusohjeita.  
 
 Annan kaikkien leikkiä rauhassa. 
 Odotan vuoroani rauhallisena.  
 Palautan lainaamani leikkivälineet. 
 En heittele lumipalloja, keppejä, kiviä tms. 
 En talvisin oleskele jäällä. 
  
5. RUOKAILU 
 Käyttäydyn kohteliaasti ja annan kaikille ruokarauhan. 
 
 Käyttäydyn hyvien ruokailutapojen mukaisesti ja hillitysti. 
 Noudatan ruokailusta annettuja erillisiä ohjeita. 
 
6. OMAISUUS 
 Kunnioitan toisten yksityistä ja koulun yhteistä omaisuutta. 
 Pyydän luvan koulusta, jos tuon kouluun rahaa, purukumia tai  
 makeisia. 
 
 Jos löydän jonkun tavaran, vien sen koulun aikuiselle. 
 Siivoan jälkeni, jos sotken koulun tiloja. 
 Hankin tilalle uuden, jos hävitän koulun opetusmateriaalia. 
 
7. PYÖRÄILY 
 En tule luvatta pyörällä kouluun. 
 
 Huoltaja anoo oppilaalle luvan tulla polkupyörällä. 
 
8. MATKAPUHELIN 

En tuo luvatta matkapuhelinta tai muuta mobiililaitetta kouluun.  
Pidän matkapuhelinta koulussa suljettuna tai äänettömänä, ja käytän sitä vain koulun luvalla 
opiskeluun. Puhelimen käytöllä en häiritse tai kiusaa toisia. 
 
Huoltaja ilmoittaa, saako oppilas käyttää matkapuhelinta koulussa. 

 KOKO KOULU ON VASTUUSSA SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISESTA. 


