
 

VALLILAN ALA-ASTEEN KOULU  

2020-2021 

TOIMINTA-AJATUS 
Vallilan koulussa on vahva yhdessä tekemisen kulttuuri. Koulu on turvallinen ja innostava kasvu- ja 
oppimisympäristö, jossa tuetaan oppilaan aktiivista toimijuutta, mielekästä omakohtaista oppimista sekä 
oppimisen iloa. Oppilasta kannustetaan uteliaisuuteen ja uutta luovaan toimintaan. Tätä työtä koulu 
tekee vuorovaikutuksessa kotien ja ympäröivän yhteisön kanssa. 

KOULUN KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET:  

Oppilas  

• oppii oppimisen taitoja ja edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen.  

• oppii suunnittelemaan, arvioimaan ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan.  

• oppii ymmärtämään asiat monialaisina kokonaisuuksina.  

• kasvaa tasapainoiseksi ja terveen itsetunnon omaavaksi ihmiseksi.  

• kunnioittaa toisia ihmisiä ja kasvaa hyvätapaiseksi.  

• kykenee työskentelemään hyvässä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.  

• kunnioittaa luontoa ja toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

ARVIOINTI 

 

Lukuvuoden alussa, syyskuun loppuun mennessä, oppilaalle asetetaan henkilökohtaiset, 

opetussuunnitelman mukaiset laaja-alaiset tavoitteet kuluvaksi lukuvuodeksi. Tavoitteenasetteluun 

osallistuvat opettaja ja oppilaat huoltajineen. Jokainen oppilas kirjaa kotona yhdessä huoltajansa kanssa 

omat lukuvuoden tavoitteensa, jotka pohjaavat laaja-alaisiin taitoihin ja työskentelyn ja käyttäytymisen 

tavoitteisiin. Eri oppiaineiden keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä esitellään vanhemmille etäyhteyksin 

pidettävissä luokka- tai luokka-astekohtaisissa vanhempainilloissa.  

Oppilaan tavoitteisiin palataan mm. marras- ja maaliskuussa sekä tammikuun oppimiskeskustelussa. 

Tammikuussa käydään oppilaskohtaiset oppimiskeskustelut, joissa on mukana oppilas, huoltaja ja 

opettaja. Keskustelussa tarkastellaan yhdessä oppilaan edistymistä asetetuissa tavoitteissa. Oppilaan 

itsearviointi on yhtenä työkaluna. Oppilaan tavoitteita voidaan tässä yhteydessä tarkentaa tai muuttaa.  

Kevätlukukauden aikana tavoitteissa edistymistä tarkastellaan tarvittaessa ja aina toukokuussa. Keväällä 

on jo mahdollista pohtia seuraavan lukuvuoden tavoitteita.  

 

Lukuvuoden päättyessä 1.–3. luokkien oppilas saa sanallisen lukuvuositodistuksen ja 4.–6.-luokkien 

oppilas numerotodistuksen. Työskentelyn ja käyttäytymisen arviointi on sanallista kaikilla luokka-asteilla. 

 

 

KOULUN SÄÄNNÖT 

• Kohtelen toisia tasa-arvoisesti ja reilusti. 

• Tulen toimeen kaikkien kanssa ja ratkaisen erimielisyydet puhumalla. 

• En salli kiusaamista missään muodossa. En loukkaa ketään sanoin, teoin, viestein, ilmein tai 
elein. 

• Annan kaikille työ- ja opiskelurauhan. 

• En aiheuta vaaraa itselleni enkä muille. 

• Noudatan aina hyviä tapoja. 

• Noudatan opettajan ohjeita kännykän ja muiden laitteiden käytössä oppi- ja välitunneilla. 



• Pidän koulun ja sen ympäristön siistinä. 

• Pidän huolen omista, toisten ja yhteisistä tavaroista. 

• Opettajilla ja rehtorilla on oikeus ottaa haltuunsa vaaralliset ja opiskelua häiritsevät esineet. 

 

 

ERITYISOPETUS 

 

Osa-aikaisen erityisopetuksen avulla vahvistetaan oppimisen ja koulunkäynnin perustaitoja ja pyritään 

ennaltaehkäisemään vaikeuksien syntymistä. 

Erityisopettaja antaa erityisopetusta pääsääntöisesti äidinkielen ja matematiikan oppimisvaikeuksiin. 

Opetus tapahtuu koulupäivän aikana joko yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Erityisopettaja 

antaa myös puheopetusta sovitusti jaksoittain alkuopetusluokilla. Erityisopettajana toimivat  

Katriina Eteläpää luokilla 1AB, 3A ja 4ABCD p. 09 310 82380 

Anna Hämäläinen luokilla 2ABC ja 3B p. ilmoitetaan myöhemmin 

Anna-Riikka Salo luokilla 1C, 2D, 5ABC ja 6ABC p. 09310 86399 

 

TUKIOPETUS 

 

Tukiopetuksen keskeinen tavoite on ehkäistä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia ennakointi 

ettei oppilas jää jälkeen opinnoissaan. Tukiopetusta voidaan antaa eri oppiaineissa tai oppilaan 

työskentelytaitojen vahvistamiseksi. Tukiopetus on tilapäistä ja se tapahtuu oppituntien ulkopuolella. 

 

VAVA-KURSSIT 

 

Luokka-asteilla 4-6 oppilaan opintoihin kuuluu 1 viikkotunnin verran valinnaista taito- ja taideainetta. 

Valinnaisaineet ovat taide- ja taitoaineet musiikki, liikunta, kuvataide, tekninen ja tekstiilikäsityö ja 

draama. Valinnaisen aineen laajuus on 1 vuosiviikkotunti/ vuosiluokka ja opetusryhmissä on oppilaita eri 

luokka-asteilta. Vava pidetään kaksoistuntina joko syys- tai kevätlukukaudella, paitsi musiikin vava, jota 

pidetään 1 tunti viikossa koko kouluvuoden ajan. 

 

KERHOTOIMINTA 

 

Kerhojen aikatauluista ja ohjaajista tulee tarkempaa tietoa Wilmassa. Koululla toimivat tänä vuonna 

Stadin nuorisoseurat ry:n Luova lava-teatteri-ilmaisun kerho, Rytmimajakan bändikerho, 

Sarjakuvakeskuksen sarjakuva- ja kuvituskerho sekä Helsingin Tanssiopiston Dance Mix-kerho ja 

Helsingin Ponnistuksen vetämänä Easy Sport-kerho. Tanssikerho ja Easy Sport ovat maksuttomia ja 

muiden kerhojen maksuista on mahdollista saada vapautus huoltajan anomuksella. 

 

OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS 

 

Helsingin kaupunki tarjoaa oman äidinkielen, kotikielen ja ulkomailla hankitun ylläpitokielen opetusta. 

Opetus tapahtuu oppilaan varsinaisten koulutuntien jälkeen. Opetusta järjestetään oppilaiden 

ilmoittautumisten perusteella. Opiskelu on vapaaehtoista, perusopetusta täydentävää opetusta, josta 

annetaan erillinen sanallinen arviointi. Ryhmän muodostamista harkitaan, kun ilmoittautuneita on 

vähintään 8-12 oppilasta. Päätöksen ryhmän perustamisesta tekee perusopetusjohtaja. Eri kielten 

opetusta annetaan eri kouluissa Helsingissä. Vallilan pääkoululla kokoontuvat arabian, englannin, 

venäjän, somalin ja saksan opetusryhmät. 

Opetukseen voivat ilmoittautua:  

• monikieliset oppilaat, joiden äidinkieli tai kotikieli on muu kuin suomi tai ruotsi 

• oppilaat joiden suvussa puhutaan romanikieltä 

• oppilaat joiden suvussa puhutaan saamea  

• paluumuuttajaoppilaat, jotka ovat oppineet vieraan kielen ulkomailla opiskellessaan 



Oman äidinkielen opetukseen hakeutuminen on vapaaehtoista, mutta ryhmään ilmoittautumisen jälkeen 

oppilaalta edellytetään säännöllistä osallistumista oppitunneille.  

AAMUTOIMINTA  

 

Koulu järjestää aamutoimintaa 1.-2. luokan oppilaille niinä päivinä, kun koulu alkaa myöhemmin kuin klo 

8.15. Koulumme aamutoimintaan voi osallistua ennen oppituntien alkua klo 8.15–9.00 välisenä aikana. 

Aamutoiminta on maksutonta, siinä ei tarjota aamupalaa, mutta oppilaalla on mahdollisuus nauttia omia 

eväitä aamutoiminnan aikana. Aamutoiminta on vapaata leikkiä ja yhdessä tekemistä kavereiden kanssa 

sovitusti sisällä tai ulkona ohjaajan seurassa. Huoltaja ilmoittaa lapsen aamutoimintaan Wilman kautta 

viimeistään viikkoa ennen aamutoimintaan osallistumista. Huoltajan on ilmoitettava aamutoiminnan 

ohjaajalle klo 8.00 – 8.15, jos lapsi ei esimerkiksi sairastumisen takia ko. päivänä osallistu 

aamutoimintaan. 

 

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

 

Vallilan alueella koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään pääkoululla, Hermannin sivukoululla, Paavalin 

kirkolla ja Vallilan leikkipuistossa. IP-toimintaa Vallilan ala-asteella järjestää HJK. 

HJK:n pääkoulun ryhmä: vastaava ohjaaja Anu Grönmark, p. 044 3560965 

HJK:n Hermannin toimipisteen ryhmä: vastaava ohjaaja Jaana Heiskanen p. 044 3562976 

Paavalin seurakunta: iltapäivätoiminnan vastaava Tuija Heinonen p. 050 380 4194, IP_ohjaajat p. 

0503804186 

Leikkipuisto Vallila: Yhteyshenkilö on Karri Kuusitalo 09 3104 2726. Ulkotilat ovat Vallilan leikkipuistossa 

ja sisätilat osoitteessa Anjalantie 1 C. 

 

KOULUKURAATTORI JA KOULUPSYKOLOGI 

 

Koulukuraattori Riikka Jurvainen on koululla pääsääntöisesti maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin. 

Hänet tavoittaa Wilman kautta, puhelimitse 09 31086493 ja sähköpostitse riikka.jurvainen@hel.fi 

Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja 

koulunkäynnin tukeminen. Koulukuraattorin työ sisältää konsultaatiokeskusteluja sekä neuvotteluja 

koulun aikuisten ja vanhempien kanssa, verkostoneuvotteluja, oppilaiden kanssa keskusteluja (tilanteen 

selvittelyt, tukikeskustelut) sekä tarvittaessa oppilaan ja perheen ohjaamista koulun ulkopuolisen tuen 

piiriin. Koulukuraattori osallistuu oppilashuoltoryhmän toimintaan. 

 

Koulupsykologi Virpi Jouhki on tavattavissa koululla pääsääntöisesti maanantaisin, torstaisin ja 

perjantaisin. Hänet tavoittaa Wilman kautta, puhelimitse 09 31071856 ja sähköpostitse 

virpi.jouhki@hel.fi 

Psykologi on osa koulun moniammatillista verkostoa. Psykologin asiakastyön tavoitteena on lapsen 

psyykkisen hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen. Työ sisältää neuvotteluja opettajien ja vanhempien 

kanssa, oppilaiden tutkimus- ja tukitapaamisia sekä tarvittaessa ohjausta koulun ulkopuolelle 

tutkimuksiin ja hoitoon. 

 

KOULUTERVEYDENHUOLTO 

 

Kouluterveydenhoitaja Heidi Hämäläinen on tavattavissa koululla ainakin alkuun kaikkina koulupäivinä. 

Hänet tavoittaa puhelimitse 09 310 23325 ja Wilman kautta.  

Akuuteissa tilanteissa turvaudutaan Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen palveluihin tai 

terveysneuvontanumeroon 09 31010023. 

Kouluterveydenhuollon perustehtävä on tukea jokaisen koululaisen mahdollisimman tervettä kasvua ja 

kehitystä ja siten vahvistaa edellytyksiä oppimiselle ja terveelle kasvulle. 

Koululääkäri on pääkoululla joka toinen torstai. Aikoja voi varata terveydenhoitajan kautta. Lääkärin 

hoitoa tarvitsevat äkilliset sairastapaukset hoidetaan omalla terveysasemalla. 

 

mailto:riikka.jurvainen@hel.fi
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KOULUTAPATURMAT JA OPPILAAN ÄKILLINEN SAIRASTUMINEN KESKEN KOULUPÄIVÄN 

 

Helsingin kaupunki on vakuuttanut oppilaat tapaturmien varalta. Vahingon sattuessa oppilas toimitetaan 

hoitoon terveysasemalle. Vakuutus ei korvaa yksityisiä lääkäripalveluja. Tapaturman sattuessa saattajana 

terveyskeskukseen toimii ensisijaisesti oppilaan huoltaja. Jotta huoltajaan saataisiin yhteys, pyydämme, 

että pidätte puhelinnumerotietonne ajan tasalla.  

Oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän soitetaan huoltaja noutamaan sairastunut lapsi kotiin. Jo 

aamulla huonokuntoiselta vaikuttava lapsi on syytä jättää kotiin lepäämään. Kotona on oltava yksi 

oireeton vuorokausi ennen kouluun tuloa. 

Koronavirustartuntaa epäiltäessä noudatetaan kaupungin asiaa koskevia ohjeita. Ohjeet löytyvät 

osoitteesta https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi/sote-palvelut/sote. Ohjeita on myös välitetty huoltajille 

Wilman kautta lukuvuoden alussa. 

 

HAMMASHOITO 

 

Koululaisten hampaat hoidetaan Kalasataman hammashoitolassa osoitteessa Työpajankatu 14 A, 2. krs, 

puh. 09 310 51400 (keskitetty ajanvaraus).  

 

POISSAOLOT 

 

Kun oppilas sairastuu, huoltajan tulee ilmoittaa koululle poissaolosta viipymättä. Oppilaiden poissaolot 

kirjataan Wilmaan sähköiseen järjestelmään. Jos tunnusten kanssa on ongelmia, ottakaa yhteyttä 

koulusihteeriin sähköpostilla pirkko.salonen@hel.fi. 

Lupa poissaoloon esim. perheen matkan vuoksi anotaan Wilman kautta ennen matkaa. Hakemus löytyy 

Wilman kohdassa Hakemukset ja päätökset. Luokanopettaja myöntää luvan enintään viiden päivän 

poissaoloon ja rehtori pidemmät lomat. Poissaoloajan tehtävistä on sovittava opettajan kanssa. 

Ylimääräisiä poissaoloja koulupäivien aikana on syytä välttää. 

 

OSOITE- JA PUHELINTIEDOT 

 

Kun osoite- ja puhelintiedot muuttuvat, niistä on ilmoitettava viipymättä koulusihteerille sähköpostilla 

pirkko.salonen@hel.fi tai puhelimitse p. 09 310 82377. On hyvin tärkeää, että koululla on ajantasaiset 

huoltajien yhteystiedot.  

 

KOULUMATKAT 

 

Koululla on toistaiseksi vain rajoitetusti pyörätelineitä, eikä vakuutuksia esimerkiksi varkauksien tai 

ilkivallan varalle. Potku- tai skeittilaudoille ei koulussa ole säilytystilaa. Koulun henkilökunnalla ei ole 

mahdollisuuksia selvitellä pyörien tms. rikkoutumisia tai katoamisia. Vanhempia, jotka tuovat lapsen 

autolla kouluun, kehotetaan välttämään koulun pihalle ajoa. Koulun pysäköintipaikat on varattu koulun 

henkilökunnan käyttöön. 

 

KADONNEET VARUSTEET 

 

Vaatteiden nimeäminen on erittäin tärkeää, koska oppilailla on paljon samanlaisia asuja ja löytyneiden 

varusteiden palauttaminen oikeille omistajille on muuten vaikeaa. Hävinneitä tavaroita kannattaa kysyä 

koululta. Eri toimipisteissä on löytötavaralaatikko, jonne unohtuneet tavarat kootaan.  

 

KÄNNYKÄT 

 

Kännykät ja omat tabletit yms. ovat oppilaan omalla vastuulla koulussa. Kasko ei ole vakuuttanut 

oppilaiden tavaroita. Kännykkää käytetään koulussa opettajan ohjeen mukaan. Koulu ei vastaa 

kadonneesta tai rikkoutuneesta kännykästä. Oma puhelin tai muu laite ei missään tapauksessa ole 

välttämätön, koululta saa oppituntikäyttöön tarvittavat laitteet. 

 

https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi/sote-palvelut/sote


RUOKAILU 

 

Koulussa tarjotaan päivittäin maksuton kouluateria, joka edistää oppilaan hyvinvointia, terveyttä ja 

työtehoa. Koululounas on monipuolinen, vaihteleva ja ravitsemuksellisesti täysipainoinen kokonaisuus, 

joka sisältää lämpimän pääruoan lisäkkeineen, ruokajuomaa, leipää ja ravintorasvaa. Ruokailutilanne on 

osa koulun opetus- ja kasvatustoimintaa. Jos oppilas noudattaa erityisruokavaliota, täytyy huoltajan 

täyttää lomake https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-

toimiala/Ruokalistat/erityisruokavalio-koulut.pdf ja palauttaa se täytettynä terveydenhoitajalle. 

 

VÄLIPALA 

 

Välipalatarjoilu on toistaiseksi tauolla. 

 

TUNNIT JA VÄLITUNNIT  

 

Välituntien aikataulussa on pandemiatilanteen vuoksi porrastuksia ja tässä listatuissa ajoissa on 

muutoksia luokka-asteittain. 

 

1. oppitunti 8.15-9.00 

2. oppitunti 9.00 -9.45  

välitunti 9.45 -10.15 

3. ja 4.oppitunti 10.15 – 12.00 (sis. ruokailu) 

välitunti 12.00 – 12.30 

5.oppitunti 12.30 -13.15 

välitunti 13.15 – 13.30 

6. oppitunti 13.30 – 14.15 

7. oppitunti 14.15 – 15.00 

 

 

JOHTOKUNNAN JÄSENET JA VARAJÄSENET 

 

Jäsenet    Henkilökohtaiset varajäsenet  

Huoltajat  

Pirjo Daavittila pj  Anna Kivekäs  

Satu Miettinen   Lotta Haikkola  

Herkko Korhonen   Vili Lähteenmäki  

Kalle Partanen vpj  Antti Daavittila  

Virpi Jokela-Achrenius   Jaana Pursiainen  

 

Opettajajäsenet  

Nina Kilpimaa-Lipasti   Timo Harju  

Juha-Matti Saario   Sami Abahassine  

 

Muu henkilökunta  

Ilona Turkka    Pirkko Salonen  

 

 

VANHEMPAINTOIMIKUNTA JA LUOKKATOIMIKUNNAT 

 

Luokkatoimikunnat järjestävät toimintaa oman luokkansa puitteissa: juhlia, retkiä ym. Kokouksissa 

voidaan pohtia yhteisiä kasvatukseen liittyviä kysymyksiä. Koko koulun vanhempaintoimikuntaan kuuluu 

ainakin yksi edustaja kultakin luokalta sekä opettajien edustaja. Vanhempainyhdistyksen 

puheenjohtajana toimii Tania Talikka. Opettajien edustajana vanhempaintoimikunnassa ovat Outi Mäki ja 

Reetta Huhta. 

 

https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/Ruokalistat/erityisruokavalio-koulut.pdf
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HENKILÖKUNTA: 

 

Luokanopettajat: 

1-4K Kallio Sonja 

1A Kaija Paasalo 

1B Lotta Väliahde 

1C Reetta Huhta ja Pilvi Saarela (sl 2020 Jessi Wiren) 

2A Lotta Hartikainen 

2B Nina Kilpimaa-Lipasti 

2C Suvi Petsalo 

2D Assi Heino ja Aleksi Tuovinen 

3A Tanja Luisto 

3B Outi Mäki ja Juha Ikola 

4A Sami Abahassine 

4B Sanna Tuomela 

4C Anu Makkonen 

4D Heini Jyräkoski 

5A Liisa Ruuska  

5B Juha-Matti Saario 

5C Pyry Palmumäki 

6A Kaisa Virkalahti 

6B Ville Leppänen 

6C Teppo Manninen 

 
Muut opettajat: 

Aarnio Saila, apulaisrehtori, res. opettaja 

Ala-Nissilä Johanna, englanti 

Ba Eeva-Leena, englanti ja ranska 

Eteläpää Katriina, laaja-alainen erityisopetus 

Harju Timo, ortodoksinen uskonto 

Hämäläinen Anna, laaja-alainen erityisopetus 

Kytömäki Salla, resurssiopettaja 

Sagath Sirkku, rehtori 

Salo Anna-Riikka, laaja-alainen erityisopetus 

Shamsi Mahmood, islamin uskonto, pääkoulu 

Tuomala Jannimaija, islamin uskonto, Taucher 

Vanhanen Vilma, suomi toisena kielenä 

 

Koulunkäyntiavustajat: 
Arale Abdikarim 

Heiskanen Jaana 

Koso Jari 

Lupo Marjo 

Mikkola Veera 

Rosenberg Marja  

 

 

Muu henkilökunta:  

Koulusihteeri Pirkko Salonen, p. 09 31082377 

Kouluisäntä Sami Peltonen, pääkoulu ja Hermannin sivupiste, p.  050 4013826 

Kiinteistönhoitaja Martti Sinkman, Nilsiänkadun sivupiste 

Vastaava ruokapalveluesimies Emilia Hänninen, pääkoulu, p. 09 310 82381  

Vastaava ruokapalveluesimies Emilia Kakriainen, Taucher (Ruostetalon opiskelijaravintola) 

opiskelijaravintola.sturenkatu@hel.fi 

Toimitilahuoltaja pääkoulu Chen Guang 
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LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT 

Syyslukukausi 13.8.2020 (to) - 22.12.2020 (ti) 

Syysloma 12.10.2020 (ma) - 16.10.2020 (pe) 

Joululoma 23.12.2020 (ke) - 6.1.2021 (ke) 

Kevätlukukausi 7.1.2021 (to) – 5.6.2021 (la) 

Talviloma 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (pe) 

Koulun kotisivu: https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/vallilan-ala-aste/vallilan-ala-aste 

Koulu somessa: https://www.facebook.com/vallilanaa/ 
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