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OPPIAINEIDEN LYHENTEET 

SUKI Äidinkieli ja kirjallisuus 

AT Tietotekniikka 
BI Biologia 
EN Englanti 
EO Erityisopetus, osa-aikainen 
EL Erityisopetus, luokkamuotoinen 
UEEL Elämänkatsomustieto 
FY Fysiikka 
MT Maantieto 
HI Historia 
TEA Teatteritaide 
KE Kemia 
KO Kotitalous 
KU Kuvataide 
LI Liikunta 
MA Matematiikka 
MU Musiikki 
OP Oppilaanohjaus 
RA Ranska 
RU Ruotsi 
STK Suomi toisena kielenä 
KS/TN Käsityö/Tekninen työ 
KS/TS Käsityö/Tekstiilityö 
TE Terveystieto 
UEEV Uskonto, evankelisluterilainen 
UEIS Uskonto, islam 
UEOR Uskonto, ortodoksi 
UEKA Uskonto, roomalaiskatolinen 
VAL Maahanmuuttajien valmistava opetus 
VE Venäjä 
YH  Yhteiskuntaoppi 
YM Ympäristö- ja luonnontieto 
 
TYÖ- JA LOMA-AJAT 
Lukuvuosi 2021-2022 
Syyslukukausi 
Koulu alkaa ke 11.8.2021 
Syysloma vk 42 18.- 22.10.2021 
Itsenäisyyspäivä ma 06.12.2021 
Joululoma 23.12.2021 - 09.01.2022 
Koulu päättyy ke 22.12.2021 

Kevätlukukausi 
Koulu alkaa ma 10.1.2022 
Talviloma vk 8 21.-25.2.2022 
Pitkäperjantai 15.4.2022 
2.pääsiäispäivä 18.4.2022 
Helatorstai 26.5.2022 
Koulu päättyy la 4.6.2022 



 
 

JAKSOLUKU LUOKILLA 7 – 9 

Koulussa on käytössä jaksoluku. Lukuvuosi on jaettu neljään noin 9 viikon pituiseen jaksoon. 

Syyslukukauden päätteeksi oppilaat saavat lukukausitodistuksen. Keväällä oppilaat saavat 

lukuvuositodistuksen, jossa on arviointi koko lukuvuoden työstä.  

  
PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA LUOKAT 1 – 4 (Heteniitty ja Venemestari) 

1. tunti 8.30 – 9.15 

2. tunti 9.15 – 10.00 
 välitunti 10.00 – 10.30 
3. tunti 10.30 – 11.15 
4. tunti 11.15 – 12.00  

ruokatunti 11.00 – 12.15 
 välitunti 12.15 – 12.45 
4. tunti 12.45 – 13.30 
5. tunti 13.30 – 14.15 
6. tunti 14.30 – 15.15 
 
PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA LUOKAT 4-6 (Koukkusaarentie) 

1. tunti 8.30 – 9.15 

2. tunti 9.15 – 10.00 
välitunti 10.00 – 10.15 

3. tunti 10.15-11.00 
4. tunti 11.00-11.45 / 11.15-12.00 
     Ruokailu joko 11.00-11.15 tai 11.45-12.00 
     Välitunti 12.00-12.30 
5. tunti 12.30 – 13.15 
6. tunti 13.15 – 14.00 

välitunti 14.00 – 14.15 
7. tunti 14.15 – 15.00 
8. tunti 15.00 – 15.45 
 
PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA LUOKAT 7 – 9 

1. tunti 8.30 – 9.15 

2. tunti 9.15 – 10.00 
 välitunti 10.00 – 10.15 

klo 10.15 – 12.30 välillä 3. ja 4. oppitunti sekä lounas ja välitunti 
5. tunti 12.30 – 13.15 
6. tunti 13.15 – 14.00 
 välitunti 14.00 – 14.15 
7. tunti 14.15 – 15.00 
8. tunti 15.00 – 15.45 
  
Luokilla 7-9 pidetään luokanvalvojan tunti ke klo 14.00 – 14.15. 
 
TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN eli TET 

7. luokkalaisten TET kaksi päivää koulun oppilasravintolassa lukuvuoden aikana.   

8. luokkalaiset tutustuvat työelämään yhden viikon ma 07.03. – pe 11.03.2022 

tai ma 14.03. – pe 18.03.2022 



 
 

9. luokkalaiset tutustuvat työelämään yhden viikon ajalla sekä syksyllä että keväällä, koska heiltä jäi 

edellisenä lukuvuonna TET pois koronan takia. TET jaksot ovat ma 20.09. – pe 24.09.2021 tai 

ma 27.09. – pe 01.10.2021 ja ma 2.5. - pe 6.5.2022 tai ma 9.5. - pe 13.5.2022. 

8. ja 9. luokkalaisten TET -aika työpaikalla on 6 tuntia päivässä. Oppilaat hankkivat itse TET- paikkansa 

opojen avustuksella erillisten ohjeiden mukaisesti.  

 
WILMA 
Koulussamme on käytössä sähköinen poissaolojen seurantajärjestelmä wilma. Huoltajat saavat 

avainkoodin koulusihteeriltä. Koodin avulla huoltaja itse luo wilman tunnukset. Huoltajat pystyvät 

kirjautumaan wilmaan verkko-osoitteessa wilma.edu.hel.fi ja seuraamaan oppilaansa poissaoloja. 

Oppilasta opettavat opettajat kirjaavat wilmaan koulupäivän päätteeksi poissaolojen ja 

myöhästymisten lisäksi tarvittaessa esim. unohdetut kotitehtävät. Merkinnän kirjainkoodi kertoo 

opettajan nimen (kirjainkoodit löytyvät wilmasta ja myös tästä lukuvuositiedotteesta). Myös oppilas 

saa omat wilma -tunnuksensa, mutta omia poissaolojaan hän ei voi selvittää. Esim. kadonneen 

lukujärjestyksen voi tulostaa itselleen wilmasta.  

 
OPPILASARVIOINTI   

Vuoniityn peruskoulun arviointikäytänteet 

Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. 

Lukuvuoden alussa oppilaiden kanssa käydään tavoitekeskustelu, jossa suunnitellaan ja 

täsmennetään vuosiluokan tavoitteet. 

 

Luokilla 1-6 väliarviointi tapahtuu kevätlukukauden alussa viikoilla 6-8 järjestettävässä 

palautekeskustelussa, jossa ovat mukana opettaja, oppilas sekä hänen huoltajansa. Tällöin arvioidaan 

oppilaan syksyllä asettamien tavoitteiden saavuttamista ja mietitään tavoitteet kevääksi. Oppilaat 

eivät luokilla 1-3 saa erillistä välitodistusta. Luokilla 1-3 oppilas saa lukuvuositodistuksen 

kevätlukukauden lopussa. Luokilla 4-6 oppilas saa sekä välitodistuksen että lukuvuositodistuksen. 

Luokilla 7-9 oppilas saa vuosittain välitodistuksen (syyslukukauden lopussa) ja lukuvuositodistuksen 

(kevätlukukauden lopussa). 

Vuoniityn peruskoulussa käytetään sanallista arviointia luokilla 1-3, sanallisen ja numeroin 

annettavan arvioinnin yhdistelmää luokilla 4-6 ja numeroin annettavaa arviointia luokilla 7-9. 

Itsearviointi 

Oppilas opettelee arvioimaan omaa käyttäytymistään, työskentelyään ja oppimistuloksiaan läpi koko 

peruskoulun. Oppilas arvioi itseään keskusteluissa opettajan ja muiden oppilaiden kanssa koulun 

arjessa.  

Oppilas opettelee itsearviointia myös kirjallisesti ensimmäisestä luokasta lähtien. Koulutyön 

itsearviointi tehdään vähintään kaksi kertaa vuodessa.  

Sekä itse- että vertaisarviointia harjoitellaan jatkuvasti. Itsearviointi on osa jokaista oppiainetta. 

Oppimiskokonaisuuden tai lukukauden alussa oppilas asettaa tavoitteet, joiden toteutumista hän 

arvioi. Oppimiskokonaisuuden tai lukukauden lopussa hän vertaa tuloksiaan asettamiinsa 

tavoitteisiin ja saa palautetta myös opettajalta. 



 
 

Luokilla 7-9 lukukausittaisessa kaikkia aineita ja työskentelyä koskevassa itsearvioinnissa oppilas 

arvioi itseään oppijana, oman työnsä suunnittelijana ja toteuttajana. Apuna käytetään OmaOPS-

ympäristöä ja itsearviointilomaketta, johon on varattu tilaa opettajien ja huoltajien palautetta 

varten. 

 

VUONIITYN PERUSKOULUN TUNTIJAKO   

     AINEET LUOKAT 1 – 5 

 

luokat 1 2 3 4 5 

      
Äidinkieli ja 

kirjallisuus 
7 7 5 5 4 

A1-kieli (EN) 2 2 2 2 3 

A2-kieli (RU/RA)   1 2 2 

B-kieli (RU/EN)      

Matematiikka 3 3 4 4 4 

Ympäristöoppi 2 2 3 3 2 

Biologia/maantieto      

Fysiikka/kemia      

Uskonto/elämänk.t. 1 1 2 1 1 

Historia/yhteiskuntaoppi   1 2 

terveystieto      

Musiikki 1 1 2 1 1 

Kuvataide 1 1 2 1 2 

Käsityö 2 2 2 2 2 

Kotitalous      

Liikunta 2 2 2 3 3 

Tietotekniikka      

Opinto-ohjaus      

valinnaisaineet    1 1 

YHTEENSÄ 21 21 24/25 24/26 25/27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AINEET   LUOKAT 6 - 9 

 

luokat 6 7 8 9 

     
Äidinkieli ja kirjallisuus 4 3 3 4 

A1-kieli (EN) 2 2 3 2 

A2-kieli (RU/RA) 2 2 3 2 

B-kieli (RU/EN) 2 2 2 2 

Matematiikka 3 3 4 4 

Ympäristöoppi 2    
Biologia/maantieto  2 2 2 

Fysiikka/kemia  2 3 2 

Uskonto/elämänk.t. 1 1 1 1 

Historia/yhteiskuntaoppi 2 2 2 3 

terveystieto  1 1 1 

Musiikki 1 2   
Kuvataide 2 2   
Käsityö 2 3   
Kotitalous  3   
Liikunta 3 2 2 3 

Tietotekniikka     
Opinto-ohjaus   1 1 

valinnaisaineet 1  6 4 

YHTEENSÄ 25/27 30/32 30/32 30/32 

 

KAIKILLE YHTEISTEN AINEIDEN TUNTIEN LISÄKSI ON LINJA- JA VALINNAISAINETUNTEJA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valinnaisaineet 7  8 9 

YLEIS     6 4 

MU 1 3+2 tai 4 3 tai 4 

MEDIA(AI) 2  2 +2 tai 4 2 tai 4 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
 

OPPILASHUOLTO 

 

Kouluterveydenhuolto 

Luokat 1 - 4 

Terveydenhoitaja Susanna Immonen (050 402 2726) on Venemestarintien toimipisteessä torstaisin ja 

perjantaisin sekä Heteniityntien toimipisteessä tiistaisin ja perjantaisin. Maanantaisin toimipisteet 

vaihtelevat. Terveydenhoitaja tekee terveystarkastukset oppilaille vuosittain. Koululääkäri on koululla 

noin 2 – 3 kertaa lukukaudessa. Äkilliset koulupäivän aikana sattuneet tapaturmat hoidetaan 

Vuosaaren terveysasemalla. Ensisijaisesti saattaja on huoltaja. 

 

Luokat 5 - 9 

Terveydenhoitaja Sanna Ranua (050 310 5625 poistuu Vuosaaren lukioon syysloman jälkeen) on 

Koukkusaarentien toimipisteessä maanantaista perjantaihin. Hän tapaa oppilaat vuosittain. 

Koululääkäri on koululla noin kaksi kertaa kuukaudessa ja tekee 8. luokalla tarkastuksen, jossa 

kirjoitetaan nuorison terveystodistus. 
 

Äkilliset koulupäivän aikana sattuneet tapaturmat hoidetaan Vuosaaren terveysasemalla. Ensisijaisesti 

saattaja on oppilaan huoltaja.  

 

Lääkärin hoitoa vaativissa sairauksissa otetaan yhteys omalle terveysasemalle. 

Jos oppilas joutuu poistumaan kesken koulupäivän, huoltajan on pyydettävä lupa luokanopettajalta 

tai luokanvalvojalta. 

Mikäli oppilas sairastuu koulupäivän aikana, kotiinlähtöön voi antaa luvan kouluterveydenhoitaja, 

luokanvalvoja, luokanopettaja tai rehtori. Tarvittaessa otetaan yhteys huoltajaan. 

 

Hammashuolto  

Oppilaiden hammashoitolan osoite on Kahvikuja 3 (Albatrossi) p. 09 310 51400 (keskitetty 

ajanvaraus). Hammastarkastuksissa noudatetaan hammaslääkärin määrittelemää yksilöllistä 

tutkimusväliä, jolloin tarkastukset ovat 1-2 vuoden välein oppilaan suuterveydentilasta riippuen. 

Näihin tarkastuksiin oppilaat kutsutaan. Kiiretapauksissa ja mahdollisten suuongelmien ilmetessä 

pyydetään ottamaan yhteys hammashoitolaan. 

 

Luokkien 1-6 huoltajat huolehtivat, että oppilas käy hammastarkastuksissa. Ajat tulevat kirjeitse 

kotiin.  Tarvittaessa huoltaja käyttää lapsen hammashoitolassa ajanvarauksen mukaisesti. Huoltajan 

tulee ilmoittaa hammaslääkärikäynnistä luokanopettajalle, jos käynti on koulutuntien aikana. 

Peruuttamattomasta ajasta peritään 15 vuotta täyttäneiltä maksu. Peruutus on tehtävä viimeistään 

edellisenä päivänä kello 12.00 mennessä. 

 

Oppilaanohjaus 

Kaikki oppilaat saavat ohjausta opiskelu-, koulutus- ja urasuunnitelmien teossa oppilaanohjauksen 

luokkatunneilla, pienryhmissä sekä henkilökohtaisesti. Vuosiluokilla 1-6 oppilaanohjauksesta vastaa 

pääsääntöisesti luokanopettaja.  

 

Opinto-ohjaajat Veronika Mikkonen (luokat 8ACD, 9BDEF) on tavattavissa kouluaikana puhelimitse 



 
 

040 334 0508 tai sähköpostitse (veronika.mikkonen@edu.hel.fi) ja Tuomas Rämö (luokat 8CEF, 9AC) 

on tavattavissa ma ja to Koukkusaarentiellä, puhelimitse 040 334 1522, sähköpostitse 

(tuomas.ramo@edu.hel.fi). Sovittaessa tapaaminen voi olla koulupäivän jälkeenkin.  

 

Erityisopetus 

 Erityisopetuksen tavoitteena on lisätä oppilaiden oppimisvalmiuksia kielellisessä kehityksessä sekä 

matemaattisessa ajattelussa. Erityisopetuksen tarkoituksena on myös tukea lapsen sosiaalista 

sopeutumista kouluyhteisöön.  
 

Erityisopetusta toteutetaan yksilö-, pienryhmä tai samanaikaisopetuksena luokassa. Erityisopetus on 

tukitoimi ja tehokas eriyttämisen keino oppilaille, joilla on lieviä oppimis- ja käyttäytymisvaikeuksia. 

Tavoitteena on tukea oppilaan koulunkäyntiä kokonaisvaltaisesti. Oppilas voi päästä erityisopetukseen 

joko opettajan suosituksesta tai huoltajan pyynnöstä. 
 

Erityisopettajat ovat Koukkusaarentien toimipisteessä luokilla 7-9 Jonna Huovinen 

(jonna.huovinen@edu.hel.fi) ja Viivi Saarikorpi (viivi.saarikorpi@edu.hel.fi) sekä luokilla 4-6 Tarja 

Vainio (tarja.vainio@edu.hel.fi). Heteniityn toimipisteen erityisopettajat ovat Johanna Hirvonen 

(johanna1.hirvonen@edu.hel.fi) ja Mari Laukkanen (mari2.laukkanen@edu.hel.fi). Venemestarintien 

toimipisteen erityisopettaja on Susanna Tamminen (susanna.m.tamminen@edu.hel.fi). 

 

Koulukuraattori ja koulupsykologi  

Koulukuraattorin työn tavoitteena on tukea oppilaiden koulunkäyntiä, myönteistä kehitystä ja kasvua 

sosiaalityön keinoin. Oppilaan opiskelu- ja elämäntilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti yksilön, 

perheen ja kouluyhteisön tasolla. Koulukuraattorityössä kiinnitetään huomiota oppilaiden arjen 

sujumiseen ja vuorovaikutussuhteisiin. Lapsen etu koulun sosiaalityössä merkitsee sitä, että hänen 

sosiaaliset ja emotionaaliset tarpeensa huomioidaan ja hän tulee kuulluksi itseään koskevissa asioissa.  

Koulukuraattorilta saa apua esim. jos koulunkäyntiin motivoituminen tai keskittyminen on vaikeaa, 

kouluun ei tee mieli tulla, kaverisuhteissa on pulmia, kodin asiat aiheuttavat huolta tai elämässä 

tapahtuu suuria muutoksia. 

Kuraattori toimii yhteistyössä oppilaan huoltajien, opettajien, opiskeluhuollon ja muiden lapsia ja 

nuoria tukevien viranomaisten kanssa. Tarvittaessa kuraattori neuvoo ja ohjaa saamaan apua koulun 

ulkopuolisista palveluista. 

Vuosaaren peruskoulun kuraattori on Riikka Rusanen. Parhaiten hänet tavoittaa puhelimella 

numerosta 050-401 3326. Hän on Heteniityntiellä ma ja ti sekä parittomien viikkojen pe sekä 

Koukkusaarentiellä ke ja to sekä parillisten viikkojen pe. Venemestarintiellä kuraattorina toimii 

Abdulkadir Isak 050 401 3367, paikalla ke ja to. 

 

Opiskeluhuolto 

Vuoniityn peruskoulussa yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään (yhr) osallistuvat rehtori, kuraattori, 

psykologi, terveydenhoitaja, laaja-alainen erityisopettaja, opinto-ohjaaja, huoltajien edustajat sekä 

oppilasedustajat. Yhteisöllistä oppilashuoltoa antavat kaikki koulun aikuiset, ei pelkästään 

moniammatillinen asiantuntijaryhmä.  Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu noin kolme 

kertaa lukukaudessa.  Lukukauden alussa ryhmä kokoontuu suunnittelemaan lukukauden toimintaa ja 

lukukauden lopussa ryhmä arvioi toimintaansa.  
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Yksilökohtaista oppilashuoltoa järjestetään tarvittaessa. Työryhmän kokoonpano vaihtelee 

tapauskohtaisesti. Huoltajilta ja oppilaalta pyydetään lupaa tällaisen tapaamisen järjestämiseen. Jos 

työryhmään pyydetään koulun ulkopuolisia toimijoita, pyydetään huoltajan ja oppilaan suostumus 

kirjallisesti. Kun ko. kokousta pidetään, kokoukseen osallistujat valitsevat keskuudestaan 

oppilaskertomuksen laatijan. Oppilashuoltokertomukseen (muistio) kirjataan kokoukseen osallistuvat 

henkilöt, asia, jonka takia kokous on kutsuttu ja mahdolliset toimenpiteet, joita kokous päättää 

toteuttaa. Kertomukset ovat luottamuksellisia ja niitä säilytetään lukituissa tiloissa. Tapauksen 

käsittelyyn osallistuvat henkilöt saavat tutustua kertomukseen.   

 

Perusopetuslain tarkoittamat opetukseen liittyvät asiat käsitellään moniammatillisessa 

asiantuntijaryhmässä. Oppiminen, opetusjärjestelyt, poissaolot ja kiusaaminen ovat mm. näitä asioita 

ja niiden käsittelyyn ei tarvitse pyytää erikseen lupaa huoltajalta tai lapselta. Olemme kuitenkin aina 

yhteydessä huoltajiin, kun näitä asioita käsitellään kokouksissa. 

 

Lain mukaan oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti koulupsykologin 

tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun työpäivänä sen jälkeen kun oppilas on tätä 

pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa keskustelumahdollisuus tulee järjestää samana tai seuraavana 

koulun työpäivänä. Kiireellisyyden arvioi oppilashuollon asiantuntija. 

 

Myös huoltajan tai muun henkilön yhteydenoton perusteella on järjestettävä oppilaalle mahdollisuus 

henkilökohtaiseen keskusteluun, jollei kyseessä ole yhteydenottajan neuvonta ja ohjaus tai jos 

keskustelun järjestäminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta. 

 

KOULURUOKAILU 

Koulussamme tarjotaan päivittäin lämmin ruoka, ruokajuoma ja leipä. Lisäksi tarjolla on tuoreannos, 

joka on keittiöhenkilökunnan valmistama salaatti tai raaste, joskus hedelmä- tai marjajälkiruoka. 

Kouluateria kattaa kolmasosan oppilaiden päivittäisestä ravinnontarpeesta. 

Kouluateriassa otetaan tarvittaessa huomioon oppilaan terveydentila ja/tai eettinen vakaumus. Jos 

oppilas tarvitsee erityisruokavalion, tulee huoltajan ottaa yhteys koulun terveydenhoitajaan. 

Keittiöhenkilökunta järjestää erikoisruokavalion mukaiset ateriat terveydenhoitajan antamien tietojen 

perusteella. 

 

KIRJASTO 

Kaikki oppilaat voivat lainata kirjoja kirjastojen aukioloaikoina. Jos lainattu kirja katoaa tai tärveltyy, 

lainaaja korvaa sen. Luokilla 1-6 voi kirjaston kirjoja lainata vain yhden kerrallaan. Luokilla 7-9 voi 

lainata kolme kirjaa kerrallaan. 

 

OPPIKIRJAT JA OPISKELUVÄLINEET 

Oppilas saa koulusta lukuvuoden alkaessa opiskelussa tarvittavat oppikirjat, vihot ja muut 

opiskeluvälineet. Oppikirjat palautetaan koululle lukuvuoden lopussa. 

 

 

 



 
 

TIETOKONEIDEN KÄYTTÖ  

Oppilaat voivat käyttää koulun tietokoneita opettajan ohjaamina ja luvalla. Internetin ja sähköpostin 

käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta, jonka saa sitoutumalla Helsingin opetusviraston 

laatimiin käyttäjäehtoihin. Oppilas ja huoltaja hyväksyvät ehdot allekirjoittamalla sopimuslomakkeen. 

Tietokoneen käyttöä valvotaan ja sitä voidaan ongelmatapauksissa rajoittaa.  

 

KOULUTILOJEN HUOLTO JA VIIHTYISYYS 

Jokainen koulussamme huolehtii omalla toiminnallaan siitä, että koulun tilat ja ympäristö pysyvät 

siisteinä. Toimitilahuoltajat ja kouluisäntä huolehtivat perussiivouksesta ja kiinteistön päivittäisestä 

huollosta. 

 

TUKIOPPILASTOIMINTA 

Tukioppilaat edistävät koulun myönteistä ilmapiiriä. He toimivat kouluhenkilöstön ja oppilaiden 

yhteistyökumppaneina, tuntevat nuorten ajatusmaailmaa ja toiminnallaan tuovat virkistystä koulun 

arkeen. Tavoitteena on oppilaiden vastuuntunnon ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä 

kiusaamisen vähentäminen. Tukioppilastoimintaan kuuluvat opastaminen yläkoulun alkuun sekä 

erilaisten kouluviihtyvyyttä lisäävien tapahtumien järjestäminen. Tukioppilaiden järjestämä 

perinteinen retki Fazerilaan toteutetaan mahdollisuuksien mukaan tänäkin vuonna. Retkelle pääsevät 

mukaan kaikki ne seitsemäsluokkalaiset, jotka ovat oppineet noudattamaan koulussamme yhteisesti 

sovittuja tapoja ja sääntöjä. 

  

OPPILASKUNTA 

Kaikki Vuosaaren peruskoulun oppilaat muodostavat yhteisen oppilaskunnan. Lukukauden aluksi 

valitaan oppilaskunnan jäsenistä oppilaskunnan hallitus. Oppilaskunnan hallitus valitsee 

keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Oppilaskunnan hallituksesta valitaan 

kaksi johtokunnan jäsentä. 

Koukkusaarentien toimipisteessä oppilaskunta mm. järjestää Nälkäpäivä -keräyksen, valitsee "Hyvä 

Frendi" -stipendien saajat. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet käyvät nuorisotalon järjestämissä 

alueen vaikuttajaryhmätapaamisissa. Osallistuu RUUTI -toimintaan. Oppilaskunta on mukana koulun 

toiminnassa ja tapahtumien järjestämisessä.  

 

OPPILAAN POISSAOLOT 

Oppilaan säännöllisen koulunkäynnin turvaaminen ja tukeminen edellyttävät, että oppilaan oppimisen 

ja koulunkäynnin haasteisiin puututaan heti tuen tarpeen ilmetessä. Paljon koulusta poissaoleva 

oppilas tarvitsee tiivistä opettajien ja huoltajan välistä yhteistyötä. Runsaat poissaolot haittaavat 

koulutyötä niiden syystä riippumatta. Runsaasti poissaolevien oppilaiden kohdalla tulee koulun 

suunnitella riittävät tukitoimet, jotta oppilas ei jää jälkeen opetuksesta, oli taustalla oleva syy mikä 

tahansa. 

 

Erilaisia poissaoloja ovat sairauspoissaolot, luvattomat ja luvalliset poissaolot. 

Sairauspoissaolot 

Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta (= poissa sairauden takia) wilman kautta (tai 

luokanopettajan/luokanvalvojan kanssa sovitulla tavalla, esim. tekstiviesti, whatsapp) saman päivän 

aikana.  



 
 

Jos huoltaja ei ole selvittänyt lapsen poissaoloa päivän aikana, opettaja on yhteydessä huoltajaan. 

Luokanopettaja/-valvoja sopii huoltajien kanssa, miten huoltajan tavoittaa, jos oppilas sairastuu 

kesken koulupäivän tai, jos oppilas ei ole ilmestynyt kouluun eikä huoltaja ole ilmoittanut 

poissaolosta.  

Sairauspoissaolot otetaan puheeksi oppilaan ja huoltajan kanssa silloin, kun oppilaalla on lukuvuoden 

aikana viisi poissaolokertaa tai sairauslomia yli 10 päivää.  

Mikäli oppilaalla on paljon sairauspoissaoloja, tulee opettajan konsultoida kouluterveydenhoitajaa 

tai tarvittaessa koulukuraattoria tai –psykologia. Joidenkin oppilaiden osalta sairauspoissaolojen 

taustalta ei löydy selvää somaattista sairautta, jolloin on tärkeä lähteä selvittämään oppilaan 

koulunkäynnin kokonaistilannetta yhdessä oppilaan ja huoltajan sekä oppilashuoltohenkilöstön 

kanssa. Opettaja laatii yhdessä koulun oppilashuoltohenkilöstön kanssa suunnitelman opetuksen 

järjestämiseksi erityisin opetusjärjestelyin, kun sairauspoissaolon pituus vaatii sitä. 

Luvattomat poissaolot 

Jos oppilas on poissa yhden päivän luvattomasti (eli huoltaja ei ole ilmoittanut poissaolosta), 

luokanopettaja/-valvoja on yhteydessä huoltajaan. 

Koulu edellyttää, että poissaolon aikana tekemättä jääneet työt tehdään ja asiattomat myöhästelyt 

korvataan opiskellen. Pitkään poissaolleen oppilaan kanssa suunnitellaan aikataulu korvaavien 

suoritusten tekemiseksi. 

Luvalliset poissaolot 

Helsingissä perheen lomamatkat järjestetään lähtökohtaisesti koulujen loma-aikoina. Huoltaja 

ilmoittaa luokanopettajalle tai luokanvalvojalle yksittäisen tunnin poissaolon (esim. lääkärikäynti). 

Huoltaja hakee luokanopettajalta tai valvojalta lupaa koko päivän poissaoloon viiteen päivään asti. Yli 

viiden päivän kestävään poissaoloon lupa haetaan rehtorilta. Opettaja voi määrätä koulutehtäviä 

oppilaan poissaoloajalle, joiden tekemistä huoltaja valvoo. 

Opettaja on yhteydessä huoltajaan: 

1 päivän luvaton poissaolo 

Poissaoloja 15–20 tuntia 

 Keskustelu oppilaan ja huoltajan kanssa 

  esim. tukiopetus tarvittaessa 

 Oppilashuollon konsultointi 

Poissaoloja 15–30 tuntia 

 Arvioidaan tehostetun tuen tarvetta. Jos päädytään tehostetun tuen aloittamiseen, laaditaan 

pedagogisen arvion pohjalta oppimissuunnitelma. Jos oppilaalla on jo oppimissuunnitelma tai 

HOJKS, kirjataan siihen konkreettiset yhdessä sovitut tavoitteet 

 Poissaolojen syiden kartoittaminen 

 Yhteistyö oppilashuollon kanssa 

 Tarvittaessa yksilökohtainen oppilashuoltotyö 

 Tarvittaessa ohjaaminen kouluterveydenhuollon piirin 

 Koulun ulkopuolisten tahojen konsultaatiot ja yhteistyö, jos oppilaalla on tukena ulkopuolisia 

tahoja 



 
 

Poissaoloja 20–50 tuntia 

 Tarkennetaan aiemmin laadittuja suunnitelmia tai aloitetaan suunnitelmien tekeminen  

 Luokanopettaja/-valvoja/rehtori tai sovitusti oppilashuollon työntekijä tekee pyynnön 

sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvion käynnistämisestä tai 

lastensuojeluilmoituksen viimeistään silloin, kun 

o Huoltajiin on oltu yhteydessä 

o Yhteistyötä oppilashuollon kanssa on tehty ja 

o Luvattomia poissaoloja on yli 50 h 

 Tukitoimia arvioidaan yhdessä oppilaan verkoston kanssa 

 

TUKIOPETUS 

Tilapäisissä opiskeluvaikeuksissa olevalle tai muun syyn vuoksi sitä tarvitseville peruskoulun oppilaille 

voidaan antaa tukiopetusta.  

 

VAKUUTUKSET 

Kaikki oppilaat on vakuutettu koulussa ja koulumatkoilla sattuvien tapaturmien varalta. Kouluaikaan 

kuuluvat kaikki oppitunnit, välitunnit sekä opetus- ja toimintasuunnitelmaan sisältyvät opintokäynnit, 

retket ja muut tilaisuudet. Vakuutukset eivät ole voimassa, jos oppilas poistuu koulupäivän aikana 

luvatta koulun alueelta. 

 

OPPILASKAAPIT 

Koukkusaarentien toimipisteessä on jokaiselle oppilaalle varattu lukollinen kaappi, jossa hän voi 

säilyttää ulkovaatteensa ja koulutarvikkeensa koulupäivän aikana. Kaapin avaimesta peritään 

12 euron pantti. Avainpantin saa takaisin, kun oppilas palauttaa avaimen. 

 

YHTEISHAKU 

Peruskoulun jälkeen oppilaat jatkavat opintojaan joko lukioissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa. 

Hakeminen edellä mainittuihin toisen asteen oppilaitoksiin tapahtuu opojen opastuksella. Hakuaika 

on helmi-maaliskuussa, tarkentuu syksyn aikana. Yhteishaku tapahtuu sähköisenä nettihakuna. 

Tarkemmin yhteishausta saa tietoja 9. luokkien vanhempainilloissa ja sähköisestä koulutusoppaasta 

sekä koulun opolta. 

 

HELSINGIN KAUPUNGIN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA KASKO 

Internet -osoitteesta www.edu.hel.fi löytyy koulutusta ja kouluja koskevaa ajankohtaista tietoa sekä 

erilaisia aikatauluja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.hel.fi/


 
 

YHTEISESTI SOVITTUJA ASIOITA 

 

 

                 

Annamme jokaiselle työrauhan kaikissa tilanteissa. 

 

Tulemme oppitunneille aina ajoissa. 

 

Pidämme koulun tilat ja kalusteet siisteinä. 

 

Matkapuhelimet ja muut omat laitteet pidetään  

suljettuina repussa tuntien aikana. 

 

Käytävillä istumme vain penkeillä.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTEYSTIETOJA 

 

Rehtori Irina Pellikka 
puh. 09 310 86811 
irina.pellikka@hel.fi 

Virka-apulaisrehtori Janne Kettunen 
Koukkusaarentien toimipiste 
puh. 09 310 86881 
janne.kettunen@hel.fi 



 
 

Virka-apulaisrehtori Kirsi Hamunen 
Venemestarintien ja Heteniityntien toimipisteet 
puh. 09 310 72334 
kirsi.hamunen@hel.fi 

Postiosoitteet 
 
Heteniityntien toimipiste 
PL 96301 
00099 Helsingin kaupunki 
Koukkusaarentien toimipiste  
PL 98308 
00099 Helsingin kaupunki 

Venemestarintien toimipiste 
PL 98303 
00099 Helsingin kaupunki 

 
Toimipisteiden yhteystiedot 
 
Heteniityntie 4 
Koulusihteeri Erja Kauppinen 
erja.m.kauppinen@hel.fi 
puh. 09 310 82788, 040-334 8671 

Terveydenhoitaja Susanna Immonen 
puh. 040 334 5292 ti, ke Heteniityntiellä 

Koulukuraattori Riikka Rusanen 
puh. 050-401 3326 

Kohdevastaava (kouluisäntä) Timo Liimatainen 
puh. 050 384 3440 

Kouluruokala 09 310 86884 

Henkilöstötilat 
päärakennus: 040 334 8164 
pihatalo: 09 310 83184 
metsätalo: 046 956 3003 
 

Koukkusaarentie 9 
Koulusihteeri Tanja Landén  (opintovapaalla 1.10.21-30.4.22)  
tanja.landen@hel.fi 
puh. 09 310 86882 
 

Koulusihteeri Laura Kytömäki 
laura.kytomaki@hel.fi 
puh. 09 310 20035, 040 484 6116 

Terveydenhoitaja Sanna Ranua 
puh.  050 310 5625  ma-to Koukkusaarentiellä 



 
 

Koulukuraattori Riikka Rusanen 
puh. 050-401 3326 

Kohdevastaava (kouluisäntä) Timo Liimatainen 
puh. 050 384 3440 

Henkilöstötila 
09 310 86883 
 

Venemestarintie 14 
Koulusihteeri Tarja Hellström 
tarja.hellstrom@hel.fi 
puh. 09 310 82994 

Terveydenhoitaja Susanna Immonen 
puh.  040 334 5292 to, pe Venemestarintiellä 

Koulukuraattori Abdulkadir Isak 
puh. 050 401 3367 ke, to Venemestarintiellä 

Kohdevastaava (kouluisäntä) Timo Liimatainen 
puh. 050 384 3440 

Iltapäivätoiminta 
puh. 050 467 6815 

Henkilöstötilat 
päärakennus: 09 310 22099 
piharakennus: 09 310 22098 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvitukset: Susi: Ivan Kolesov, Apina: Pinja Ahola,  

Seepra: Tiia Mannonen, Read: Elisabeth Klementi, Tiikeri: Lauri Jurvanen 


