
 
 

 
HELSINGIN KAUPUNKI 
MALMIN PERUSKOULU 
Rehtorin KOULUTIEDOTE 4/ 2017 - 2018   10.1.2018 
 
 
Hyvä huoltaja! 
 
Hyvää alkanutta vuotta 2018! 
 
JOHTOKUNTA-ASIOITA 
Malmin peruskoulun johtokunta kokoontui 4.12.2017.  
 
Johtokunta päätti esittää kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, että koulun A1-kielet, joiden opetus 
tulee alkamaan 1. luokalla elokuussa 2018, ovat englanti ja espanja. (Elokuussa 3. luokalla al-
kavien oppilaiden kieliohjelma ei muutu. Heillä A1-kielet ovat englanti ja ruotsi.). Lisäksi johto-
kunta esitti, että koulussa alkaa 1. luokalla elokuussa kaksikielinen suomi-englanti-opetus Kesä-
län toimipaikassa. Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella. Opetuksesta vähintään 1/4 annetaan 
englannin kielellä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta vahvisti kokouksessaan 19.12.2017 
Malmin peruskoulun kieliohjelman ja kaksikielisen opetuksen johtokunnan esityksen 
mukaisesti. 
 
Johtokunta kannatti KASKOn laatimaa ehdotusta uusista Helsingin kaupungin oppilaaksi oton 
kriteereistä ja Malmin peruskoulun enimmäisoppilasmääristä tulevalle 1. luokalle ja 7. luokalle.  
 
 
 
MUUTOKSIA KOULUN HENKILÖKUNNASSA 
Koulutiedotteen nro 3 julkaisun jälkeen on tapahtunut seuraavia muutoksia: 

 Erityisopettaja Katariina Koski on aloittanut työn Talvelassa 

 Erityisopettaja Minttu Koivunen on palannut osittaiseen viranhoitoon Talvelaan 

 Erityisopettaja Jaana Juvonen aloittaa työn Talvelassa 17.1. 

 Luokanopettaja Pauliina Laurila on palannut viranhoitoon 

 Koulunkäyntiavusta Veera Kanervan työ päättyy tällä viikolla ja 15.1. työhön palaa Terhi 
Hurri 

 
 
TALVELAN TOIMIPAIKAN ERITYISOPETUSTA ON TUETTU LUKUVUODEN ALUEN JÄL-
KEEN 
Talvelaan hankittiin syyslukukaudella yksi laaja-alainen erityisopettaja lisää, ja nyt tammikuussa 
aloitti vielä yksi uusi opettaja. Malmin peruskoulussa on tällä hetkellä kuusi laaja-alaisen erityis-
opetuksen vakanssia (yksi tehtävä on jaettu kahdelle eri opettajalle). Opettajia on seitsemän. 
Opettajatarvetta on kasvattanut kolmiportaisen tuen järjestäminen. II-jakson alkaessa Talvelas-
sa toteutetaan vahvempaa laaja-alaisen erityisopetuksen tukea joukolle oppilaita. Heillä opetus-
tunneista jopa yli puolet voi olla laaja-alaisen erityisopettajan antamaa. Rehtori päättää, keille 
oppilaille vahvempaa tukea kohdennetaan. Talvelaan tulee kevätlukukaudeksi myös yksi kou-
lunkäyntiavustaja lisää laaja-alaisen erityisopetuksen tueksi. 
 
 
 
 
 



 
 

AVOINTEN OVIEN PÄIVÄ LAUANTAINA 13.1.2018 
 
Lauantai 13.1. on oppilaiden koulupäivä. Koulu noudattaa perjantain työjärjestyksen aikaväliä 
klo 9.05 – 13.15, ellei tarkemmin muuta ole ilmoitettu. 
 
Koululla on avoimet ovet klo 9- 13. TERVETULOA TUSTUSTUMAAN MALMIN PERUSKOU-
LUN TOIMINTAAN! Kaikissa toimipaikoissa voi halutessaan ostaa käteisellä koululounaan (kir-
jolohikiusaus). Lounaan hinta on 6,40€. 
 
Talvelan auditoriossa järjestetään seuraavat tiedotustilaisuudet: 
 
Klo 9.00 KIELIOHJELMAN ESITTELY (tilaisuudessa esitellään lyhyesti kaikki A- ja B-kielet) 
 
klo 10.00 TERVETULOA KOULUUN (tilaisuus eskarilaisten huoltajille liittyen kouluun ilmoit-
tautumiseen ja koulun aloitukseen elokuussa) 
 
klo 12.00 7. LUOKALLE SIIRTYMINEN (Tilaisuus 6. -luokkalaisten huoltajille liittyen opiske-
luun luokilla 7 -9 Malmin peruskoulussa. Tilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti muissa kouluissa 
6. luokalla olevien lasten huoltajille.) 
 
KAIKKI TIEDOTUSTILAISUUDET OVAT AVOIMIA, ELI NIIHIN SAA OSALLISTUA KUKA TA-
HANSA 
 
 
 
TAMMIKUUN AIKATAULUJA 
 

 Vuonna 2011 syntyneiden uusien oppivelvollisten ilmoittaminen lähikouluun Wilman kaut-
ta 8. -24.1. Ilmoittautua voi myös koululla Talvelassa keskiviikkona 24.1. klo 8 -10 tai 17 -
19. Tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ilmoitetaan paikan päällä koululla. 
Kaksikieliseen suomi-englanti-opetukseen jätetään hakemus koululla 24.1.  
 

 Lukuvuodelle 2017 -2018 iltapäivätoimintaan hakeminen alkaa 24.1. ja päättyy 27.4.  
 

 2. -luokkalaiset palauttavat ryhmänohjaajalle viimeistään 18.1. A1 -kielen valintalomak-
keen, ja mahdolliset muut valintalomakkeet. 

 

 3. -luokkalaiset palauttavat ryhmänohjaajalle viimeistään 18.1. A2 -kielen valintalomak-
keen 

 

 6. –luokkalaiset palauttavat ryhmänohjaajalle viimeistään 18.1. oppilastietokortin. 
 

 
HELMIKUUSSA JAETAAN VALINTAESITTEET JA VALINTALOMAKKEET VALINNAISAI-
NEISTA (vuosiluokkien 4., 7. ja 8. oppilaille) 
 

 
 

Terveisin  

Tomi Ojanen 


