
HELSINGIN KAUPUNKI 

MALMIN PERUSKOULU 

Rehtorin KOULUTIEDOTE 6/ 2017 - 2018                                                         23.4.2018 

  

Hyvä huoltaja! 

Malmin peruskoulun on suljettuna vappuna 1.5.2018, sekä 10. -11.5.2018 (helatorstai-vapaa) 

  

Iltapäivätoiminta lukuvuonna 2018 - 2019 

Hakuaika perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2018 – 2019 

päättyy tämän viikon perjantaina 27.4.2018. Hakulomakkeen saa Helsingin kaupungin sivuilta, 

koulun iltapäivätoimintaryhmästä, koulun kansliasta ja pyytämällä opettajilta. 

Uusien ryhmien tutustumispäivä 

Tulevien 1. luokan ryhmien oppilaat ovat tutustumassa kouluun Kesälässä ja Pohjolassa torstaina 

17.5.2018 klo 8.15 -10, ja tulevat 7. luokan ryhmien oppilaat samana päivänä Talvelassa klo 14.30 – 

15.30. 

Lukuvuoden 2018 – 2019 ennakkotietoja 

Tulevan 2. luokan oppilaille tarjotaan vapaaehtoista englannin ja ruotsin kielen kerhoa. Wilmaan 

tulee toukokuussa tarkempaa tietoa. 

7. luokalla tulee olemaan viisi rinnakkaista ryhmää. Halukkuus koulunkäyntiin oli niin suurta, ettei 7. 

luokalle voitu ottaa muiden alueiden lapsia. Muualta Malmin peruskouluun hakeneet saivat 

kielteisen oppilaaksiottopäätöksen. 

Oppilaiden tekemistä valinnaisaineiden valinnoista 

Seuraavat uudet ryhmät ovat käynnistymässä: 

Tuleva 5. lk                       kotitalous (4 ryhmää), kuvataide, liikunta (2 ryhmää) 

Tuleva 8. lk                       espanja, kotitalous (4 ryhmää), kuvataide, liikunta (2 ryhmää), musiikki, 

tekninen työ 

Tuleva 9. lk                       filosofia, englanti, kotitalous (3 ryhmää), yrittäjyys 

Perusopetuksen aluepäällikkö Ulla-Maija Vähäsarja on valinnut vakinaisiin opettajan virkoihin 

1.8.2018 alkaen seuraavat: 

• Bonet Eeva-Liisa, erityisopettaja 

• Laakso Minna, lehtori (espanja englanti) 

• Latomäki Anna, erityisluokanopettaja 

• Leppikangas Olli, erityisopettaja 

• Marttila Viivi, erityisopettaja 

• Viitala Tiina, luokanopettaja 

MAINOKSIA 



Kaipaako lapsesi vielä mukavaa tekemistä kesälomalle? 

Partiolaisten päiväleirejä järjestetään aivan tässä lähellä ja niillä on vielä tilaa! 

Partiolaisten päiväleireillä leikitään, retkeillään, valmistetaan ruokaa retkikeittimellä, nikkaroidaan ja 

puuhataan paljon muita kesäjuttuja. Lisätietoa päiväleireistä löydät täältä. 

Seuraavilla sinua lähellä sijaitsevilla leireillä on vielä tilaa: 

Malmi 3       17.–21.6.         Ilmoittaudu: https://varaus.leiri.fi/#/signup/eventinfo/27 

Malmi 4        25.–29.6.         Ilmoittaudu: https://varaus.leiri.fi/#/signup/eventinfo/28 

Mikäli sinulla on leireistä jotain kysyttävää, voit olla yhteydessä Leirikesän toimistoon (09) 8865 1280 

/ toimisto@leiri.fi tai allekirjoittaneeseen. 

Aurinkoista kesän odotusta! 

Emma Japisson 

emma.japisson@leiri.fi 

+358 447 564 757 

Leirinjohtaja 

Partiolaisten Päiväleirit 

Leirikesä ry. 

  

” Helsingin Lastenliitto järjestää Pihlajamäen nuorisotalolla kesällä kaksi kesäleiriä: 

4.-8.6.2018 ”Pokemonkouluttajien kesäleiri” -teemalla sekä 

11.-15.6.2018 ”Kadonneet supersankarit” -teemalla. 

Leireillä liikutaan, pelataan, leikitään, askarrellaan teeman mukaisin menoin ja vietetään hauska 

viikko yhdessä puuhaten. 

Leiri maksaa 105€ (jäsenille 95€) ja hinta sisältää lämpimän ruuan, pienen välipalan, vakuutuksen, 

leiriohjelman ja -materiaalit. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen nettisivuiltamme: www.lastenliitto.fi/yhdistykset/helsinki/leirit ja 

lisätietoja voi kysellä toiminnanohjaaja Piia Honkaselta: piia.honkanen@lastenliitto.fi” 

Kiitos, mikäli voit auttaa 😊 

-- 

Ystävällisin terveisin, 

Piia Honkanen 

Toiminnanohjaaja 

Kansallinen Lastenliitto - Helsingin piirijärjestö ry 

045 137 2744 
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piia.honkanen@lastenliitto.fi 

www.lastenliitto.fi/helsinki 

Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista! 

  

Terveisin 

Tomi Ojanen 
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