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HELSINGIN SUOMALAINEN YHTEISKOULU
Isonnevantie 8, 00320 HELSINKI

Puhelin     4774 180 
Fax 4774 1810
www.syk.fi
E-mail	 etunimi.sukunimi@syk.fi

YHTEYSTIEDOT

johtava rehtori Sari Tiitta 4774 1814, 040 673 9359
vararehtori, perusopetuksen rehtori Jukka Niiranen 4774 1816, 041 533 5164
lukion rehtori Marja Jegorenkov 4774 1828, 050 548 1309
IB-apulaisrehtori Minna Ankkuri 045 7731 4800
talouspäällikkö Elisa Metsä 4774 1844, 040 5111 454
taloussihteeri Mirka Ahola 4774 1831, 040 779 4135
hallintoassistentti Tuula Toivanen, lukio ja IB 4774 1815, 040 024 9595
koulusihteeri, perusopetus 4774 1818, 040 7794 158
kouluisäntä Andrei Tsumak (tilojen vuokraus) 4774 1812, 040 687 0355

OPETTAJAT, opettajainhuone 4774 1811

OPINTO-OHJAAJAT
Marja Heikkinen (perusopetus) 4774 1817, 040 0249 462
Hannele Pyykönen (L18abf, L19ab, L20ab) 4774 1820, 040 8403768
Anu Kinnunen (L18c, L19c, L20c, L20e, IB1, IB2) 4774 1819, 040 571 7586
Sirpa Vahtera (L18d, L19d, L20d) 040 756 0525

MUUT TOIMIHENKILÖT
psykologi Aleksi Raappana 4774 1822, 045 7731 4804
kuraattori Riina Suhonen 040 041 3717
terveydenhoitaja Kristiina Apajalahti / peruskoulu 050 310 5609
- koululla ma-pe
terveydenhoitaja Annika Hörkkö / lukio 040 336 0190 
- koululla ma, ti, to
koululääkäri     
- ajanvaraus terveydenhoitajan kautta
kirjastonhoitaja 4774 1823
ATK-tukihenkilö Ari Laine 4774 1830, 040 7794 154
Ravintola Syke, ravintolapäällikkö  4774 1813
kiinteistönhoito, Sami Rikkinen / Kotikatu  0447476857

UIMAHALLI 4774 1827

OPETTAJAT
Tiitta	Sari,	johtava	rehtori	 	 STi	 sari.tiitta@syk.fi
Niiranen	Jukka,	vararehtori,	perusopetuksen	rehtori		 JNi	 jukka.niiranen@syk.fi
Ahvenisto	Ursula,	lehtori	–	fysiikka																 L18d	 UAh	 ursula.ahvenisto@syk.fi
Aittoniemi	Sari,	luokanopettaja	–	uskonto		 5c	 SAi	 sari.aittoniemi@syk.fi
Anjala	Nina,	FM	–	matematiikka,	kemia	 	 NAn	 nina.anjala@syk.fi
Ankkuri	Minna,	IB-apulaisrehtori		 	 MAn	 minna.ankkuri@syk.fi										
Ant-Wuorinen	Johanna,	lehtori	–	liikunta,	terveystieto	 JAW	 johanna.ant-wuorinen@syk.fi
Bardzinski	Marjo,	lehtori	–	saksa																																				MBa	 marjo.bardzinski@syk.fi
Caselius-Engblom	Erica,	erityisopettaja	–	teatteri-ilmaisu	ECE	 erica.caselius-engblom@syk.fi
Drozdov	Nikita,	FL	–	IB	Russian	A,	IB	English	B	 NDr	 nikita.drozdov@syk.fi
Ellonen	Marcus,	lehtori	–	englanti																			 L18a	 MaE	 marcus.ellonen@syk.fi
Grönroos Anni, FM – äidinkieli ja kirjallisuus, 
IB	Finnish	A																																																							 9a	 AGr	 anni.gronroos@syk.fi
Hartikainen	Virve,	lehtori	–	tekstiilityö		 9c	 VHa	 virve.hartikainen@syk.fi
Heikkinen	Marja,	opinto-ohjaaja,	luokat	7-9	 	 MaH	 marja.heikkinen@syk.fi
Heiska	Marko,	lehtori	–	liikunta,	terveystieto		 L19a	 MHe	 marko.heiska@syk.fi
Herajärvi Sinikka, lehtori – äidink. ja kirj., 
IB	Finnish	A								 L19c	 SHe	 sinikka.herajarvi@syk.fi
Hongisto-Sorjonen	Minna,	lehtori	–	ruotsi						 8b	 MHS	 minna.hongisto-sorjonen@syk.fi
Honkimäki	Tuire,	erityisopettaja		 	 THo	 tuire.honkimaki@syk.fi
Hurri Jarmo, lehtori – matematiikka, 
IB	Mathematics							 IB1	 JHu	 jarmo.hurri@syk.fi
Huxley	Steven,	lehtori	–	IB	History,	TOK,	GP,	englanti		SHu	 steve.huxley@syk.fi
Hynönen	Ville,	lehtori	–	matematiikka,	fysiikka														VHy	 ville.hynonen@syk.fi
Janus-Hiekkaranta Agnieszka, lehtori – 
IB	Economics,	GP,	englanti	 	 AJH	 agnieszka.janus-hiekkaranta@syk.fi
Jegorenkov	Marja,	lukion	rehtori	–	venäjä																				 MJe	 marja.jegorenkov@syk.fi
Jämsä	Veera,	FM	–	musiikki			 7b	 VJä	 veera.jamsa@syk.fi
Kalske	Annukka,	lehtori	–	uskonto,	psykologia,	filosofia		AKa	 annukka.kalske@syk.fi					
Karesvuori	Maija,	lehtori	–	matematiikka	 L20a	 MKa	 maija.karesvuori@syk.fi
Karppanen	Sanna,	lehtori	–	ranska	 	 SKa	 sanna.karppanen@syk.fi
Katajamäki	Katja,	luokanopettaja																		 3d	 KKa	 katja.katajamaki@syk.fi
Kimanen	Mari,	FM	–	japani	 	 MKi	 mari.kimanen@syk.fi
Kinnunen	Anu,	opinto-ohjaaja,	L18c,	L19c,	L20c,	IB	 AKi	 anu.kinnunen@syk.fi
Kontiainen Laura, katolinen uskonto  LKo 
Konttinen	Minna,	luokanopettaja																					3a	 MKo	 minna.konttinen@syk.fi
Korpisaari Harri, lehtori – 
historia,	yhteiskuntaoppi									 L19d	 HKo	 harri.korpisaari@syk.fi
Krebs	Anne,	lehtori	–	saksa																													 L20c	 AKr	 anne.krebs@syk.fi
Krämer	Jenni,	luokanopettaja	–	saksa												 4d	 JKr	 jenni.kramer@syk.fi
Kuukka	Väinö,	lehtori	–	äidinkieli	ja	kirjallisuus	 6a	 VKu	 vaino.kuukka@syk.fi
Laakso	Ari,	luokanopettaja	–	liikunta	 4c	 ALa	 ari.laakso@syk.fi
Lampi	Liisa,	lehtori	–	teatteri-ilmaisu,	et,	filosofia	 LLa	 liisa.lampi@syk.fi
Lehvonen	Eevamari,	luokanopettaja																4a	 EmL	 eevamari.lehvonen@syk.fi
Leinonen Maarit, lehtori – 
kemia,	matematiikka																					 6d	 MLe	 maarit.leinonen@syk.fi
Lokki	Katariina,	lehtori	–	kotitalous		 8a	 KLo	 katariina.lokki@syk.fi
Lokki Sampo, apulaisrehtori – matematiikka                  SLo toimivapaalla
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Mannila Katja, lehtori – 
matematiikka,	fysiikka,	IB	Math.	 IB2	 KMa	 katja.mannila@syk.fi
Mattila	Liisa,	lehtori	–	ranska		 	 LMa	 liisa.mattila@syk.fi
Mattila	Olga-Maaria	–	kotitalous	 	 OMM	olga-maaria.mattila@syk.fi
Mehrabkhani	Farid,	DI	–	matematiikka,	fysiikka	 FMe	 farid.mehrabkhani@syk.fi
Mikkilä-Huttunen Leena, FM – ortodoksinen uskonto LMH 040 741 8791
Määttä	Tuomas,	luokanopettaja	–	liikunta	 5b	 TMä	 tuomas.maatta@syk.fi
Naukkarinen	Kirsi,	lehtori	–	ranska			 L20d	 KNa	 kirsi.naukkarinen@syk.fi
Nikkinen	Hanna-Leena,	lehtori	–	biologia,	maantiede	HLN	 hanna-leena.nikkinen@syk.fi
Nurmi	Arto,	lehtori	–	biologia,	maantieto																						ANu	 arto.nurmi@syk.fi
Okkonen	Outi,	FM	–	ruotsi	 	 OOk	 outi.okkonen@syk.fi
Paasio-Leimola Leena, lehtori – 
äidinkieli	ja	kirjallisuus				 7a	 LPL	 leena.paasio-leimola@syk.fi
Pakkala	Sanna,	lehtori	–	englanti																																				SPa	 sanna.pakkala@syk.fi
Paljakka	Laura,	FM	–	venäjä	 	 LPa	 laura.paljakka@syk.fi
Palomäki	Antti,	lehtori	–	historia,	yhteiskuntaoppi										APm	 antti.palomaki@syk.fi
Pansegrau	Kaarina,	lehtori	–	venäjä	 	 KPa	 kaarina.pansegrau@syk.fi
Pantsar	Janne,	lehtori	–	tekninen	työ	 9d	 JPa	 janne.pantsar@syk.fi
Paul	Lilli,	FM	–	historia,	yhteiskuntaoppi	 	 LiP	 lilli.paul@syk.fi
Petäjäaho Marjo, lehtori – 
biologia,	maantieto,	IB	Biology																											 MPe	 marjo.petajaaho@syk.fi
Puhakka Mika, luokanopettaja – 
historia,	yhteiskuntaoppi																												 3b	 MPu	 mika.puhakka@syk.fi
Pulkkinen	Kimmo,	KM	–	tekninen	työ	 	 KPu	 kimmo.pulkkinen@syk.fi
Pursiainen	Tiina,	FM	–	espanja,	italia	 	 TPu	 tiina.pursiainen@syk.fi
Pyykönen Hannele, opinto-ohjaaja,  L18f
L18abf,	L19ab,	L20ab		 	 HaP	 hannele.pyykonen@syk.fi
Rajala	Jaana,	FM	–	saksa,	ranska	 6c	 JRa	 jaana.rajala@syk.fi
Rantala Jari, lehtori – 
IB	Physics,	IB	Math,	matematiikka	 	 JaR	 jari.rantala@syk.fi
Repo	Heidi,	lehtori	–	ruotsi		 L18c	 HRe	 heidi.repo@syk.fi
Rinne	Petteri,	lehtori	–	kuvataide																																					PRi	 petteri.rinne@syk.fi
Riutankoski	Riina,	luokanopettaja																					3c	 RRi	 riina.riutankoski@syk.fi
Ronkanen	Elina,	luokanopettaja																							4a	 ERo	 elina.ronkanen@syk.fi
Salomaa	Tiina,	lehtori	–	ruotsi,	venäjä												 L20b	 TSa	 tiina.salomaa@syk.fi
Salonen	Marika,	FM	–	matematiikka,	kemia	 8d	 MSa	 marika.salonen@syk.fi
Salonen Milka, FM – 
suomi	toisena	kielenä,	IB	Finnish	B,	erityisopetus	 MiS	 milka.salonen@syk.fi
Sarjamo Noora, luokanopettaja – kotitalous    NoS toimivapaalla
Saunamäki	Niina,	lehtori	–	englanti																 L19b	 NSa	 niina.saunamaki@syk.fi
Seppänen	Pietari,	FM	-	englanti	 	 PSe	 pietari.seppanen@syk.fi
Sierla	Liisa,	KM	–	tekstiilityö,	erityisopetus	 9b	 LSi	 liisa.sierla@syk.fi
Sipilä Raini, luokanopettaja – 
äidinkieli	ja	kirjallisuus			 5d	 RSi	 raini.sipila@syk.fi
Sirkiä	Taina,	FM	–	kemia,	matematiikka			 8c	 TSi	 taina.sirkia@syk.fi
Snellman	Susanna,	lehtori	–	musiikki															 7d	 SSn	 susanna.snellman@syk.fi
Stevenage	Christine,	MA	–	IB	English	 L20e	 CSt	 christine.stevenage@syk.fi
Sundström	Kirsi,	lehtori	–	ranska																					 6b	 KSu	 kirsi.sundstrom@syk.fi
Suviranta	Lotta,	lehtori	–	liikunta,	terveystieto															 LSu	 lotta.suviranta@syk.fi
Torkkeli Sonja, FM – espanja, italia  STo toimivapaalla
Uusi-Hallila	Tuula,	lehtori	–	äidinkieli	ja	kirjallisuus		 TUH	 tuula.uusi-hallila@syk.fi
Vahtera	Sirpa,	opinto-ohjaaja,	L18d,	L19d,	L20d	 SVa	 sirpa.vahtera@syk.fi

Viitasalo	Johanna,	lehtori	–	englanti	 7c	 JVi	 johanna.viitasalo@syk.fi
Väänänen	Anne,	FM	–	luokanopetus		 4b		 AVä		 anne.vaananen@syk.fi
Yliheikkilä Katariina, lehtori – kemia, fysiikka, 
IB	Chemistry	 L18b	 KYl	 katariina.yliheikkila@syk.fi

SUOMALAISEN YHTEISKOULUN OSAKEYHTIÖN HALLITUS
Varatoimitusjohtaja Tuomas Lokki, puheenjohtaja 
Varadekaani Hanni Muukkonen, varapuheenjohtaja
Konsernilakimies Miia Aho
Toimitusjohtaja Akif Ali
TkT, hallituksen puheenjohtaja J. T. Bergqvist 
LT, dosentti, osastonylilääkäri Katariina Hannula-Jouppi
Johtaja Kari Sundbäck
Johtava asiantuntija Johannes Nuutinen
Lehtori Hanna-Leena Nikkinen
Johtaja Janne Sarvikivi
Johtava rehtori Sari Tiitta, sihteeri

HELSINGIN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN JOHTOKUNTA 
Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön hallituksen jäsenet 
Kouluisäntä Andrei Tsumak
Luokanopettaja Raini Sipilä
Teinikunnan puheenjohtaja, kutsuttu asiantuntija

PERUSOPETUKSEN LUOKANVALVOJAT LV-LUOKKATILA
3a Minna Konttinen  1L 
3b Mika Puhakka  1M
3c Riina Riutankoski  1K
3d Katja Katajamäki  1N
4a Elina Ronkanen  3A 
4b Anne Väänänen  31  
4c Ari Laakso    1H 
4d Jenni Krämer   33
5a Eevamari Lehvonen  1P
5b Tuomas Määttä  34
5c Sari Aittoniemi  35
5d Raini Sipilä    36
6a Väinö Kuukka  3B 
6b Kirsi Sundström  28
6c Jaana Rajala   32
6d  Maarit Leinonen  23
7a Leena Paasio-Leimola  3H 
7b Veera Jämsä   11
7c Johanna Viitasalo  39
7d Susanna Snellman  12
8a Katariina Lokki  13
8b Minna Hongisto-Sorjonen  3K 
8c Taina Sirkiä    1B
8d Marika Salonen  25
9a Anni Grönroos  3C
9b Liisa Sierla    3G
9c Virve Hartikainen  3F
9d Janne Pantsar   38
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LUKION RYHMÄNOHJAAJAT RO-LUOKKATILA
L20a Maija Karesvuori 3T
L20b Tiina Salomaa 3M
L20c Anne Krebs  37
L20d Kirsi Naukkarinen 26
L20e Christine Stevenage 2E
L19a Marko Heiska 3W
L19b Niina Saunamäki 4B
L19c Sinikka Herajärvi 2C
L19d Harri Korpisaari 3D
IB1 Jarmo Hurri  R1
L18a Marcus Ellonen 4A
L18b Katariina Yliheikkilä 1D
L18c Heidi Repo  3L
L18d Ursula Ahvenisto 1G
L18f Hannele Pyykönen
IB2 Katja Mannila 1E

TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA 2020–2021 (189 työpäivää)

Syyslukukausi  to 13.8.– la 19.12.2020 (89 päivää)
- työlauantai, perusopetus la 3.10. (syysmarkkinat)
- syysloma  ma 12.10.– pe 16.10. (viikko 42)
- työlauantai, lukio la 21.11. (6. palkin koe) 
- joulujuhlat  la 19.12. 
- joululoma  ma 21.12.– ke 6.1.2021 

Kevätlukukausi   to 7.1.– la 5.6.2021 (100 päivää)
- abien koulutyö päättyy to 18.2.
- talviloma  ma 22.2.– pe 26.2. (viikko 8)
- pääsiäinen  pe 2.4.– ma 5.4.
- helatorstai  to 13.5.
- kevätjuhlat  la 5.6.2021

JAKSOJÄRJESTELMÄ
Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, joita jokaista varten on laadittu oma 
lukujärjestyksensä:

1. jakso 13.8.–5.10. 
2. jakso 6.10.–30.11.   
3. jakso 1.12.–8.2. 
4. jakso 9.2.–12.4.  
5. jakso 13.4.–5.6. 

KOULUPÄIVÄ
Päivänavaus keskusradion välityksellä klo 8.30–8.35.
Ns. nollatunti alkaa klo 7.50.
LV/RO-tunti pidetään tiistaisin klo 12.25–12.45. 

LUOKAT 3–5: LUOKAT  6–7: LUOKAT 8-9:
1. ja 2.  08.30–10.00 1. ja 2.  08.30–10.00 1. ja 2.  08.30–10.00 
Ruokailu 10.00–10.30 3.  10.30–11.15 3. 10.15–11.00
3. 10.30–11.15 Ruokailu 11.15–11.45 Ruokailu 11.00–11.30
4. 11.45–12.30 4. 11.45–12.30 4. 11.30–12.15
5. 12.45–13.30 5. 12.45–13.30 5. 12.45–13.30
6. 13.45–14.30 6. 13.45–14.30 6. 13.45–14.30
 7. 14.45–15.30 7. 14.45–15.30
 8.  15.30–16.15 8.  15.30–16.15

LUKIO L18&L19 L20 (1.-3. jakso)
1. ja 2. 08.30–10.00 08.30–10.00
3. ja 4. 10.15–11.00 10.30–11.15
4. 11.00–11.45 11.15–12.00
Ruokatunti (60 min.) (45 min.)
5. 12.45–13.30 12.45–13.30
6. 13.45–14.30 13.45–14.30
7. 14.45–15.30 14.45–15.30
8.  15.30–16.15 15.30–16.15

ISOT SISKOT JA VELJET

3a Haaja Jouka 7a Kala Mila 7a
 Kiuru Antton 7a Linjama Noomi 7a
3b Bairoh Tomppa 7b Karjalainen Ines 7b
 Kuusela Kauko 7b Lempiäinen Julia 7b
3c Alanen Kaisla 7c Jaloluoma Kaisa 7c
 Katajamäki Joona 7c van der Meer Robin 7c
3d Fleherty Stella 7d Haltia Pihla 7d
 Mäkinen Max 7d Timonen Altti 7d
4a Alanen Pihla 8a Helin Kerttu 8a
 Palomäki Kuutti 8a von Lerber Joonas 8a
4b Kumela Onerva 8b Leivo Helmi 8b
 Sippola Pirta 8b Tykkälä Ella 8b
4c Ekman Ansa 8c Leimola Fanni 8c
 Saarela Vera 8c Sommers Eevi 8c
4d Bingham Ilona 8d Kostiainen Ella 8d
 Kukkonen Kaspar 8d Louhiluoto Linus 8d
5a  Garcia-Yläsaari Alfredo 9a  Nuottanen Pyry 9a
 Pöntinen Veera 9a Roth Rebecca 9a
5b Kiehelä Konsta 9b Lehtosalo Karla 9b
 Malmberg Vilho 9b Varis Peppi 9b
5c Joensuu Lumi 9c Ollila Elias 9c
 Rajanummi Aatos 9c Siren Pihla 9c
5d Holopainen Aava 9d Oikarinen Elmeri 9d
 Pitkänen Karla 9d Sumelles Veikko 9d
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 LUOKKATILOJEN SIJAINTI

 

  

 S  UOMALAISUUS
 Y  HTEISTYÖ
 K ANSAINVÄLISYYS
SYK:n arvojen perustana ovat suomalainen kulttuuri, yhteisöllisyys ja kansainvälisyys. 
Koulun yksityinen ja itsenäinen luonne sekä vahva arvopohja luovat koulun hengen.

KUNNIOITUS
Kunnioitamme toisiamme ja ympäristöä. Kohtaamme ihmiset tasa-arvoisina ja olemme 
oikeudenmukaisia ja rehellisiä. Arvostamme omaa ja muiden työtä.
• Kannamme vastuuta itsestä, toisista, ympäristöstä ja tulevaisuudesta.
•    Noudatamme yhteisiä sääntöjä ja toimintatapoja.
•    Kannustamme toisiamme, emme kiusaa.
•   Kunnioitamme toisten mielipiteitä ja elämänkatsomusta. 
•   Tuemme toiminnallamme toistemme hyvinvointia ja huolehdimme, että jokaisen 
 koulupäivä on turvallinen. 

LUOTTAMUS
Edistämme rohkaisevaa, avointa ja luottavaista ilmapiiriä. 
• Luotamme itseemme, toisiimme ja yhteisöön.
•   Uskallamme tehdä rohkeasti valintoja. 
•    Ymmärrämme, että rohkeus on myös rohkeutta kokeilla ja erehtyä.
•    Suhtaudumme avoimesti tietoon ja uusiin asioihin.

IHMISENÄ KASVU
Opimme oppimaan ja ymmärrämme, että oppiminen on elinikäistä.
•  Työskentelemme yhdessä tavoitteellisesti, monipuolisesti ja ahkerasti.
•    Kehitämme mielikuvitustamme ja luovaa ajatteluamme.
•  Opimme löytämään omat kiinnostuksen kohteemme ja haluamme kehittää niitä   
 omaksi ja yhteiseksi hyväksi.
•    Toimimme osana yhteiskuntaa ja pyrimme aktiiviseen kansalaisuuteen.
•   Haluamme toiminnallamme edistää työn iloa.

HELSINGIN SUOMALAISEN YHTEISKOULUN PELISÄÄNNÖT 

1.  Ole oma itsesi ja anna muidenkin olla: kohtele kaikkia tasa-arvoisesti. 
 Älä loukkaa tai nolaa.
2.  Kohtaa asiat kasvotusten; puhu toisesta hyvää myös silloin, kun hän ei ole paikalla.   
 Pyydä ja anna anteeksi.
3.  Kunnioita omaa ja toisen työtä: anna työrauha ja tarvittaessa rakentavaa palautetta.   
 Kehu ja kannusta.
4.  Ole läsnä ja pidä huolta: pysähdy, kiinnostu, kuuntele, myötäelä ja auta.
5.  Käyttäydy kohteliaasti, ystävällisesti ja rakentavasti: tervehdi, kiitä ja näytä    
 esimerkkiä. Anna myönteinen kuva itsestäsi ja koulusta. 
 Älä pura omaa pahaa oloasi toisiin.
6.  Sitoudu yhdessä sovittuun: ole rehellinen, pidä lupauksesi sekä noudata 
 aikatauluja ja sääntöjä.
7.  Pidä huolta kouluympäristöstä: korjaa omat jälkesi, huolehdi omista ja yhteisistä   
 tavaroista. Älä roskaa, riko tai sotke.
8.  Ole yritteliäs, ahkera ja aktiivinen: kehitä ja kehity.
9.  Rakenna parempaa tulevaisuutta kaikkien yhteiseksi hyväksi.

4. KERROS:  RIVITALO:    

4A, 4B   R1      

 R1E    

 R2    

 R2E   

URHEILUTALO: L5    
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JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Vahvistettu peruskoulun ja lukion johtokuntien kokouksessa 15.4.1986, 
tarkistettu keväällä 2014.

1 § Tavoitteet
Järjestyssääntöjen tavoitteena on taata päivittäisen koulutyön sujuminen sekä kouluyhteisön 
jäsenten viihtyvyys ja turvallisuus.

2 § Järjestyssääntöjen soveltaminen
Järjestyssäännöt koskevat kaikkia Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun oppilaita ja 
opiskelijoita. Opetus- ja muu henkilökunta noudattavat heitä koskevia säädöksiä.

Järjestyssääntöjä sovelletaan koulussa ja koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä tilanteissa.
Koulun alueena pidetään koulutonttia ja sillä olevia rakennuksia sekä ulkoliikunta-alueita. 
Kouluajaksi katsotaan koulun päivittäinen työaika ja koulunkäyntiin liittyvät – myös koulun 
ulkopuolelle ulottuvat – tilaisuudet.

3 § Päivänavaus
Päivänavaus kuunnellaan keskusradiosta siinä luokkahuoneessa, jossa päivänavausta 
seuraava oppitunti pidetään.
Myöhästyneet odottavat luokanoven ulkopuolella päivänavauksen päättymistä.

4 § Oppitunnit
Oppitunnin alkaminen ja päättyminen ilmoitetaan kellonsoitolla. Jos opettaja ei ole saapunut 
oppitunnille 10 minuutin kuluessa tunnin alkamisesta, tulee oppilaiden/opiskelijoiden edusta-
jan tiedustella asiaa kansliasta.

Päällysvaatteita ei tuoda luokkahuoneisiin.

Järjestäjän tehtäviä selvitetään jäljempänä SYKKI-kalenterissa.

5 § Välitunnit
Välitunneilla saavat koulun oppilaat, 3.-5. luokkien oppilaita lukuun ottamatta, oleskella sisäl-
lä. Pyritään kuitenkin siihen, että kaikki oppilaat viettävät välitunnin 10.00–10.15 ulkoilmassa. 
Välituntien käyttäytymissääntöjä annetaan SYKKI-kalenterissa.

6 § Koulun tilojen käyttö
Erikoisluokissa noudatettavista turvallisuusmääräyksistä ja järjestyksestä antavat asianomaises-
ta työtilasta vastaavat opettajat erityisohjeita.

Kouluruokailuun osallistutaan oman luokka-asteen vuorolla. Ruokailusta annetaan lisäohjeita 
jäljempänä. Ruokailussa noudatetaan siisteyttä ja kohteliaita ruokatapoja sekä annetaan tilaa 
seuraaville ruokailijoille.

Koulun kirjasto on kaikkien oppilaiden/opiskelijoiden vapaasti käytettävissä edellyttäen, ettei 
siitä aiheudu vahinkoa tai häiriötä opetukselle. Kirjastossa noudatetaan kirjastonhoitajan sekä 
kirjaston käytöstä annettuja ohjeita.

Koulun juhlasalissa saa oleskella vain siellä pidettävissä tilaisuuksissa. Juhlasalin teknisten lait-
teiden käyttö sekä ohjaushuoneessa oleskelu on luvanvaraista.

Urheilutalon tilojen ja välineiden käytöstä sekä harjoitusajoista annetaan erilliset ohjeet.

4. kerroksen kerhotilan käytöstä annetaan erilliset ohjeet.

7 § Koulun ja muiden omaisuus
Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Tavarat säilytetään niille kuuluvilla paikoilla ja 
kaikessa toiminnassa pyritään taloudellisuuteen. Tapahtuneesta vahingosta on viipymättä il-
moitettava rehtorille tai kansliaan. Aiheuttamansa vahingon oppilas/opiskelija on velvollinen 
korvaamaan. Jokaisen tulee osaltaan huolehtia ympäristönsä siisteydestä ja järjestyksestä, sillä 
viihtyisän kouluympäristön ylläpito on kaikkien yhteinen asia.

Toisten ja koulun omaisuutta ei käytetä ilman lupaa eikä vahingoiteta.

8 § Koulumatkat
Koulumatkoilla jokainen ottakoon huomioon, mitä turvalliseen liikenteeseen ja hyvään 
käytökseen eri tilanteissa kuuluu.

Polkupyörät ja muut kulkuvälineet säilytetään lukittuina niille varatuilla paikoilla.

9 § Työrauha
Kouluyhteisön jäsenten tulee asiallisella ja rauhallisella käyttäytymisellään pitää yllä ja edistää 
koulun työrauhaa. 

Henkinen ja ruumiillinen väkivalta on kielletty.

10 § Poissaolot
Alaikäisen oppilaan/opiskelijan poissaolosta on annettava huoltajan varmentama selvitys. 
Täysi-ikäinen opiskelija osoittaa poissaolonsa pätevän syyn lääkärin tai terveydenhoitajan tai 
huoltajan varmentamalla selvityksellä. Kolmea päivää pitempään jatkuvasta poissaolosta tulee 
ilmoittaa luokanvalvojalle. Jos oppilas/opiskelija sairastuu koulupäivän aikana, poistumislupa 
haetaan ensisijaisesti terveydenhoitajalta. Hänen poissa ollessaan luvan voi antaa luokanval-
voja tai seuraavan tunnin opettaja.

Rehtori, luokanvalvoja tai ao. tunnin pitäjä voi muunkin pätevän syyn perusteella myöntää 
pyynnöstä vapaata oppitunneilta. Tarkemmat ohjeet jäljempänä.

11 § Tupakointi, päihteet ja huumeet
Tupakointi sekä alkoholin ja muiden huumaavien aineiden käyttö, hallussapito ja vaikutuksen 
alaisena esiintyminen on kielletty oppilailta ja opiskelijoilta kouluaikana, koulun alueella ja 
koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

12 § Vapaa-ajan toiminta
Oppilaiden/opiskelijoiden harrastustoiminta koulun tiloissa järjestetään kerhojen, oppilaskun-
tien tai luokkien tilaisuuksina. Tilaisuuksista on sovittava hyvissä ajoin valvovan opettajan kans-
sa. Huonetilojen varaukset merkitään varauskalenteriin.

13 § Kaupallinen toiminta
Rahankeräykset ja koulun ulkopuolista toimintaa koskeva ilmoittelu on sallittua vain rehtorin 
luvalla.
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TIETOKONEIDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Tavoitteena on, että laitteet toimisivat moitteettomasti ja olisivat näin mahdollisimman paljon 
käytettävissä. Sääntöjä noudattamalla myös yhteistyö sujuu.

Luokat ovat työtiloja, joten käyttäydy rauhallisesti. Koulutöiden tekijöillä on aina etuoikeus 
käyttää tietokoneita.

Jokainen ATK-sitoumuksen  palauttanut saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen, jota ei saa 
luovuttaa muille.
Asema H: on kaikkien oppilaiden yhteinen asema. 

Käytössä on O365 ja Onedrive. Näin vaihdat O365:n salasanan: Kirjaudu jollekin koulun 
tietokoneelle. Odota hetki. Paina Ctrl+Alt+Del ja valitse ‘vaihda salasana’ ja toimi ohjeiden 
mukaan. Koulun tietokoneiden salasana vaihtuu samalla.

Muistathan: 
-  Koulun tietokoneilla pelaaminen on kielletty. 
-  Koulun tietokoneisiin ei saa asentaa ohjelmia. 
-  Tietokoneen väärinkäytöksistä menettää oikeuden käyttää koulun tietokoneita. 
 Aluksi käyttäjätili suljetaan määräajaksi. Mikäli väärinkäytökset jatkuvat, 
 oppilas/opiskelija menettää oikeuden tietokoneiden käyttöön lopullisesti.

TIETOTURVAOHJE

• Älä avaa ovia tuntemattomille.
• Luokkien ovia ei saa jättää auki oppituntien ulkopuolella.
• Jokainen henkilö on osaltaan vastuussa tietoturvan toteutumisesta.
• Älä luota kaikkiin saamiisi sähköposteihin, varsinkin jos lähettäjä on tuntematon.
• Älä välitä luottamuksellisia tietoja salaamatta internetissä.
• Älä tallenna mitään tärkeää paikalliselle tietokoneelle!
• Talleta tärkeät tiedostot Onedriveen. Varmuuskopioi tiedostosi useammalle eri 
 tallennusvälineelle, esim. ulkoiselle muistille, pilvipalveluun, tms.
• Älä ikinä missään tilanteessa kerro tunnustasi tai salasanaasi kenellekään.
• Salasanan tulee olla vähintään 8 merkkiä pitkä ja sisältää isoja ja pieniä kirjaimia
 sekä numeroita.
• Kirjaudu aina ulos poistuessasi koneelta.

OHJEET MOBIILILAITTEIDEN KÄYTTÖÖN KOULUSSA
1. Yleiset ohjeet koulussa
Mobiililaitteiden käyttö on koulupäivän aikana kielletty ruokailujen ja välipalavälituntien 
aikana ruokalassa sekä yhteisissä tilaisuuksissa.
Kouluun tuodut mobiililaitteet ovat oppilaiden omalla vastuulla, eikä koululla ole niihin 
vakuutusta.
Kasvatuksellisin perustein voidaan huoltajien kanssa sopia mobiililaitteiden käytön rajoituksista 
koulupäivän aikana tarkemmin.
Oppilaiden käytössä on langaton verkko kaikkialla koulussa.
2. Mobiililaitteiden käyttö oppitunnilla
Opettajat määrittävät ohjeet mobiililaitteiden hyötykäytölle oppitunneilla.
Mobiililaitteiden viihdekäyttö (some, videot, pelaaminen) on kielletty oppitunneilla.

KÄYTTÄYTYMINEN

Koululaeissa on annettu perusopetuksen oppilaiden ja lukion opiskelijoiden käyttäytymisestä 
samansisältöiset säännökset: jokaisen on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti, käyttäydyttävä 
asiallisesti, noudatettava koulun järjestyssääntöjä ja käsiteltävä huolellisesti koulun omaisuutta.

Oppilasta/opiskelijaa, joka ei noudata koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, 
voidaan ojentaa seuraavasti:
-  opettaja voi poistaa opetusta häiritsevän oppilaan/opiskelijan oppitunnin jäljellä   
 olevaksi ajaksi
-  häiritsevä oppilas/opiskelija voidaan poistaa myös muista koulun järjestämistä 
 tilaisuuksista
-  rehtorilla ja opettajalla on oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta/  
 opiskelijalta laissa kielletty tai muuten vaarallinen/turvallisuutta uhkaava esine tai   
 aine 
-  rehtorilla ja opettajalla on oikeus työpäivän aikana tarkistaa oppilaan/opiskelijan   
 mukana olevat tavarat sekä hänen hallinnassaan olevat koulun säilytystilat 
 vaarallisen tai turvallisuutta uhkaavan esineen tai aineen haltuun ottamiseksi;   
  tilanteissa tulee olla läsnä kaksi koulun henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä
-  opettaja tai rehtori voi määrätä perusopetuksen oppilaan osallistumaan enintään   
 kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun, joka voidaan järjestää kerralla tai   
 useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella
-  opettaja voi antaa perusopetuksen oppilaalle enintään kahden tunnin jälki-istunnon;   
 jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, oppilas voidaan   
 myös velvoittaa istumaan hiljaa
-  kotitehtävänsä laiminlyönyt peruskoululainen voidaan määrätä työpäivän 
 päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään

Kurinpitorangaistuksina
- rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen
- johtokunta voi erottaa perusopetuksen oppilaan koulusta enintään kolmeksi 
 kuukaudeksi kerrallaan, lukiolaisen määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.

Oppilaan on suoritettava hänelle määrätty jälki-istunto rangaistusilmoituksessa mainittuna 
päivänä (yleensä joka toinen torstai klo 14.40 tai 16.10, luokassa 31). Kun oppilas tulee jäl-
ki-istuntoon, hänellä on oltava mukanaan huoltajan allekirjoittama rangaistusilmoituslomake. 

Yhteisen viihtyvyyden vuoksi oppilaita/opiskelijoita kehotetaan muistamaan myös seuraavat 
käyttäytymissäännöt:
-  turvallisuussyistä koulun sisätiloissa ei saa juosta
-  sisäkenkien käyttö on terveellistä ja miellyttävää
-  pallopelejä saa pelata vain ulkona merkityillä alueilla sekä urheilutiloissa
-  välitunneilla ei saa pyöräillä, skeitata, yms.
-  lumipallojen heittäminen koulun alueella on turvallisuussyistä kielletty
-  ruoan tms. tilaaminen kouluun on kielletty 
-  älä tuhri rakennusta tai koulun kalusteita
-  anna yhteisten opetusvälineiden olla rauhassa
-  laita roskat ja purukumit roskalaatikkoihin
-  nauti jäätelöt, virvoitusjuomat ja eväät pohjakerroksessa
-  palauta tyhjät pullot kauppaan
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-  älä etuile ruokajonossa äläkä leiki ruualla
-  älä käytä toisten oppilaiden välineitä ilman lupaa

Perusopetuksen oppilaat eivät saa poistua välitunnin aikana koulun alueelta.

Ystävällisyys ja toisten huomioonottaminen ovat viihtymisen perusta.

JÄRJESTÄJÄN TEHTÄVÄT

Kultakin luokalta valitaan LV-tunnilla viikon ajaksi kaksi järjestäjää, joiden tehtävänä on:
-     pyyhkiä taulu
-     vastata luokkahuoneen ja luokan edessä olevien käytävätilojen siisteydestä
-     ilmoittaa tunnin pitäjälle poissaolijat

OHJAUS

Perusopetuksen opinto-ohjaajana toimii Marja Heikkinen ja lukion opinto-ohjaajina toimivat 
Anu Kinnunen, Hannele  Pyykönen ja Sirpa Vahtera sekä IB-linjalla Anu Kinnunen. He auttavat 
kaikissa opiskeluun ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.

TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN (PERUSOPETUS)

- 7. luokat suorittavat TET-jakson kouluravintolassa
- 8. luokilla on TET-viikko kevätlukukaudella
- 9. luokilla on TET-viikko syyslukukaudella

TUKI-/ERITYISOPETUS

Laaja-alaisina erityisopettajina toimivat Erica Caselius-Engblom ja Tuire Honkimäki. Erica Case-
lius-Engblomin tehtäviin kuuluu myös puheopetus. Erityisopettajina toimivat myös Liisa Sierla ja 
Milka Salonen. Erityisopettajat ovat myös paluuoppilaiden tukiopettajina, jotta ulkomailta pa-
laavat oppilaat saavat apua mahdollisiin vaikeuksiinsa. Milka Salonen antaa myös S2-opetusta.

Opetusjärjestelyjä hoitaa vararehtori Jukka Niiranen, jonka puoleen opetusta haluttaessa on 
käännyttävä. Ohjeita antavat myös opinto-ohjaajat, luokanvalvojat ja opettajat.

TUTORTOIMINTA

Tutorit ovat lukion 2. vuoden opiskelijoita. Heidän tehtävänsä on opastaa ja neuvoa uusia 
lukiolaisia mm. ainevalinnoissa ja lukujärjestyksen tekemisessä sekä avustaa heitä kouluun ja 
lukioon sopeutumisessa. Uudet lukiolaiset on jaettu pienryhmiin, joita kutakin ohjaa oma tutor. 
Tutor toimii erityisesti oman ryhmänsä tukena käytännön asioissa ja opiskeluun liittyvissä ongel-
missa. Tutoreilla on vaitiolovelvollisuus.

Lisätietoja tutortoiminnasta ja omasta tutoristasi antavat opinto-ohjaajat Hannele Pyykönen ja 
Sirpa Vahtera.

Lukuvuonna 2020–2021 tutoreina toimivat:
 
Aromäki Ada Bernström Helmi Heikkilä Julia
Hörkkö Sara Ihamuotila Johannes Kajander Tinja 
Kanagalingam Delu Kemppainen Santeri Kiuru Miika  
Koponen Ida Kuts Diana Lefevre Chloe Juliette
Manninen Petri Mohammed Najah Natzkaya Annael
Nyberg Max Penttinen Oskari Rosendahl Iida 
Satuli Salla Sorokina Nataliya Tammilehto Mikael 
Taranenko Sasha Törmänen Melina Uusitalo Reetta 
Zhong Weidi

OPPILAS-/OPISKELIJAHUOLTORYHMÄ

Ryhmään kuuluvat rehtori, vararehtori, lukion rehtori, IB-apulaisrehtori, psykologi, kuraattori, 
opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja ja erityisopettajat. Ryhmä kokoontuu viikon välein.

KURAATTORI

Kuraattori Riina Suhonen on tavattavissa koulussa päivittäin klo 8.30-15.30, myös ilman ajan-
varausta koulupäivän aikana. Yhteyttä voi ottaa sähköpostin riina.suhonen@syk.fi ja Wilman 
lisäksi myös puhelimitse 0400 413717 tai tulemalla juttelemaan.

Yhteydenotot ja tapaamiset ovat luottamuksellisia. Lapsen tai nuoren kanssa sovitaan aina yh-
dessä jatkosta. Kuraattorin työhuone sijaitsee koulurakennuksen 1. kerroksessa: kouluisännän 
työtilan viereisestä ovesta sisään, työhuoneen ovi löytyy käytävän perältä.

PSYKOLOGI

Psykologi Aleksi Raappana on tavattavissa koululla päivittäin klo 8.30 - 15.30. Yhteydenotot 
voivat tapahtua puhelimitse (4774 1822 / 045-77314804), sähköpostitse tai Wilman kautta. 
Lapsi tai nuori voi tulla myös ilman ajanvarausta koulupäivän aikana puhumaan psykologille. 
Yhteydenotot ja tapaamiset ovat luottamuksellisia; lapsen, nuoren tai perheen kanssa sovitaan 
aina yhdessä jatkosta.

KOULUTERVEYDENHUOLTO 

Koulu-ja opiskeluterveydenhuolto on Helsingin Kaupungin Sosiaali- ja Terveyspalvelujen alais-
ta toimintaa. Palvelut koskevat kaikkia peruskoulun ja lukion opiskelijoita myös ulkopaikkakun-
talaisia. 

Terveydenhoitaja Kristiina Apajalahti on koulussa viitenä päivänä viikossa ja terveydenhoitaja 
Annika Hörkkö on koulussa neljänä päivänä viikossa. 

Peruskoulun oppilaat terveydenhoitaja tapaa vuosittain terveystarkastuksen yhteydessä. 
Lukion opiskelijat terveydenhoitaja tapaa lukion ensimmäisenä ja toisena vuotena. Lisäksi kou-
lulla tehdään kutsuntaikäisten poikien ennakkoterveystarkastukset.
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Terveystarkastuksissa selvitetään oppilaan/opiskelijan kasvuun ja kehitykseen liittyviä asioita 
ja keskustellaan terveystottumuksista. Terveydenhoitaja huolehtii oppilaan/opiskelijan yleisen 
rokotusohjelman mukaisista perusrokotuksista. 

Ensiapu koulutapaturmissa ja äkillisissä sairastapauksissa annetaan. Tarvittaessa ohjataan op-
pilaat joko omalle terveysasemalle tai sairaalan poliklinikalle. 
Koulun tapaturmavakuutus kattaa tapaturmat jotka sattuvat koulussa tai koulumatkalla. 

SAIRAUSVAKUUTUSLAKI

Sairausajalta maksettavaan päivärahaan oikeuttavaksi päätoimiseksi työksi katsotaan myös 
16 vuotta täyttäneen henkilön opiskelu koulussa. Päivärahaa aletaan maksaa, kun sairaus on 
sairastumispäivän lisäksi kestänyt seitsemän arkipäivää. Opiskelijoille suoritetaan korvaus pie-
nimmän päivärahan mukaan. 
Tarkempia tietoja antavat sairausvakuutustoimistot.

POISSAOLOT

Opettaja merkitsee Wilmaan poissaolevaksi jokaisen oppitunnin alkaessa luokasta puuttuvan 
oppilaan/opiskelijan.
Jokainen poissaolo on selvitettävä.

PERUSKOULU
Hyväksyttäväksi poissaolon syyksi katsotaan yleensä vain sairaus. 
Viimeistään 4. peräkkäisenä sairastamispäivänä huoltajan on otettava yhteys luokanvalvojaan 
(opettajainhuone puh. 4774 1811 tai Wilma).

Peruskoululaisen huoltaja selvittää kaikki poissaolot mahdollisimman nopeasti Wilmassa. Mi-
käli poissaoloa ei ole selvitetty neljän päivän kuluessa, ottaa luokanvalvoja yhteyttä huolta-
jaan. Perusopetuslaki edellyttää, että ”opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen 
osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle”.

LUKIO
Lukiolain mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä 
vapautusta. Alaikäisen lukiolaisen huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija itse selvittää poissaolot 
Wilmassa viimeistään viikon kuluessa poissaolosta. Kokeesta poissaolosta on huoltajan ilmoi-
tettava heti joko lukion rehtorille tai sen oppiaineen opettajalle, jonka koetta poissaolo koskee 
(kokeesta voi olla poissa ainoastaan sairauden takia).  Todettuaan, että poissaolo on ollut ai-
heellinen, opettaja kuittaa sen Wilmaan. On huomattava, että toistuvat poissaolot vaikuttavat 
antamatta jäävän näytön kautta kurssin arviointiin tai voivat aiheuttaa kurssin keskeytymisen.

KOULUN SISÄISISTÄ TEHTÄVISTÄ JA OPINTOMATKOISTA AIHEUTUVAT 
POISSAOLOT OPPITUNNEILTA

Koulun sisäisten tehtävien hoitamiseen (näytelmäharjoitus, musiikkiesitykset, ison siskon/veljen 
tehtävät, tekniikkatehtävät, jne.) tai opintomatkoihin liittyvistä poissaoloista on aina etukäteen 
neuvoteltava kyseisten oppituntien pitäjien kanssa. Tehtävän antaneen opettajan tulee lisäksi 
kuitata poissaolot wilmassa. 

LOMA-ANOMUKSET

Mikäli oppilas/opiskelija tarvitsee tilapäistä vapautusta koulutyöstä, “omaa lomaa”, 
on huoltajan anottava sitä wilmassa aina etukäteen seuraavasti:
-  luokanvalvoja voi lääkärikäynnin, tärkeän perhejuhlan, esiintymisen tms. syyn perusteella 
 antaa vapautusta koulutyöstä muutamaksi tunniksi.
-  kaikki muut loma-anomukset on aina wilmassa.
Matka- yms. järjestelyihin on syytä ryhtyä vasta, kun lupa koulusta on myönnetty.

Koulu toivoo, että vanhemmat tarkoin harkitsisivat, millaista tarkoitusta varten he katsovat voi-
vansa anoa vapautusta koulutyöstä. Matkat tulisi keskittää koulun loma-aikoihin. On muistet-
tava, että koulu on työpaikka. Runsailla poissaoloilla on yleisestikin työmoraalia heikentävä 
vaikutus. Oppilaan/opiskelijan on itse otettava selvää ja huolehdittava poissaolon aikana 
koulussa tehdyn työn korvaamisesta eikä lomaa saaneille järjestetä ylimääräisiä kokeita.

MYÖHÄSTYMINEN 
Oppitunneille tullaan ajoissa. 

PERUSKOULU
-  Myöhästynyt oppilas menee suoraan oppitunnille ja selvittää myöhästymisensä   
  syyn luokanvalvojalle ensi tilassa.
-  Luokanvalvoja seuraa myöhästymisiä ja käy tarvittaessa oppilaan kanssa 
  kasvatuskeskustelun tilanteen korjaamiseksi.
- Jos kuitenkin luokkien 3–5 oppilas myöhästyy saman jakson aikana neljä kertaa,   
 on rangaistuksena puoli tuntia jälki-istuntoa. Kahdeksasta myöhästymisestä seuraa   
 tunti jälki-istuntoa.
- Luokilla 6–9 annetaan neljästä myöhästymisestä tunti ja kahdeksasta 
 myöhästymisestä kaksi tuntia jälki-istuntoa. Jakson vaihtuessa ko. seuranta 
 aloitetaan alusta.

LUKIO
- Myöhästynyt opiskelija saa tulla sisään oppituntia pitävän opettajan luvalla.
- Kurssin myöhästymiskäytänteet tarkennetaan erikseen jokaisen kurssin alussa.
-  Toistuvat myöhästymiset vaikuttavat arviointiin tai voivat aiheuttaa kurssin keskeytymisen.
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UIMAHALLI 

Uimahalli on avoinna yleisölle seuraavasti:
keskiviikko–perjantai  klo 16.00–20.00 (21.00)
lauantai  klo 9.00–15.00 (16.00)
Kertamaksut
 - aikuiset 5,00 €
 -  7–16 -vuotiaat lapset, opiskelijat, varusmiehet ja eläkeläiset 2,50 €
Sarjaliput
 - 10 uinnin kortti 45 €, 25 uinnin kortti 110 €
 -  7–16 -vuotiaat lapset, opiskelijat, varusmiehet ja eläkeläiset 10 kerran kortti 22,50 €
Muut maksut
 - uima-asun vuokra 2,00 €, pyyheliinan vuokra 2,00 € 
 Maksuvälineenä käy vain käteinen.

LIIKENNETURVALLISUUS

Suurella osalla SYK:n oppilaita on pitkähkö, vilkasliikenteisiä reittejä pitkin kulkeva 
koulumatka. Koulu muistuttaa jokaiselle oppilaalle/opiskelijalle:
- varo liikenteen vaaroja
- noudata liikennevaloja, käytä suojateitä
- käyttäydy kunnolla julkisissa liikennevälineissä
- ole hyvänä esimerkkinä nuoremmille

Vanhemmille: Koulun pihalle ajaminen on 
turvallisuussyistä kielletty klo 8.00–15.00 
välisenä aikana. 
Voit jättää oppilaan merkityille paikoille.                

KOULUTARVIKKEET JA OPPIKIRJAT

Perusopetuksen oppilaat saavat koulusta oppikirjat, ipadit yms. koulutarvikkeet. Oppikirjoja 
annetaan kullekin oppilaalle maksutta ainoastaan yhdet kappaleet ja osa niistä kerätään ta-
kaisin lukuvuoden päättyessä. Mikäli oppikirja katoaa tai se on huonosta käsittelystä johtuen 
tullut käyttökelvottomaksi, asianomaisen on itsensä kustannettava uusi kirja. Kotien on hankitta-
va liikunnassa tarvittavat asusteet sekä urheiluvälineet, esim. luistimet ja mailat.

Lukiolaiset hankkivat kaikki kouluvälineensä.

KOULUMATKA-AVUSTUKSET JA -TUKI

HELSINKILÄISET PERUSOPETUKSEN OPPILAAT
Jos perusopetuksen oppilaan koulumatka on luokilla 3–6 vähintään 2 km ja luokilla 7–9 vä-
hintään 3 km, oppilas saa koulusta HSL:n koulumatkakortin. Erikoistapauksissa oppilas voi 
huoltajan anomuksesta saada kortin lyhyempääkin koulumatkaa varten.

Koulumatkakortti on voimassa viikoittain maanantaista perjantaihin aamuliikenteen alkamises-
ta klo 18.00 saakka. Koulumatkakorttiin on ladattu 4 euroa erityisiä koulupäiviä varten. Oikeus 
koulumatka-avustukseen tarkistetaan vuosittain.

PÄÄKAUPUNKISEUDULLA ASUVAT LUKION OPISKELIJAT
Yli 17-vuotiaalle pääkaupunkiseudulla asuvalle lukion opiskelijalle voidaan myöntää opiskeli-
jalippu. Alennuslippuhakemukset käsitellään pääkaupunkiseudun kaupunkien palvelupisteissä. 
Matkakorttia hankittaessa on mukana oltava koulun leimalla ja allekirjoituksella varustettu ha-
kemuslomake sekä henkilöllisyyden osoittava virallinen todistus (henkilökortti, passi, ajokortti 
tai KELA-kortti). Alennuslippuhakemuksia saa koulun kansliasta. Alennusoikeus on uusittava 
vuosittain palvelupisteessä. HSL:n palvelunumero on 09 476 6400.

VIERASKUNTALAISET OPPILAAT
Perusopetuksen oppilas ei pääsääntöisesti saa avustusta koulumatkakustannuksiin. Muiden kuin 
helsinkiläisten perusopetuksen oppilaiden koulumatkakustannuksista vastaavat kyseisten oppilaiden 
huoltajat.
Lukiolaisen KELAN koulumatkatukeen on oikeutettu opiskelija, jonka yhdensuuntainen koulumatka on 
vähintään 10 km ja jonka koulumatkakustannukset kuukaudessa ylittävät 54,00 euroa. Lisätietoja/
hakemuslomakkeita saa koulusihteeriltä ja kanslian eteisen lokerikosta. 

OPISKELIJALIPUT: VR JA MATKAHUOLTO
Lukiolainen (yli 17 v.) saa juna- ja bussimatkoistaan opiskelija-alennuksen. 
Lisätietoja asiasta saa kansliasta.

TAVAROIDEN SÄILYTYS KOULUSSA

Koulu vuokraa oppilaan/opiskelijan käyttöön säilytyslokeron tai kaapin. Vuokra on 10 € koko 
kouluajalta. Kadonneen avaimen tilalle kouluisäntä teettää uuden kaapin haltijan kustannuksella.

Lokero on henkilökohtainen. Oppilaat eivät saa keskenään vaihtaa lokeroita. Jos on syytä 
epäillä, että lokeroissa säilytetään esimerkiksi järjestyssäännöissä kiellettyjä aineita, koulu 
puuttuu asiaan.

Suurehkojen rahasummien, arvoesineiden tai kalliiden vaatteiden tuominen kouluun ei ole suositel-
tavaa. Oppilaiden omat laitteet (esim. soittimet tai kännykät) eivät kuulu koulun vakuutuksen piiriin, 
vaikka ne olisivat talossa koulun tilaisuuksia varten. Koulu kehottaa vanhempia harkitsemaan sellaisen 
kotivakuutuksen ottamista, joka kattaa mahdolliset katoamis- ja varkaustapaukset, koska tällaiset va-
litettavat ilmiöt ovat koulumaailmassakin lisääntyneet. Varkaustapauksista pyydetään ilmoittamaan 
välittömästi vararehtori Jukka Niiraselle.

VAATENAULAKOT
Kullekin luokalle osoitetaan oma vaatenaulakkonsa. 3.- ja 4.-luokkalaiset säilyttävät vaattei-
taan pienten aulan naulakoissa, kaikki 5.-9.-luokkalaiset säilyttävät vaatteitaan alakerrassa 
olevissa naulakoissa. Naulakoihin ei saa jättää omaisuuttaan koulupäivän päätyttyä, koska 
koulutalo on usein iltaisin muussa käytössä.

Koulun naulakkotiloihin hylätään jatkuvasti iso määrä vaatteita, liikuntavarusteita yms., joita 
kukaan ei kaipaa eikä tule noutamaan vahtimestarin löytötavaravarastosta. Koska koulun on 
käytännön syistä mahdotonta säilyttää suuria määriä unohtuneita/tarpeettomia tavaroita, 
unohtuneet tavarat kootaan löytötavarakärryihin, jotka tyhjennetään säännöllisesti muutaman 
viikon välein.
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POLKUPYÖRIEN TUOMINEN KOULUUN
Suosittelemme kaikille polkupyörällä kouluun tuleville käyttämään pyöräilykypärää. Pyörä on 
ehdottomasti lukittava koulupäivän ajaksi. 

KIRJASTO 

Koulun kirjasto on avoinna päivittäin klo 8–16. Kirjasto on työtila opettajan kanssa työskente-
leville ryhmille ja itsenäisesti työtä tekeville. Kirjasto on myös se tila, jossa luokkien 3–9 oppi-
laat voivat viettää satunnaiset vapaat tuntinsa tai odottaa koulupäivän jälkeen hakijaa.

Kirjaston toiminta-ajatus:
Kirjaston toiminta tukee koulun opetus- ja kasvatustehtävää. 
 
Kirjaston toiminnan tavoitteet:
1. Kirjasto on viihtyisä ja virikkeellinen monilukutaitoa edistävä tila
·  helppo tulla sekä yksin että ryhmissä
·  oppitunneilla, hyppytunneilla, välitunneilla ja koulupäivän jälkeen mukava opiskelutila

2. Kirjasto edistää kaunokirjallisuuden arvostusta ja lukuharrastusta
·  tarjolla romaaneja, runoja, näytelmiä ja sarjakuvia alakoulu-, yläkoulu- ja lukioikäisille
·  valikoimassa sekä klassikoita että uutuuksia
·  säännöllisesti näyttelyitä, kirjailijatapaamisia, kirjavinkkauksia

3. Kirjasto on väylä tiedonhakuun ja tiedonlähteisiin
·  tarjolla monipuolinen valikoima tietokirjallisuutta, lehtiä ja verkkotiedonlähteitä 
·  apuna kirjastonhoitaja tiedonhakuun liittyvissä asioissa

4. Kirjaston vuorovaikutus on aktiivista kouluyhteisössä
·  kirjastonhoitajan, opettajien ja muun henkilökunnan yhteistyö palvelee opiskelijoita   
 ja oppilaita 
·  opettajat osallistuvat kirjallisuuden valintaan esimerkiksi tekemällä hankintaehdotuksia
  kurssien oheislukemistoksi
·  kirjastonkäytön opetus sovituille luokka-asteille
·  oppilaiden ja opiskelijoiden hankintaehdotukset ja muu palaute tervetullutta

Kirjasto on rauhallinen työskentelytila. Sinne mennään tekemään läksyjä, opiskelemaan ja 
lukemaan. On tärkeätä ottaa huomioon muut kirjaston käyttäjät.
Koulun kirjastosta saa kotilainaan kauno- ja tietokirjallisuutta. Kirjojen laina-aika on 28 vrk. 
Kirjastossa on käytössä lainausautomaatti ja koulun oma kirjastokortti. Lainatut kirjat on palau-
tettava eräpäivään mennessä. 
 
Kirjaston nettisivuille on koottu tiedonhakua helpottavia linkkejä. Koulun verkossa toimii mm. 
Helsingin Sanomien kokotekstitietokanta.

Kirjaston tietokoneet ovat oppilaiden käytössä. Koulutöiden tekeminen on aina etusijalla. Tieto-
koneiden käyttö ei saa aiheuttaa kirjastossa häiritsevää melua.

Kirjastossa on kielletty
 - kovaääninen puhuminen ja muu melu - ruokailu
 - pelkkä läpikulku - tietokonepelit.

HARRASTUSMAHDOLLISUUKSIA

KERHOT 
SYK:ssa on monenlaista kerhotoimintaa: luokkien 3–5 kuvataidekerho  Sutinen (Elina Ronka-
nen), luokkien 6–9 ja lukion  kuvataidekerho  Sykli (Petteri Rinne), luontokerho Mollusca (Katja 
Katajamäki ja Riina Riutankoski), luontokerho Amici (Arto Nurmi), kuorot ja orkesterit (ks. jäl-
jempänä), Verstas (Kimmo Pulkkinen ja Janne Pantsar), tanssikerho (Johanna Ant-Wuorinen  ja 
Tuomas Määttä), teatterikerho (Erica Caselius-Engblom), Teiniteatteri (Liisa Lampi), tekstiilityö-
kerhot Sykerö ja Keränen (Liisa Sierla) ja Debate Club (Janus-Hiekkaranta).

Kerhojen ohjaajina toimivat koulun omat opettajat, joilta (nimi suluissa) voi tiedustella kerhoon 
liittyviä asioita. Useimmat kerhot on tarkoitettu vain tietyille ikäryhmille. Eri harrastuspiireihin 
pääsystä ja niiden toiminnan alkamisesta ilmoitetaan oppilaille elo–syyskuun vaihteessa LV/
RO-tunneilla ja ala-aulan ilmoitustaululla. Kerhoista peritään lukukausittain 20 €:n kerhomaksu.

LUOTTAMUSOPPILAAT
Luokat valitsevat keskuudestaan luottamusoppilaan  ja hänen sijaisensa. Vaali toimitetaan lu-
kuvuoden alussa LV-tunnilla. Luottamusoppilaiden tehtävistä on laadittu muistio, joka annetaan 
valituiksi tulleille ja joka käydään yhdessä läpi LV-tunnilla. Perusopetuksen luottamusoppilaista 
muodostetaan syksyllä oppilaskunnat: kuraattoreina toimivat Minna  Konttinen ja Riina Riutan-
koski (luokat 3-6) sekä Marja Heikkinen ja Maija Karesvuori (luokat 7-9). 

TEINIKUNTA
Teinikunnan hallitus vastaa teinikunnan tilan hoidosta sekä virvoitusjuoma-automaateista. Teini-
kunnan tila on kaikkien lukiolaisten yhteinen seurustelutila, jonka siisteydestä ja viihtyisyydestä 
jokainen lukiolainen on vastuussa. Teinikunnan kuraattorina toimii Antti Palomäki.

KUOROT JA ORKESTERIT
SYK on tunnettu monipuolisesta musiikkiharrastuksestaan. Koulussa toimivat SYKKII-, nuori-
so- ja kamarikuoro sekä pikkuorkka. Oppilaat aloittavat SYKKII-kuorossa (3.–6.lk), jatkavat 
nuorisokuorossa (7.–9.lk) ja kamarikuorossa (lukio). Kuoroihin ja orkestereihin pyritään syyslu-
kukauden alussa, jolloin asiasta tiedotetaan tarkemmin. Johtajat: SYKKII-kuoro ja nuorisokuoro 
– Susanna Snellman sekä kamarikuoro ja pikkuorkka – Veera Jämsä. 

VANHEMPAINYHDISTYS
Kodin ja koulun yhteistyö on menestyksellisen kasvatuksen välttämätön edellytys. On tärkeää, 
että opettajat ja vanhemmat tuntevat toisensa. Koulun vanhempainyhdistys tekee tästä syystä 
hyvin arvokasta työtä.  Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja on Kari Elomäki, sihteeri Ken-
rick Bingham  ja rahastonhoitaja Mikko Oikarinen.

Vanhempainyhdistyksen nettisivut on linkitetty koulun sivuille www.syk.fi
SYK:n vanhempainyhdistyksen tilinumero on: FI21 1299 3000 0901 10. 
Yhdistyksen jäsenmaksu on 20 €.

Syysmarkkinat 3.10.: Vanhempainyhdistyksen koordinoima toiminta-/myyntitapahtuma, joka 
pidetään koko perusopetuksen lauantaityöpäivänä. Luokat oppilaineen ja vanhempineen sekä 
kerhot voivat järjestämillään erilaisilla tempauksilla kerätä rahaa omaan kassaansa.
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MUSIIKKITOIMINNAN KANNATUSYHDISTYS
Musiikkitoiminnan kannatusyhdistyksen tarkoituksena on tukea henkisesti ja taloudellisesti 
SYK:n musiikkitoimintaa ja herättää harrastusta siihen. Uusia perheitä toivotaan yhdistyksen 
jäseniksi ja vanhemmat ovat tervetulleita osallistumaan ja auttamaan musiikkitoimintaan liitty-
vissä tapahtumissa. 

Käytännön toimintamuodoksi on muotoutunut musiikkitoiminnan tavoitteellinen tukeminen eli 
kulloinkin edessä olevan suuremman suunnitelman tai matkan osarahoitus. Pyrimme myös löy-
tämään ja tukemaan erilaisia esiintymistilaisuuksia. Vanhemmat voivat pyytää koulun kuoroja 
tai orkestereita esiintymään erilaisissa juhlissa joko työ- tai yksityistilaisuuksissa.

Monet perinteisesti järjestetyt musiikkitilaisuudet ja tapahtumat liittyvät kevään ja syksyn ohjel-
maan: kevätkonsertti, stipendien jako, Syksession sekä toimintakauden päätteeksi joulukonsertti. 

SYK:N MUSIIKKIOPISTO
Koulumme oppilailla/opiskelijoilla on mahdollisuus saada eri instrumenttien ja laulun maksul-
lista yksityisopetusta. Lisäksi opistossa järjestetään maksullista ryhmäopetusta musiikinteoriassa 
ja säveltapailussa sekä musiikkitiedossa. Tarkempia tietoja soittotunneista saa ilmoittautumislo-
makkeesta, joka jaetaan oppilaille lukuvuoden alkupäivinä. Soitonopetuksen johtaja on lehtori 
Susanna Snellman (puh. 09 4774 1811).

MUITA HARRASTUSMAHDOLLISUUKSIA
Koripalloseura SYKKI ry:n tavoitteena on jo yli 30 vuotta ollut lajin harrastuksen ylläpitämi-
nen ja edistäminen lähinnä koulun nykyisten ja entisten oppilaiden keskuudessa. Joukkueita 
valmentavat pääosin koulun nykyiset ja entiset oppilaat. Koripalloliiton sarjoissa pelaamisen 
lisäksi pelaajat muodostavat myös koulun koripallojoukkueiden rungot. Seuran toiminnasta saa 
lisätietoja internetsivuilta www.sykki.fi.

UIMAKERHO
SYK tunnetaan myös uimataitoisista oppilaistaan. Luokkien 3–6 oppilaille suunnatussa uima-
kerhossa nautitaan vedestä ja opetellaan uintitekniikoita, vesipalloa, uimahyppyjä ja vesileik-
kejä. Kerho toimii iltapäiväkerhona koulun uimahallissa. Kerho on maksullinen ja toteutetaan 
yhteistyössä helsinkiläisen uimaseura HTU Stadi ry:n kanssa. Kerhon alkamisesta tiedotetaan ja 
kerhoon ilmoittaudutaan luokanvalvojien kautta.
 

RUOKAILU

Koulun ruokalista vaihtuu noin 6–7 viikon välein ja on nähtävissä koulun ilmoitustaululla sekä 
kotisivuilla. Muutokset ruokalistassa ovat mahdollisia.

Ruokailu hoidetaan itsepalveluna, joten jokainen ruokailija voi ottaa haluamansa suuruisen annok-
sen. Jätteiden määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Ruokailuvälineet tulee palauttaa 
niille varattuun paikkaan eikä niitä saa viedä pois ruokalasta. Laukkujen ja päällysvaatteiden vienti 
ruokalaan on kielletty, samoin läpikulku ruokailun aikana.

Jos oppilas esimerkiksi lääkärissäkäynnin takia ei pääse omalle ruokatunnilleen, hän saa men-
nä syömään muun oppilasryhmän ruoka-aikana saatuaan tähän ensin luvan keittiön henkilö-
kunnalta.

AAMU- JA VÄLIPALA

Aamupalaa voi ostaa ruokalasta kello 8.00–9.00. Pitkinä koulupäivinä tarvitaan välipalaa. Sen voi 
joko ottaa kotoa mukaansa tai ostaa ruokalasta 5. ja 6. oppitunnin jälkeen.

PELASTUSSUUNNITELMAN LYHYTOHJE

Pelastussuunnitelman tavoitteena on luoda turvalliset olosuhteet kiinteistössä asuville, työsken-
televille sekä tilapäisille kävijöille normaalioloissa, suuronnettomuuden sattuessa ja poikkeus-
oloissa.

Tapaturmien ehkäisemiseksi ja vahinkojen vähentämiseksi:
 • Noudata turvallisia työtapoja.
 • Ilmoita havaitsemistasi vaaratekijöistä rehtorille.
 • Opettele tekemään hätäilmoitus.
 • Selvitä, missä ovat ensiapulaukku ja paarit.
 • Selvitä, ketkä ovat ensiaputaitoisia.
 • Ota selvää poistumisteistä.
 • Älä jätä tavaroita poistumisteille.

Hätäilmoitus:
 • Soita numeroon 112. Koulun lankapuhelimesta soitetaan hätäpuhelu 0-112.
 • Kerro, mistä soitat ja mitä on tapahtunut.
 • Älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan.
 • Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu.

Tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa
Oppilas: • Auta tapaturman uhriksi joutunutta.
                • Älä jätä loukkaantunutta yksin.
                • Ota yhteys terveydenhoitajaan tai opettajaan.

Opettaja:  • Kartoita tapaturman vakavuus. 
  • Anna tarvittaessa ensiapu.
          • Ilmoita kouluterveydenhoitajalle.
          • Sovi aina, kuka ilmoittaa tapaturmasta kotiin.
  • Mikäli et tavoita kouluterveydenhoitajaa, ota yhteys pienen tapaturman  
  sattuessa huoltajaan, joka tarvittaessa vie oppilaan jatkohoitoon.
        • Mikäli sattuu isompi tapaturma, soita paikalle ambulanssi.
Järjestä aina loukkaantuneelle saattaja.

Palon sattuessa
 • Pelasta vaarassa olevat varoittamalla lähellä olevia ja ilmoittamalla kansliaan.
 • Hälytä palokunta soittamalla lähimmällä puhelimella numeroon 112. 
   Koulun lankapuhelimesta soitetaan hätäpuhelu 0-112.
 • Sammuta lähimmällä alkusammuttimella, jos pystyt.
 • Rajoita paloa sulkemalla ikkunat ja ovet takanasi.
 • Sulje koneellinen ilmanvaihto ala-aulassa olevasta IV-hätäkytkimestä.
 • Opasta palokuntaa.
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POISTUMISTURVALLISUUS
Joka huoneesta on kaksi poistumistietä: varsinainen ja vaihtoehtoinen. Poistumisreitit on merkit-
ty jälkivalaisevin kilvin. Vaihtoehtoinen poistumisreitti on lähin kilvin merkitty muu poistumistie.
Merkittyjä poistumisreittejä ei saa tukkia edes tilapäisesti ja reitillä olevat ovet on voitava avata 
sisäpuolelta ilman avainta.
Poistumiskäsky annetaan keskusradion välityksellä tai mikäli se ei toimi merkinantolaitteilla, 
esim. torvella.
Järjestäytyneen poistumisen johtaminen on palotilanteessa opettajan keskeisin tehtävä. Opet-
taja ohjaa ryhmänsä turvallista poistumisreittiä nopeasti ulos kokoontumispaikalle. Opettaja 
huolehtii, ettei ketään jää poistumisreitille. Luokasta lähdettäessä suljetaan ikkunat ja ovet.
Matkapuhelimet suljetaan puhelinverkon kuormituksen ehkäisemiseksi. Koulun johto huolehtii 
kaikesta tiedottamisesta.
Kokoontumispaikalla tarkistetaan, että rakennuksissa olleet ovat päässeet ulos. Kokoontumis-
paikalta saa poistua vasta, kun sammutusta johtava palomies antaa siihen luvan.

Luokkien sijoittuminen kokoontumispaikalla:

                                                   

                                                                                                                                  

             Pieni hiekkakenttä                                        Iso hiekkakenttä

     

VIHREÄ LIPPU

Vihreä lippu on koulujen, päiväkotien, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimi-
joiden kestävän kehityksen ohjelma. Lisäksi Vihreä lippu on kansainvälinen kasvatusalan ym-
päristömerkki. Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu on Vihreä lippu –koulu. 

Vihreä lippu -tavat
• Lajittelen jätteeni.
• Säästän sähköä. Sammutan turhat valot ja laitteet.
• Käytän vettä kohtuudella. 
• Otan ruokaa vain sen verran kuin jaksan syödä.
• Huolehdin omista tavaroistani. Palautan yhteiset tavarat niiden oikeille paikoille.
• Suosin ympäristöystävällisiä liikkumistapoja kuten kävelyä, pyöräilyä, julkisia 
 kulkuneuvoja ja kimppakyytiä.   

Jätehuolto
Koulumme kierrättää ja lajittelee jätteet. Jokainen vie roskansa oikeisiin roskakoreihin. Paperit, 
lasi- ja muovipullot, metalli, yms. eivät kuulu sekajätteisiin.

Tulostus ja kopiointi
Tulosta ja kopioi harkiten. Käytä paperin molemmat puolet. Milloin mahdollista, pienennä kaksi 
sivua arkille.    
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