sustainable development
initiative
globality ilo

innovatiivisuus courage

positiivisuus

akateemisuus individuality

openness luovuus

tavat

yhteisvastuu goal-orientation

turvallisuus

KSYK-MAAILMA

creativity

rehellisyys

community spirit

yksilöllisyys

manners

rohkeus
globaalisuus

kansainvälisyys
academics

internationalism KSYK WORLD joy hyvinvointi
knowledge tavoitteellisuus
avoimuus kestävä kehitys
solidarity safety
positivity yhteisöllisyys
osaaminen
integrity
yritteliäisyys
welfare innovativeness

Rehtorin
terveiset

Rehtorille välittyneitä oppilaiden
tunnelmia lukuvuoden alusta

Students´ feelings from the start
delivered to the principal

Positiivisuutta, iloa
Vapauden tunnetta, itsenäisyyttä
Hyviä ja kivoja opettajia
Mielenkiintoisia oppitunteja
Uusi luokka, uusia kavereita
Suuri koulu, paljon (isoja) oppilaita
Huolta koronasta

Positivity, joy
Feeling of freedom, independence
Good and nice teachers
Interesting lessons
New class, new friends
Big school, lots of (older) students
Some concern for corona

Ajankohtaiset asiat
Topical issues

1/2

Lukuvuoden aloituksessa tärkeää
• Ryhmäytyminen
• Käytännön asiat tutuiksi
• Wilma- ym. tunnukset toimimaan
• Opiskelurytmiin pääsy

Important in the beginning of the year
• Grouping
• Learning practical issues
• Wilma etc passwords to work
• Getting to rhythm

Korona-epidemian ehkäisy
• Hygieniasta huolehtiminen
• Vain terveenä kouluun: suositellaan
edelleen pysymistä kotona, vaikka
oireet olisivat menossa poispäin, koska
oireisena esiintyminen koululla
herättäisi huolta muissa
• Etäisyyksiin vain rajalliset
mahdollisuudet täydessä koulussa
• Aineenopetuksessa ja erityisesti
valinnaisaineissa kohtaamisia myös
muiden kuin oman luokan oppilaiden
kanssa

Preventing corona epidemic
• Pay attention to hygienic standards
• Not to school when sick: recommended
to stay home even if symptoms getting
milder, because coming to school would
cause concern among others
• Distancing only partly posible at full
school building
• In subject teaching, espacially in
optional subjects students meet each
other across the whole year group

Ajankohtaiset asiat
Topical issues
Etäopiskeluun valmistautuminen
• Ensimmäisessä jaksossa tekniikka
tutuksi
• Toisessa jaksossa enemmän
harjoittelua oppitunneilla
• Etäopetuksen todennäköisyys kasvaa
viikko viikolta
Jos etäopiskeluun joudutaan
• Opiskellaan opetussuunnitelman ja
lukujärjestyksen mukaisesti
• Videoyhteys ja verkkotyökalut käytössä
• Pyritään mahdollisimman lyhyisiin
etäopiskelujaksoihin, esim. 1-2 vko
• Korona-epidemian toisen aallon vuoksi
• Altistustapauksessa siirrytään heti
Lukuvuosisuunnitelma
• Suunnitelmaa muutetaan tilanteen
mukaan
• Tanssiaispäivä 21.10. saattaa siirtyä

2/2
Getting ready for distance learning
• Learning tools and programs
• Learning how to study at home in 2nd
period lessons
• Distance learning is becoming more
probable week by week
If moving to distance learning
• Learning according to curriculum and
schedule
• Video contact and web tools used
• Distance periods as short as possible,
for example 1 – 2 weeks
• Due to 2nd wave of corona epidemic
• Immediately in case of exposure
School year plan
• To be changed due to changing
circumstances
• The Ball 21st Oct can be postponed

Kehittämishankkeet
• Oppilaiden hyvinvointi ja jaksaminen
• Kaksikielinen opiskelu
• Oppilaiden arviointi
• Kestävä kehitys

Development themes
• Wellbeing and workload of students
• Bilingual learning
• Student evaluation
• Sustainable development

Oppilashuollon
ja tuen terveiset

Opiskeluhuolto Kulosaaren yhteiskoulussa
● Opiskelijoiden oppimisen, fyysisen ja psyykkisen terveyden
sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen
○ Yhteisöllinen opiskeluhuolto- koskee koko koulua ja sen
toimijoita
○ Yksilökohtainen opiskeluhuolto
■ jokaisella opiskelijalla oikeus hakeutua yksilöllisen
opiskeluhuollon palveluihin (huoltajan luvasta
riippumatta) maksutta
■ luottamuksellisuus, salassapitokäytännöt

Counselling and support in the Kulosaari Lower Secondary school

Study counsellor
•Personal and group
counselling
•Course changes
•guiding and counselling
for secondary studies

Nurse
•Health check-ups
•First aid
Psychologist
● problems in the school
● life changes
● testing

Homeroom teacher
• practical issues
• Absences
•The check of the progress of the
studies

The student

School counsellor
•relationships
• problems in the school
• Life changes etc.

Student welfare group

Subject teachers
● learning skills in their
own subject
● co-operation with
homeroom teacher
Special education teacher
•support in learning
•learning plans
•co-operation with subject
teachers
Principals
•Student enrolment
•Course tray
•Discipline matters

7. -luokkia ohjaavat / 7th grades guided by
•

7A Rauni Piiponniemi (kaksikielinen)
Minna Iittiläinen (eo) Satu Nevalainen (opo)

•

7B Meri Heikkilä (kaksikielinen)
Riikka Virkajärvi-Johnson (eo) Henna Valtonen (opo)

•

7C Sari Taipale (kaksikielinen)
Riikka Virkajärvi-Johnson (eo) Henna Valtonen (opo)

•

7D Mikko Metsäkylä (kaksikielinen)
Minna Iittiläinen (eo) Satu Nevalainen (opo)

•

7E Simo Lampinen (English-speaking)
Riikka Virkajärvi-Johnson (special needs) Henna Valtonen (study counsellor)

•

7F Minna Iittiläinen (suomenkielinen)
Taru Alkio (eo) Satu Nevalainen (opo)

MUTTA Watch out, koko koulu ohjaa :)

Yläkoulu vs. alakoulu?/What changes?
•
•
•
•
•
•
•
•

Luokanopettaja/class teacher→ luokanvalvoja/homeroom teacher
Oma luokka/same classroom→ vaihtuvat aineluokat/different classrooms
Oma pulpetti/own desk→ oma boxi/own box (koronan vuoksi ei käytössä - not in
use due to corona)
Sama opettaja useimmissa aineissa→ aineenopettajat/more teachers
Sama lukujärjestys läpi vuoden/same schedule→ 5 lukujärjestystä/5 schedules
Jaksojärjestelmä/5 periods
Oppiaineet kursseina/ studying courses
Kokonaan uusia aineita, enemmän valinnaisuutta/new subjets,more optionals

Opiskelu yläasteella/studying in lower secondary
•
•

•
•
•
•
•

Kodin ja koulun yhteistyö→ Wilma/importance of Wilma
Seuratkaa lapsenne koulunkäyntiä, olkaa kiinnostuneita ja ottakaa tarvittaessa ja
ajoissa yhteyttä/be interested in your child’s schoolwork, contact the teachers or
the student welfare in time if needed
Ryhmäytymistä uuteen luokkaan ja uuteen kouluun/getting to know the new
class/new school
Säännöllinen koulutyö on tärkeää/regular schoolwork is important
Vastuu omasta opiskelusta lisääntyy/more responsibility
Omat opiskelu- ja oppimistavat haltuun vähitellen/finding your own way of
studying/learning may take some time
Loma-anomukset Wilma-lomakkeella tai Wilma-viestillä / Leave of absence
applications through Wilma form or Wilma message

Elämänhallinta/life and time management
•

•
•

•

Hyvä ajanhallinta on tärkeää/ time management is important
– Työaika (koulutyö, läksyt ja kotityöt)/schoolwork, homework
– Vapaa-aika ja harrastukset/freetime, hobbies
– Aikaa ystäville ja perheelle/familytime, friends
Säännöllinen ateriarytmi/regular meals
Nukkuminen/sleeping
– Suositus 9-10h yössä
– Vähäisen unen vaikutukset ovat merkittävät mm. oppimiseen/lack of sleep
impacts on learning
– Ruutuajan vähentäminen myöhään illalla / reduce screen time late in the
evening
Puhelimen ja muiden laitteiden käyttö/use of mobile phone and other devices

Kuliksessa ei kiusata!/No bullying in Kulis!
•

Koulun linja kiusaamiseen on EHDOTON ei/Zero tolerance to bullying

•

Kulis noudattaa KiVa-kouluohjelmaa/Kivakoulu-program

•

Kiusaamistilanteissa oppilaita ja huoltajia kehoitetaan ottamaan välittömästi
yhteyttä koululle luokanvalvojaan, apulaisrehtoriin tai opinto-ohjaajaan/ If you
see any kind of bad behavior/bullying, contact immediately school staff
(homeroom teacher, principals or study counsellor)

Valinnaisaineet 7. luokalla/ Optional subjects
•

A-kielet: Espanja, ranska, saksa, ruotsi / Spanish, French, German, Swedish

•

Ei vapaaehtoista A-kieltä → valitaan yksi valinnaisaine 1. jakson lopussa
– käsityöt, liikunta; robotiikka/ Handicrafts, Sports, Robotics
– opetus alkaa III jaksossa/ Begin in 3rd period

•

Vapaaehtoiset B-kielet: Espanja, ranska, saksa/ Spanish, French, German
– valitaan marraskuun lopussa opotunnilla/ Will be chosen in November
– opetus alkaa IV jaksossa ja jatkuu 9. luokan loppuun/ Begin in 4th period and
continues during the whole LS

•

Valinnaisaineet 8. luokalle valitaan marraskuun lopussa opotunnilla/ Optionals for
the 8th grade will be chosen in November

•

Kaikilla on jo alkanut koko koulun valinnainen (1.-3. jaksot)

