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Tiistilän uusi koulu

• Matinkylä alueena kasvaa ja vanhassa koulussa todettiin 
riskirakenteita ja vanhaa tekniikkaa, että sitä ei kannata 
peruskorjata ja laajentaa.

• Uuteen yhtenäiskouluun tehdään tilat alakoulun 1-6 luokkien 
osalta kolmelle rinnakkaisluokalle (18 perusopetusryhmää ja 
6 pienryhmää) ja yläkoulun osalta kuudelle rinnakkaisluokalle 
(18 perusopetusryhmää ja 3 pienryhmää). Päiväkotiin 
toteutetaan tilat 0-6 -vuotiaille lapsille (8 ryhmää, 168 
rakenteellista varhaiskasvatuspaikkaa).

• Vanha koulu purkaminen on loppusuoralla ja kesällä 
2022 aloitetaan uuden rakentaminen. Uudisrakennus otetaan 
suunnitelman mukaan käyttöön vuoden 2024 kesällä.

• Hankkeen aikana Tiistilän koulun opetus on järjestettävä 
muualla.



Opetus- ja 

varhaiskasvatuslautakunnan päätös 

17.5.2021
Tiistilän koulun perusopetus järjestetään hyödyntämällä Espoon kaupungin käytössä 
olevaa vapaata tilakapasiteettia seuraavasti:

• Vuosiluokilla 1-3 opiskelevat oppilaat kulkevat väistötiloihin Tiistilän koulun 
läheisyydestä lähtevällä tilausbussikuljetuksella. 
Tilausbussikuljetus Tiistilän koulusta Tuomarilan kouluun kestää Fonectan 
reittioppaan mukaan 14 min.

• Vuosiluokilla 4-9 opiskelevat oppilaat kulkevat väistötiloihin julkista liikennettä 
hyödyntäen ja saavat koulumatkoilleen julkisen liikenteen matkakortin.

• Kaikkien vuosiluokkien oppilaat voivat saada koulukuljetuksen (taksi) huoltajan 
erillisestä hakemuksesta, jos koulumatkaetuuden myöntämisedellytykset täyttyvät 
ko. oppilaan kohdalla

Väistötila
Kevät 

2022

2022-

2023

2023-

2024

Tuomarilan koulu 1-3 lk 1-3 lk -

Kivimiehen koulu 4-6 lk 4-6 lk 1-6 lk

Kutojantie 7-9 lk 7-9 lk 7-9 lk



Uusien 7. luokkien 

muodostaminen

• Tyttöjen ja poikien määrä luokissa niin, että 

liikunnan ryhmistä tulee kohtuu tasaiset

• Nivellystiedot nykyisistä luokista

• Tuen tarpeet

• Matematiikkaluokka



Mikä pysyy samana?

● Koulunkäynnin säännöt

● Opiskelu on pääsääntöisesti samanlaista kuin 

alakoulussa

● Kodin ja koulun yhteistyö

*

*



Mikä muuttuu?

● Aineenopettajat

● Luokanvalvoja = LV

● Vaihtuvat luokkatilat

● Jaksot

● Uusia aineita

● Lyhytkurssi ja valinnaisaineet

● Taito- ja taideaineet jatkuvat 7lk:n jälkeen

valinnaisina aineina

● Vastuu omasta opiskelusta vahvemmin oppilaalla

● Lapsi itse

*

*



Yläkoulun tukimuodot oppilaille

● Lukiseulat 7. luokkalaisille

● Tukiopetus

● Samanaikaisopetus (ela, kieku, aineenope)

● Osa-aikainen erityisopetus

● Koejärjestelyt: lisäaika, hiljainen tila

● Oppilashuoltoryhmän palvelut

● Tukarioppilaat

*

*



7. luokan syksy

● Usein levotonta aikaa

● Hyvä pitää tiiviit suhteet luokanvalvojaan

● Nuoret hakevat paikkaansa uudessa ympäristössä

→ kiusaavat toisiaan

● KIVI – ryhmä

● Nuoren käytös voi muuttua yllättävän paljon

→ "Eihän minun lapseni..."

*

*



LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-

AJAT SEKÄ JAKSOT

• Lukuvuosi 2022–2023
• Syyslukukausi = jakso 1
• to 11.8.2022 – to 22.12.2022
• Syysloma
• ma 17.10.2022 – pe 21.10.2022 (viikko 42)
• Joululoma
• pe 23.12.2022 – su 8.1.2023
• Kevätlukukausi = jakso 2
• ma 9.1.2023 – la 3.6.2023
• Talviloma
• ma 20.2.2023 – pe 24.2.2023 (viikko 8)
• Kouluilla on mahdollisuus korvata yksi työpäivä 

lauantaityöpäivällä.
• Kaikille yhteisiä vapaapäiviä ovat itsenäisyyspäivä 6.12., 

loppiainen 6.1., pääsiäinen 7.–10.4., helatorstai 18.5. ja vappupäivä 
1.5.

25.5.2022 9



KOULULAISMATKORTTI

Toimi näin, jos lapsellesi on koulusta myönnetty uusi matkakortti

• Huoltaja/oppilas voi käydä Ison Omenan palvelutorilla, Kalajärven palvelutorilla tai 
Leppävaaran asiointipisteessä noutamassa matkakortin. Myös Kauppakeskus 
Ainoan palvelupiste toimii elokuun alkupuolelle asti.

• Huoltaja /oppilas voi käydä palvelutorilla tai asiointipisteessä noutamassa 
matkakortin 13.6.2022 alkaen. Ota mukaan oppilaan henkilökortti tai passi.

• Käykää noutamassa koululaismatkakortti hyvissä ajoin ennen elokuun 
alkua.

• Koululaismatkakortti ladataan oppilaalle tehdyn päätöksen mukaisesti Espoon ja 
Vantaan sisäiselle -> BC vyöhykkeelle.

• Matkakorttia voi käyttää arkisin kello 4:30 – 18:00 välisenä aikana ja 
lauantaikoulupäivänä.



KOULULAISMATKORTTI 

Toimi näin, jos lapsellasi on jo koululaismatkakortti

• Oppilas voi pitää matkakortin kesäloman ajan. 

• Jos oppilaalle on myönnetty koululaismatkakortti myös tulevalle lukuvuodelle 
2022–2023 niin huoltaja /oppilas voi käydä palvelutorilla tai asiointipisteessä 
lataamassa kortille uuden kauden 13.6.2022 alkaen.

• Huoltaja/oppilas voi käydä Ison Omenan palvelutorilla, Kalajärven palvelutorilla tai 
Leppävaaran asiointipisteessä noutamassa matkakortin. Myös Kauppakeskus 
Ainoan palvelupiste toimii elokuun alkupuolelle asti. Ota mukaan oppilaan 
henkilökortti tai passi.

• Käykää lataamassa koululaismatkakortti hyvissä ajoin ennen elokuun alkua.

• Koululaismatkakortti ladataan asiointipisteessä oppilaalle tehdyn päätöksen 
mukaisesti Espoon ja Vantaan sisäiselle -> BC vyöhykkeelle.

• Matkakorttia voi käyttää arkisin kello 4:30 – 18:00 välisenä aikana ja 
lauantaikoulupäivinä.



KOULULAISMATKORTTI

Toimi näin, jos muutatte kesän aikana uuteen osoitteeseen

• Jos kotiosoitteenne muuttuu kesän aikana Espoon sisällä, ole 
yhteydessä oman koulun koulusihteeriin elokuussa.

• Jos muutatte pois Espoosta, on matkakortti palautettava Ison 
Omena palvelutorille.

• 9.-vuosiluokan oppilas voi pitää matkakortin itsellään 
siirtyessään toiselle asteelle. Kortit voi käydä päivittämässä 
Espoon kaupungin palvelutorilla tai asiointipisteessä 
henkilökohtaiseksi matkakortiksi, jonka jälkeen kortille voi itse 
ladata kautta tai arvoa.

Kehen olen yhteydessä, jos minulla on kysyttävää?

• Matkakortteihin liittyvissä asioissa, voit olla yhteydessä 
Tiistilän koulun koulusihteeriin.



OHJEET KADONNEEN, 

VIOITTUNEEN TAI VARASTETUN 

MATKAKORTIN UUSIMISEKSI

• Kadonnut tai varastettu matkakortti

• Kadonnutta korttia voi tiedustella Espoon kaupungin 
asiointipisteestä puh. 816 57070 tai HSL:n matkakortin 
puhelinneuvonnasta puh. 4766 4000.

• Oppilas tai huoltaja voi ilmoittaa kortin sulkulistalle 
edellä mainittuun puhelinnumeroon.

• Sulkulistalle vietyä korttia ei voi enää käyttää 
matkustamiseen, eikä sille voida ladata enää 
matkustusoikeutta. Sulkulistalle viedyn kortin 
korttimaksua ei hyvitetä.



Vioittunut matkakortti

• Jos matkakortti vioittuu ja vioittuminen ei ole oppilaan syytä, luovutetaan uusi 
matkakortti oppilaalle ilman kortti- ja käsittelymaksua. Mikäli vioittuminen on 
oppilaan syytä, peritään oppilaalta käsittelymaksu (6 €) ja uudesta kortista 
korttimaksu (5 €).

Matkakortin voi uusia Espoon kaupungin asiointipisteissä.

• -Leppävaara, Leppävaarankatu 9 (Kauppakeskus Sellon kirjaston sisällä)

• -Matinkylä, Suomenlahdentie 1 (Kauppakeskus Iso Omena Palvelutori 3 krs)

• -Tapiola, Länsituuli 5 (Kauppakeskus Ainoa 1krs)

• Sulkulistalle viedyn kadonneen, varastetun tai vioittuneen matkakortin jäljellä 
oleva kausi ja/tai arvo siirretään uudelle kortille, korttihistorian mukaan.

• Oppilaalta peritään aina uudesta matkakortista korttimaksu (joka on tällä hetkellä 5 
€). Käsittelymaksua ei peritä ensimmäisen kadonneen kortin uusimisesta. Toisen 
tai sitä useamman kadonneen kortin uusimisesta peritään korttimaksun lisäksi 
käsittelymaksu, joka on tällä hetkellä 6 €.



Ensimmäisen kouluviikon 

aikataulu

• 7-luokat

– Torstai 11.8. 2022

• klo 9:00-13:15, luokanvalvojien tunnit

– Perjantai 12.8. 2022

• klo 8:15-10 luokanvalvojien tunnit 

• klo 10 -10:45 tukarit

• klo 11–> lukujärjestyksen mukaan



ENSIAPU JA SAIRASTUMINEN KOULUPÄIVÄN AIKANA

❖ Sairasta lasta ei pidä lähettää kouluun eikä terveydenhoitajan vastaanotolle 

aamulla. 

❖ Sairaan lapsen tutkimuksista ja hoidosta vastaa terveysasema. 

❖ Huoltajaan otetaan yhteyttä jos lapsi sairastuu kesken päivän tai koulussa sattuu 

tapaturma, joka vaatii jatkohoitoa. Huoltaja vastaa lapsen viemisestä 

jatkohoitoon/kotiin.

❖ Tapaturmavakuutus korvaa julkisesta terveydenhuollosta aiheutuneet 

kustannukset. Tapaturmavakuutus on voimassa koulumatkoilla ja koulupäivän 

aikana koulualueella. 

❖ Oppilailla tulee olla omat lääkkeet mukana. Koulu ei vastaa lääkkeiden 

säilytyksestä. Esim. diabetes, epilepsia, vaikea migreeni, vaikea astma tai 

allergia.



SEITSEMÄSLUOKKALAISEN 

TERVEYSTARKASTUS TERVEYDENHOITAJALLA 

Terveydenhoitaja terveystarkastukset yläkoulua aloittaville nuorille 

> aloitetaan kesäkuussa

> jatkuvat koko seitsemännen luokan ajan 

KESÄKUU 

• 7. luokkalaisten kouluuntulotarkastuksia tehdään Kutojantien pisteessä, terveydenhoitaja Jenna 

Laitinen 

Lisäksi tarjoamme ohjausta ja neuvontaa kouluterveydenhuollon asioissa keskitetysti. Voitte olla 

yhteydessä ammattilaiseen (terveydenhoitaja) kouluterveydenhuollon keskitetyn puhelinpalvelun 

kautta. Yhteydenotot maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9- 13 p. 09 8166 1234. Käytössämme on 

takaisinsoittojärjestelmä. Pyrimme soittamaan takaisin mahdollisimman pian. 

Lähtökohtaisesti toivomme, että yhteydenotot terveydenhoitajiin tapahtuvat keskitetyn puhelinpalvelun 

kautta – kyseiset terveydenhoitajat ovat muina päivinä viikosta töissä muilla kouluilla. 

• Oppilaat, joille ei ole varattu aikaa 30.8 mennessä tulevat koulupäivän aikana terveystarkastuksiin. 

Tarvittaessa olemme teihin yhteydessä, jos tarkastuksessa ilmenee jotain erityistä. 



Kuraattori

•Kuraattoriin voi olla yhteydessä kaikissa sosiaalisiin 
suhteisiin ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Näitä voivat 
olla esimerkiksi

•haasteet kaverisuhteissa (konfliktit, yksinäisyys)

•haasteet kotona (riidat, muutokset perhetilanteessa)

•koulumotivaation puute (poissaolot)

•mieliala (masentuneisuus, ahdistuneisuus)

•Kuraattori on tavattavissa Tiistilän koululla neljänä 
päivänä viikossa. Yläkoululla pääsääntöisesti ma, ke ja to. 
Tiistaisin tavoitettavissa puhelimitse 
sekä wilman ja sähköpostin kautta .

•Yhteyttä voi ottaa puhelimitse 040 552 3377, 
sähköpostilla mari.kortesmaki@espoo.fi tai wilman kautta 
(henkilökunta).

mailto:mari.kortesmaki@espoo.fi


Koulupsykologi

Voit olla yhteydessä koulupsykologiin, mikäli sinulla herää huoli esimerkiksi
lapsesi

•oppimisesta (mm. kielelliset taidot, hahmottaminen)

•keskittymisestä

•oman toiminnan ohjaamisesta

•tunne-elämästä (mm. ahdistus, masennus, aggressiivisuus)

•käyttäytymisestä (mm. väkivaltaisuus, omaehtoisuus tai uneen, syömiseen
tai muihin arkitoimintoihin liittyvät vaikeudet)

Leena Tirkkonen, Tiistilän koulun koulupsykologi

Yhteydenotot

•Wilmassa

•Puhelimitse tai tekstarilla 050-5956479

•Sähköpostitse leena.tirkkonen@espoo.fi

Yläkoulu Kutojantiellä: tiistai, perjantai

4.-6. lk Kivimiehen koululla: keskiviikko

1.-3. lk Tuomarilan koululla: maanantai, torstai

mailto:leena.tirkkonen@espoo.fi


Sitouttavan kouluyhteisötyön 

nuoriso-ohjaaja SKY-ohjaaja, 

koulunuoriso-ohjaaja
• Ennaltaehkäisee ja puuttuu koulupoissaoloihin yhdessä opettajien, 

oppilashuoltoryhmän ja kodin kanssa. Tukee kouluun paluussa.

• Tukee luokkien ja ryhmien ryhmäytymistä.

• Toimii opettajan työparina luokkien työskentelyrauhan ja viihtyvyyden 
lisäämiseksi.

• Tukee nuorten osallisuutta ja kuulluksi tulemisen tunnetta koulussa.

• Ohjaa oppilaita palveluiden pariin esim. koulukuraattori, -
terveydenhoitaja, -lääkäri, sosiaalipalvelut.

• Kohtaa oppilaita käytävillä ja koulun tiloissa, on aina valmis vaihtamaan 
muutaman sanan ja kysymään kuulumisia.



• Luokanvalvojat kierrättävät halukkaita koulun 

tiloissa.

• KIITOS!


