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Tiistilän uusi koulu

• Matinkylä alueena kasvaa ja vanhassa koulussa todettiin 
riskirakenteita ja vanhaa tekniikkaa niin paljon, että sitä ei 
kannattanut 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



Tuomarilan koulu

• Tuomarilan koulu sijaitsee 

Tuomarilassa osoitteessa Puistotie 13. 

• Tuomarilan koulun peruskorjaus ja 

laajennushanke on valmistunut 

1.1.2022

• Tuomarilan koulussa on nyt 7 

opetusryhmää, mutta uudessa 

koulurakennuksessa on tilat 18 

opetusryhmälle ja kolmelle 

pienryhmälle. Siellä on siis 

alkuvaiheessa vapaata kapasiteettia, 

jota hyödynnetään Tiistilän koulun 

väistössä.

• Tuomarilan toimipisteessä opiskelevat 

lukuvuonna 2022-2023 Tiistilän 

luokista seuraavat: 1A, 1B, 2A, 2B, 3 

A, 3B, 3-4C ja valmistava 1-3
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Tilausajon lähtöpaikka Tiistilässä
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Tilausajon lähtöajat

Aamut

Lähtö Tiistilästä klo 7.45

Lähtö Tiistilästä klo 8.35

Lähtö Tiistilästä klo 9.35

Iltapäivät

Lähtö Tuomarilasta klo 11.15

Lähtö Tuomarilasta klo 12.30

Lähtö Tuomarilasta klo 13.30

Lähtö Tuomarilasta klo 14.30

Lähtö Tuomarilasta klo 15.15

Lähtö Tuomarilasta klo 14.40
Lähtö Tuomarilasta klo 16.40



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.
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Opettajat

• Luokanopettajat Sari Nousiainen ja Aino Sonninen

• Laaja-alainen erityisopettaja Tanja Emmes

• Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja Pirkkoliisa Juhala

• Avoin alku



KOULUTULOKKAIDEN 

LUKUJÄRJESTYS KAHDELLA 

ENSIMMÄISELLÄ KOULUVIIKOLLA 

SYKSYLLÄ 2022
• Ekaluokkalaisilla kahden ensimmäisen kouluviikon lukujärjestys on 

seuraavasti: 

torstai 11.8. klo 9.00 tilausajon bussipysäkillä -12.15 
Tuomarilassa

perjantai 12.8. kello 9.00 - 12.15

ma-pe 15.-19.8. klo 8.15-12.15

• Lopullinen lukujärjestys tulee voimaan maanantaina 22.8. 

• Oppilaat jaetaan luokissa kahteen ryhmään jakotunteja varten. Tieto 
siitä, kumpaan ryhmään oppilas kuuluu annetaan viimeistään 
perjantaina 19.8.

• Ekaluokkalaisen koulupäivä voi alkaa kello 8.15, 9.00 tai 10.00. 

• Koululla toimii 1.-2. luokkalaisille tarkoitettu iltapäiväkerho



MITÄ AINEITA EKALUOKALLA 

ON?

• Äidinkieli 7h

• Matematiikka 3h

• Ympäristöoppi 2h

• Uskonto/elämänkatsomustieto 1h

• Liikunta 2h

• Käsityö 2h

• Kuvataide 1h

• Musiikki 1h

• Me 1h

• Kielisuihku 0,5 h

• Nämä ovat tuntia/viikko.



Esimerkki ekaluokkalaisen 

lukujärjestyksestä

maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai

8.15-9.00 A-ryhmä A-ryhmä X A-ryhmä

9.00-9.45 x liikunta x x x
10.00-
10.45 x liikunta x x x
11.30-12.15 x x x x x
12.30-13.15 uskonto B-ryhmä B-ryhmä omat 

äidinkielet
B-ryhmä

13.30-14.15



Wilma-järjestelmä

• Koulussamme käytetään Wilma-järjestelmää, 
johon merkitään oppilaita koskevia asioita liittyen 
esim. poissaoloihin, läksyihin, kokeisiin ja 
käytökseen.

• Huoltajilla on Wilma-tunnus, jonka avulla voi 
seurata lapsen koulunkäyntiä ja lähettää viestejä 
opettajille ja koulun muulle henkilökunnalle.

• Wilma-tunnukset ovat henkilökohtaisia, eikä niitä 
saa antaa lapsen käyttöön.

• Ongelmatilanteissa apua saa koulusihteeriltä



Uskonnon/elämänkatsomus-

tiedon opetus

• Evankelisluterilainen srk →ev.lut. uskonto 

• Ortodoksinen srk → ortodoksi uskonto 

tai huoltajan pyynnöstä → ev.lut. Uskonto

• Väestörekisteri → elämänkatsomustieto 

tai huoltajan pyynnöstä → ev.lut. uskonto 



Uskonnon/elämänkatsomus-

tiedon opetus

• Katolinen srk → kat. uskonto

tai huoltajan pyynnöstä → ev.lut. uskonto

tai huoltajan pyynnöstä → 
elämänkatsomustieto

• Islam srk → islam uskonto

tai huoltajan pyynnöstä → ev.lut. uskonto

tai huoltajan pyynnöstä → 
elämänkatsomustieto



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. 



KOULUTULOKKAAN TERVEYSTARKASTUS 

TERVEYDENHOITAJALLA 

Terveydenhoitaja aloittaa terveystarkastukset koulunsa aloittaville lapsille touko- kesäkuussa ja 

terveystarkastukset jatkuvat 1 luokan alettua. 

• TOUKOKUU

- Tuomarilan koulun pisteessä terveydenhoitaja Oona Peltonen (p. 040 636 9717) paikalla 
totuttuun tapaan keskiviikkoisin

• KESÄKUU

- 1. luokkalaisten kouluuntulotarkastuksia tehdään Tuomarilan koulun pisteessä, 
terveydenhoitajat Oona Peltonen ja 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.



Koululaisten iltapäiväkerho

Tiistilän koulu järjestää iltapäiväkerhon Tuomarilan 

koulun tiloissa.

Paluu Tiistilään joko 15.00 tai 17.00 tilauskuljetuksella.

Muistakaa hakea oppilaalle paikkaa, jos siihen on 

tarvetta.



Keskustelua ja kysymyksiä koulunkäyntiin 

liittyen


