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Kivimiehen koulussa opiskelu

• Kivimiehen koulussa opiskelevat Tiistilän koulun lisäksi:

• Kivimiehen koulun 1-3-luokat

• Espoo International schoolin muutamat luokat

• Vielä lukuvuoden 2022-2023 Laajalahden koulu

• Lukuvuoden 2023-2024 koko Tiistilän alakoulu opiskelee Kivimiehen koulussa.

• Liikuntatunneilla käytetään paljon läheistä Otahallia.

• Kivimieheen kuljetaan Tiistilästä julkisilla kulkuneuvoilla, helpoiten metrolla.

• Tätä matkaa harjoitellaan yhdessä luokanopettajan kanssa nyt keväällä ja elokuussa.
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Matkakortti

• Opettaja jakaa matkakortin oppilaille 11.8. kun he tapaavat 
Matinkylässä

• To 11.8. koulu alkaa klo 9.00 metroasemalla Tiistiläntien ja 
Suomenlahdentien kulmassa olevan “läntisen sisäänkäynnin” edessä ja 
koulu päättyy klo 12.15

• Tutustu sisäänkäyntiin: 
https://www.youtube.com/watch?v=BG0ewvUnRuY

• Pe 12.8. klo 8.15 - 12.15 (koulu alkaa tällöinkin metroasemalta)
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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.
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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 €.
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Luokat

• Väistöstä johtuen oppilasmäärä on laskenut merkittävästi. 
• Nykyisten kolmansien luokkien oppilasmäärä on laskenut hyvin vähäiseksi:

• 3A 13 oppilasta
• 3B 14 oppilasta
• 3C 16 oppilasta

• Olemassa olevien resurssien järkevän, tasapuolisen ja yhdenvertaisen käytön 
takaamiseksi joudumme elokuusta alkaen yhdistämään luokat niin, että ensi 
lukuvuonna on kaksi luokkaa:
• 4A 22 oppilasta, luokanopettajana Jaana Perkinen
• 4B 21 oppilasta, luokanopettajana Pauliina Henttinen

• Kivimiehen koulussa yhä käytössä erityisopettaja, kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja 
ja avustaja. 
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Luokkatilat

• Kivimiehen koulussa osa luokkatiloista on suunniteltu yhteisopettajuutta ajatellen.

• Tulevat neloset jakavat yhteisen luokkatilan, joka tarvittaessa jaetaan kahtia verholla.

• Lukujärjestykset tehdään (osittain) yhteneväiseksi, jotta kaksi opettajaa voi opettaa samaa asiaa yhtä 

aikaa, joissain tapauksissa myös kieli- ja kulttuuriryhmän  opettaja, erityisopettaja tai avustaja on 

luokassa mukana tai ottaa oppilaita pienempään ryhmään opiskelemaan.

• Tutkimusten mukaan yhteisopettajuuden toteuttamisella on merkittävä positiivinen vaikutus 

oppilaiden oppimiseen (HATTIE, J. (2015): The Applicability of Visible Learning to Higher Education. 

In: Scholarship of Teaching and Learning in Psychology, 1 (1), 79-91. (Abstract))
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