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TAPIOLAN KOULUN OPPILAALLE,
Lämpimästi tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta Tapiolan koulussa! Toivottavasti sinulla on
takanasi mukava kesäloma ja olet innolla valmis aloittamaan kouluarjen. Pyri kouluvuoden aikana
omaan parhaimpaasi, pyydä apua, tee yhteistyötä ja uskalla rohkeasti yrittää ja epäonnistuakin. On
tärkeää, että löydät omat vahvuutesi ja uskallat olla oma itsesi. Muista pitää huolta myös omasta
hyvinvoinnistasi.
Tapiolan koulun yhteisö muodostuu meistä kaikista: oppilaista, opettajista ja henkilökunnasta. On
tärkeää, että pyrimme yhdessä rakentamaan hyvää yhteishenkeä Tapiolan kouluun. Harjoitellaan
yhdessä hyviä vuorovaikutustaitoja, huomataan hyvä toisissamme, tehdään yhteistyötä positiivisella
asenteella ja iloitaan yhdessä!
Tähän lukuvuosioppaaseen on koottu kouluarkesi kannalta tärkeimmät koulun yhteystiedot sekä
koulunkäyntiä, työ- ja loma-aikoja sekä Espoon kaupungin opetustoimea koskevat perustiedot
lukuvuoden 2020–2021 osalta.
Tapiolan koulu olemme me!

Ystävällisin terveisin,
Anna-Liisa Roiha

Tapiolan koulun pelisäännöt:

●

Ollaan mukavia toisillemme, tervehditään tavatessamme.

●

Saavutaan tunneille ajoissa opiskeluvälineet mukana.

●

Opiskellaan yhdessä, sekä huolehditaan yhdessä työrauhasta.

●

Jätetään luokka siistiksi ja viihtyisäksi.

●

Välitunnit sisätiloissa vietetään rauhallisesti, pihalla saa “riehua”, mutta pysytään koulun
alueella.

●

Nautitaan pitkästä ruokavälkästä ja ruokaillaan omalla vuorolla.

●

Ruokala on syömistä varten, pidetään käytävät ja kirjasto siistinä.

●

Kirjasto on tarkoitettu rauhalliseen oleskeluun. Jätä kirjasto viihtyisäksi myös seuraavalle.

●

Pidetään huolta toisistamme ja koulustamme.

Työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020–2021

Syyslukukausi to 13.8. - ti 22.12.2020
Ensimmäinen koulupäivä 13.8. 7-luokkalaisilla klo 9-12.30 ja 8-luokkalaisilla 9.30-13 ja
9-luokkalaisilla klo 10-13.30
Syysloma vko 42: ma 12.10. - pe 16.10.2020
Joululoma ke 23.12.2020 - ke 6.1.2021
9. luokkalaisten työelämään tutustuminen (TET) ma 23.11.2020- pe 4.12.2020
Kevätlukukausi to 7.1. - la 5.6.2021
Talviloma vko 8: ma 22.2. - pe 26.2.2021
8. luokkalaisten työelämään tutustuminen (TET) ma 22.3. - pe 26.3.2021

Jaksot lukuvuonna 2020-2021
alkaa - päättyy
1.
2.
3.
4.
5.

jakso 13.8.- 5.10.
jakso 6.10 - 2.12.
jakso 3.12.- 8.2.
jakso 9.2.- 9.4.
jakso 12.4.- 5.6.

Päivittäinen työaika
1. tunti 8.15 - 9.30
2. tunti 9.45 - 11.00

Ruokailun porrastus:
Ruokavuoro 1: klo 10.45-11: 7CDEFG
Ruokavuoro 2: klo 11-11.15: 8DFE 7AB
Ruokavuoro 3: klo 11.15-11.30: 9E 8ABCG
Ruokavuoro 4: klo 11.30-11.45: 9ABCDF
3. tunti 11.45 - 13.00
4. tunti 13.15 - 14.30
5. tunti 14.45 - 16.00

HUOM! Keskiviikkoisin kaikilla oppilailla päättyy koulupäivä viimeistään 14.30.

TIEDOKSI HUOLTAJILLE
Ohessa alustavat vanhempainiltojen päivämäärät, myöhemmin syksyllä ilmoitetaan koko koulua
koskevista muista mahdollisista vanhempainilloista. Tila-/tiedotusasioista johtuen päivämääriin voi
tulla muutoksia. Vanhempainilloista tiedotetaan aina etukäteen sekä Wilmassa että koulun
kotisivuilla.
7. lk vanhempainilta

ke 26.8.2020 klo 18.00

8. ja 9. lk vanhempainilta

ke 30.9.2020 klo 18.00

9. lk Yhteishaku-vanhempainilta

ke 13.1.2021 klo 18.00

-

Huoltajien käytössä on sähköinen poissaolojen ilmoitus- ja seurantajärjestelmä Wilma
(https://wilma.espoo.fi). Jokaisen oppilaan huoltajalle on lähetetty alakoulusta
henkilökohtainen huoltajatunnus, jota ei missään yhteydessä saa antaa oppilaalle (oppilailla on
omat tunnukset lukuoikeuksilla). Mikäli tätä tunnusta ei ole tai se on unohtunut, uuden
tunnuksen voi pyytää koululta.

-

Huoltajia pyydetään tarkistamaan ja päivittämään oppilaiden tai huoltajien yhteystiedot
Wilmassa. Ohjeet yhteystietojen päivittämiseen löytyvät Wilman kirjautumissivulta ja
Wilmasta kirjautumisen jälkeen vasemmalla olevan Lomakkeet -linkin alta.

-

Wilman kautta voi lähettää viestejä luokanvalvojille ja opettajille.

-

Wilman kautta täytetään myös yhteishakuun ja lukiovierailuihin liittyviä lomakkeita.

-

Tapiolan koulun erityisenä vahvuutena on hyvin toimiva yhteistyö koulun ja vanhempien
välillä. Koulumme vanhempainyhdistys Tuki ry järjestää runsaasti ohjelmaa niin oppilaille kuin
vanhemmillekin. Toivomme myös uusien vanhempien osallistuvan Tuen toimintaan.

Yhteydenotto koululle
Opettajia voi olla vaikeaa tavoittaa puhelimitse opettajainhuoneesta, joten suositeltavinta on
lähettää suoraan opettajalle Wilma viestiä ja mahdollinen soittopyyntö joko Wilman kautta tai
sähköpostitse.

Yleistä
-

Koulun kotisivut löytyvät osoitteesta www.tapiolankoulu.fi

-

Wilma löytyy osoitteesta https://wilma.espoo.fi (Oppilaille sekä huoltajille on jaettu omat
tunnukset ja salasanat. Kadonneen salasanan voi vaihtaa itse Wilman etusivulta.)

-

Käytämme sähköistä GSE-oppimisympäristöä aktiivisesti koulussamme. Oppilaiden käytössä on
myös sähköinen oppimisympäristö O365. Jokaisella oppilaalla on omat tunnukset ja
sähköposti, jotka jaetaan koululla. Oppilaiden sähköpostiosoite on muotoa
kutsumanimi.sukunimi@eduespoo.fi
Espoon kaupungin opetustoimen verkkosivut löytyvät osoitteesta espoo.fi/perusopetus

-

YHTEYSTIEDOT
Tapiolan koulu
Käyntiosoite: Opintie 1, 02100 Espoo
Postitusosoite: PL 3221, 02070 Espoon kaupunki
puh. 043-8257123 kanslia (koulusihteeri Maarit Kettunen)

Rehtori Anna-Liisa Roiha, puh. 040-6394210
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Apulaisrehtorit
Milla Kangas, puh. 046-8773808
Maria Kalliokoski, puh. 040-6393635
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Koulusihteeri Maarit Kettunen, puh. 043-8257123
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Opinto-ohjaajat
Milla Kangas, puh. 046-877 3808
Sini Heiskanen (koululla maanantaisin, tiistaisin ja joka toinen pe)
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Erityisopettajat Katja Sirpi puh. 040-6393710
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Koulukuraattori Jaana Santonen, puh. 050-3603439 (koululla ti ja pe)
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Koulupsykologi Susanna Mäki, puh. 046-8773225 (koululla ma ja pe)
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Terveydenhoitaja Elina Väyrynen, puh. 046-8773670 (koululla ma, ti ja pe)
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Koululääkäri Jyri Liimatta, yhteys terveydenhoitajan kautta
Kouluruokailu Ruokapalveluesimies Taina Siltavuori, puh. 046-8773741
koulukeittio.tapiola@espoocatering.fi
taina.siltavuori@espoocatering.fi
Vahtimestari Markku Kittilä, puh. 046-877 2939
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Kiinteistönhoitaja Harri Rantanen, puh.043-8245206

OPETTAJAKUNTA lv 2020-2021
Autero Eija (Aut) biologia, maantieto
Dean Maria (Dea) englanti, ranska
Elorinne Kristiina (Elr) suomen kieli ja kirjallisuus
Elorinne Mikko (Elo) käsityö (tekninen), matematiikka
Halmesmäki Sirpa (Hal) ruotsi, saksa
Heiskanen Sini (Hei) oppilaanohjaus
Hetemäki Iisa (Het) englanti
Hietaharju Tarja (Hit) ruotsi, saksa
Hietaoja Pirjo (Hie) matematiikka, kemia
Hollstein Jorma (Hol) espanja, uskonto, elämänkatsomustieto
Huvila Jari (Huv) musiikki, ilmaisutaito (virkavapaalla)
Ilmanen Virpi (Ilm) kotitalous
Joensuu Keimo (Joe) musiikki
Juolevi Tarja (Juo) käsityö (tekstiili), oppilaanohjaus
Kalliokoski Maria (Kal) kotitalous, apulaisrehtori
Kangas Milla (Kan) oppilaanohjaus, apulaisrehtori
Karhu-Suuronen Outi musiikki (Kar), ilmaisutaito
Kassila Heidi (Kas) ruotsi, ranska, englanti
Keistinen Anna-Mari (Kei) ranska, ruotsi, englanti (virkavapaalla)
Kemppainen Atte-Veikko (Kem) uskonto, historia, yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto
Keränen Tommi (Ker) kuvataide, tietotekniikka
Ketola Jari, ortodoksinen uskonto
Kirkkala Sanna-Riikka (Kir) matematiikka, fysiikka
Kuisma Meri (Kui) suomen kieli ja kirjallisuus
Laiho Minea, islamin uskonto
Lahtinen Marju (Lah) historia, yhteiskuntaoppi, uskonto
Lindroos Pia (Lin) matematiikka, fysiikka, kemia
Liuha Maija (Liu) terveystieto, maantieto, biologia (virkavapaalla)
Mutkala Kristiina (Mut) terveystieto, biologia, maantieto
Närvänen Anni (När) matematiikka, kemia, fysiikka
Ponsiluoma Jukka (Pon) biologia, maantieto
Primietta Tiina (Pri) ranska, englanti

Rantakari Pekka, katolinen uskonto
Rintamäki Marjaana (Rin) erityisopetus (virkavapaalla)
Rugemalira Kristel (Rug) liikunta
Sipilä Virpi (Sip) matematiikka, kemia, fysiikka
Sirpi Katja (Sir) erityisopetus
Syrjälä Rina (Syr) liikunta, terveystieto (virkavapaalla)
Tarhasaari Jaakko (Tar) matematiikka, fysiikka, tietotekniikka
Uusitalo Mari (Utl) suomen kieli ja kirjallisuus
Vilpponen Heikki (Vil) matematiikka, fysiikka
Vuolijoki Juha-Pekka (Vli) liikunta
Välimäki Terhi (Väl) historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, suomen kieli ja kirjallisuus

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat pääasiassa muodossa
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Poikkeuksena: sanna.kirkkala@espoo.fi,
Oman uskonnon opetus lv 2020-2021
Oman uskonnon opetus on meidän koulun tiloissa.

Luokanvalvojat
7A Atte-Veikko Kemppainen
7B Anni Närvänen
7C Kristiina Mutkala
7D Virpi Sipilä
7E Meri Kuisma
7F Eija Autero
7G Sanna-Riikka Kirkkala

8A Heidi Kassila
8B Tommi Keränen
8C Pia Lindroos
8D Kristiina Elorinne
8E Terhi Välimäki
8F Sirpa Halmesmäki
8G Mikko Elorinne

9A Outi Karhu-Suuronen
9B Heikki Vilpponen
9C Jukka Ponsiluoma
9D Tiina Primietta
9E Pirjo Hietaoja
9F Tarja Juolevi

