
    19.8.2016   

Hyvää syyslukukauden alkua kotiväelle! 

 

Tervetuloa aloittamaan Ymmerstan koulun 14. lukuvuotta!  

 

Koulussamme opiskelee tänä lukuvuonna noin 350 koululaista ja noin 40 eskarilaista. Pitkään 

pärjäsimme yhdellä rakennuksella, mutta nyt on kentän reunalla hieno uusi lisärakennus sekä 

eskareiden että ekaluokkalaisten iloksi.  Tässä kirjeessä mukana pari kuvaa sisältäkin, että näette miten 

hauskan näköistä uusissa tiloissa on.  

 

Lukuvuosi alkaa uudella opetussuunnitelmalla ja tuntijaolla. Pääsette itse lukemaan 

opetussuunnitelmaa tästä linkistä: http://webfronter.com/espoo/ymmerstankoulunops/  

 

Opetussuunnitelma koostuu valtakunnallisesta osuudesta, kunnan osuudesta ja joistakin koulumme 

tekemistä lisäyksistä. Uuden opetussuunnitelman mukaan välitodistuksen korvaa kaikilla luokilla 

arviointikeskustelu, joka pidetään Ymmerstan koulussa tutulla paikalla tammikuussa viikoilla 4-5. 

Luokilla 4-6 tulee olemaan yksi tunti viikossa valinnaiskursseja. Ne jaksotetaan kuitenkin siten, että 

kurssi pidetään kaksoistuntina ja kursseja voi suorittaa kaksi lukuvuoden aikana. Kurssit tulevat olemaan 

monialaisia eli ne liittyvät useamman oppiaineen sisältöihin.  

 

Ole ystävällinen ja tarkista ja korjaa oppilaan ja huoltajien yhteystiedot sekä päivitä oppilaan 

julkaisuluvat Wilman lomakkeella keskiviikkoon 31.8.2016 mennessä.  Tärkeää on myös, että oppilaan 

katsomusaine on oikein meidän tiedoissamme (uskonto/et), että Fronter-oppimisympäristöön on lupa, 

koska sitä käytämme opiskeluissa. Uutena asiana kysytään myös lupaa liittää oppilaan valokuva 

koulukuvauksesta Wilmaan. Muistattehan ilmoittaa myös mahdollisista ruoka-aineallergioista ja 

erikoisruokavalioista keittiöön. Ilmoitus tulee tehdä joka vuosi siihen tarkoitetulla lomakkeella, jonka 

löydätte Espoo Cateringin sivuilta.  

 

Koulussa toimivista kerhoista saatte tietoa opettajien kautta ja koulun kotisivuilta www.ymmerstankoulu.fi 

– yhteistyö – kerhot. Kerhotiedot päivittyvät sitä mukaa, kun niitä saadaan sovittua vetäjien kanssa. 

Ilmoittautumisohjeetkin löytyvät sieltä, samoin paljon muuta tärkeää tietoa. Lisäksi tiedotamme Wilmassa 

kerhoista suoraan kohdeluokille.  

 

 

Syksyn päivämääriä: 

 

• 29.-30.8. ma-ti koulukuvaus 

• 22.9. to klo 18.00 koko koulun vanhempainilta 

• 29.9. to klo 18.00 johtokunta 

• 19.-23.10. syysloma 

• 17.12. la koulupäivä klo 9-12, joulujuhlat (korvaava vapaapäivä 19.10.) 

• 23.12.-8.1. joululoma 

 

 

Ensimmäinen valinnaiskurssi pidetään 24.10.-5.12.16  

ja 9.-16.1.17 . Kurssipäivä on maanantai ja valinnaiset 

opinnot kestävät silloin klo 13.30-15.00.  

22.8.-23.10.  ei siis ole valinnaiskursseja ja koulu loppuu 

silloin 4.-6. luokkalaisilla klo 13.15.  

 

Saatte valinnaiskursseista lisää tietoa hieman 

myöhemmin. Kurssien aiheet on kehitetty oppilaiden ja 

huoltajien toiveiden mukaan, joita kysyimme viime kevään 

vanhempainilloissa.  

http://webfronter.com/espoo/ymmerstankoulunops/
http://www.ymmerstankoulu.fi/


Hannele Frantsi  

rehtori   

0400-585699 

hannele.frantsi@espoo.fi 

 

Ymmerstan henkilökunta: 

 

Opettajat  

 

1A  Stiinamaaria Tiisala 

1B  Henna Jämsä-Luoto 

1C  Heidi Munne 

2A  Hanna Tukiainen  

2B  Saara Kaajas 

2-3  Laura Ahlberg 

3A  Topi Paukkunen 

3B  Timo Kaartinen 

3C  Outi Argillander  

4A  Henna Ylihärsilä  

4B  Nina Jaakkola    

4C  Juuso Seppä  

5A  Juha-Matti Joki   

5BC  Hanna Ylimaula ja 

  Eeva-Marja Juusela 

6A  Tuulia Parkkinen   

6B  Tuuli Nurmi 

6C  Sanna-Maija Nybergh  

   

 

tekstiilityö  Marika Ketomäki 

laaja-alainen erityisopetus Sari Ukkonen ja  Jenni Ojasalo-Rinkinen 

englannin kieli  Minttu Ollila, Helena Linna 

ranskan kieli  Rosaria Lehtinen 

ruotsin kieli  Satu Mäkinen 

ortodoksinen uskonto Johanna Miettinen 

islamin uskonto  Jinan Abdullatif ja Abdelmijd Rafik 

katolinen uskonto Pekka Rantakari  

koulunkäyntiavustajat Heli Karjalainen 

  Maija Kokkomäki 

  Miia Päivinen 

  Virpi Torkki 

  Marla Mankinen-Eklund 

   

Oppilashuolto:  

•  terveydenhoitaja Päivi Puukko-Muukkonen (ma,ke,to) 

•  koulukuraattori Sirpa Levy  

•  koulupsykologi Kati Raunio 

 

Koulusihteeri: Monica Eriksson (ma-pe klo 7.00-14.30)  

p:09-81656031 

Hänelle voitte jättää soittopyyntöjä tai viestejä, jos ette tavoita opettajaa. 

 

Henkilökunnan sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@espoo.fi 

 

 

Iltapäiväkerho ja päivähoito: Pilke-päiväkodit, Piritta Paajanen, Mikko 

Tuuli, Emmi Juurikko, Antti Lattunen 

Esiopetus: Tuula Smolander, Maarit Pappinen, Mikko Kiviluoma ja Tiina 

Karppi, Ria Abrahamsson, Elisa Hautamäki 

 

Toivon kaikille innokasta ja aurinkoista syyslukukauden alkua! 

 Hannele Frantsi    

     

  

  

 
 

mailto:etunimi.sukunimi@espoo.fi

