
Ulla‐Maija Vähäsarja
rehtori

Jakomäen peruskoulu



Jakomäen peruskoulu
Yhtenäinen peruskoulu 1.8.2009 alkaen
Toiminta kolmessa rakennuksessa (A,B,C)
Perusopetuksen vuosiluokat 1 – 9
Lisäksi esiopetuksen starttiluokka, lisäopetuksen 10-
luokkia, erityisluokkia, valmistavaa opetusta
Vuosiluokkaopetus – yhdysluokkaopetus
Monikulttuurinen koulu
Suomi toisena kielenä opetusta
Oppilashuollon palvelut
Oppilaita noin 500
Henkilökuntaa noin 80



Soveltuvuuskoepainotettu opetus

Tieto- ja viestintäteknologia
Opetus alkanut syksyllä 2009
Pyrkiminen soveltuvuuskokeella
Opiskelussa hyödynnetään tieto- ja 
viestintäteknologiaa



Muu painottunut opetus
Vuosiluokat 1 – 9

suomen kieli
- painottuu teemallisesti kaikissa 
oppiaineissa

luovuus ja käden taidot
- tuetaan eri oppiaineiden opetuksessa ja 
niiden välisissä yhteistyöprojekteissa



Koulun verkostoituminen
Huoltajayhteistyö
Koulujen ja oppilaitosten välinen yhteistyö
Koulun ja kaupungin hallintokuntien välinen yhteistyö
Yhteistyö järjestöjen, urheiluseurojen, seurakunnan 
kanssa
Yrityselämäyhteistyö
Kansainvälinen yhteistyö
Tutkimusyhteistyö



Yhteistyö huoltajien kanssa
Koulussa tehtiin keväällä 2010 yhteistyötä koskeva 
kysely huoltajille sekä oppilaille että opettajille
Kyselyn pohjalta kehitetty yhteistyötä
Koulussa käynnistynyt syksyllä aktiivisesti toimiva 
vanhempainneuvosto
Tavoitteena huoltajien monipuolinen aktivointi 
koulutyöhön, huoltajien osaamisen hyödyntäminen 
opetuksessa.



Yhteistyö muiden koulujen ja 
oppilaitosten kanssa 

Osaamista Kuninkaantien molemmin puolin –hanke 
(alueellinen kehittämishanke Puistolan koulujen 
kanssa)
Musa10. luokan yhteistyö PopJazz musiikkiopiston 
kanssa (yksilöllinen instrumenttiopetus, konsertit)
Pohjois-Helsingin musiikkiopisto
Musiikkileikkikoulu Groove
Ammatillinen oppilaitosyhteistyö, lukiot 



Yhteistyö Jakomäen alueen 
toimijoiden kanssa

Leikkipuisto (välituntiaikuiset, iltapäivätoiminta)
Kirjasto (Läksy-help, opetustoiminta)
Nuorisotalo (oppilaiden osallisuus, oppilaskuntatoiminta, 
ryhmäytyminen, koulun tapahtumat, maahanmuuttajien 
läksykerho, tanssikerho)
Malmin seurakunta (uskonnon opetus, koulukummitoiminta)
Päiväkodit (esi- ja alkuopetuksen yhteistyö, yhteiset laulu- ja 
opetustuokiot, koulun tapahtumat)
LionsClub (Lions Quest-koulutus opettajille)
Liikuntavirasto (Lähiöliikuttaja, uimahalli, urheilukentät, 
SmartUs-kenttä)
Jakomäki-tiimi ja Pikku Jakis-tiimi



Muu yhteistyö

Plan-säätiön  Minun polkuni –hanke

KiVa koulu -hanke 

Taiteilija koulussa 2011 -hanke

Savuton Helsinki -hanke



Kansainvälinen yhteistyö
Comenius-projekti (Saksa, Puola, Espanja, Hollanti, 
Viro) 
Teemana 2010-2011 urheilu ja käden taidot

Baltian silta –projekti (Ylenurmen kymnaasi) 
Teemana 2010-2011 Viron ja Suomen kirjallisuus

Pietari-yhteistyö (Koulu nro 212) 
Teemana 2010-2011 naapurimaa oppilaiden silmin



Yhteistyö tutkimustahojen kanssa
InnoSchool –tutkimushanke

Arjen tietoyhteiskunta-hanke, OPTEK-tutkimus 
(Opetusteknologia koulun arjessa)

Muita pienempiä tutkimushankkeita
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