Lahendusvariandid pärast
põhihariduse omandamist

Õpingute jätkamise kavandamist on hea
alustada varakult
Juhendamise lähtekohaks võetakse õpilase enda soovid ja
huviobjek d. Kõige tähtsam on kuulata ära, mida noor ise
täiskasvanuna teha tahaks, sest lõppude lõpuks elab iga
inimene oma elu ja vastutab ise oma otsuste eest.
Perekonna ülesanne on õpilast tema enda otsustes hariduse ja ame valikul toetada.
On oluline vestelda noorega ja
rääkida oma kogemustest,
kuid noorel endal on õigus teha oma tulevase ame kohta
lõplik otsus.
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Haridus tagab kõrge elatustaseme ja loob inimeste vahel võrdsuse. Seepärast antakse Soomes klassides I–IX tasuta põhiharidus, milles osalevad
kõik. Ilma hariduseta on võimatu saada head töökohta ja teha ame s karjääri.

Võrdsus on Soome koolides täh s nii põhikoolis, gümnaasiumis kui ka kutsehariduses. Kõik ame d ja tööülesanded on mõeldud nii meestele kui ka
naistele, ehkki traditsiooniliselt koondub ühtedele aladele rohkem mehi,
teistele jällegi naisi.
Amet ja eri tööülesanded võivad elu jooksul isegi mitu korda muutuda.
Varem oli tavaline, et ühe ame ga oldi seotud pikka aega, kuid praegu on
tööülesanded
seotud kindla ajavahemikuga või projek põhised.
Soomes on tavaline, et õpingud kestavad
kaua. Tih jatkatakse neid ka töötades. Lisakoolitust võib saada oma erialal, täiskasvanuõpetuses saab ala vahetada, lisaks võib
harrastusena õppida mõnd endale sobivat
ainet. Seda elukestvat õppimist peetakse
kõigi Soomes elavate inimeste elus oluliseks.
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Põhikoolis juhendatakse õpilast
Algkoolis ehk I–VI klassis õpitakse enamas oma klassijuhataja
(luokanope aja) juh misel. Viimane on siis ka õpingute ja tulevikuplaanide
põhiline juhendaja. Ülemastmes VII–IX klassis on tähtsad isikud klassijuhataja
ja õpilasnõustaja (luokanvalvoja ja oppilaanohjaaja (opo)). Õpilasi juhendavad
ka eri õppeainete õpetajad, näiteks tutvustades, milliseks ame ks saab valmistuda kas või keemiat õppides.
Alates VIII klassist keskendub õpilase juhendamine tuleviku haridus- ja ame valikutele. Selle valiku eest vastutab õpilasnõustaja. Juhendamine on ühine kogu klassile ja seal käsitletakse selliseid iga õpilast puudutavaid asju nagu Soome
koolisüsteem, mitmesuguste ame te tutvustused ja hariduse omandamine.
Täh s juhendamisviis on ka neljasilmavestlus õpilasega. Nendes vestlustes
võivad osaleda ka vanemad. Õpilasega lepitakse tavaliselt ajaks kokku 45 minu t; keskendutakse õpilaste isiklikele plaanidele.
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Pärast põhikooli pääseb teisele astmele ühtses
vastuvõtusüsteemis (yhteishaku)
Koolikohustus kestab selle õppeaasta lõpuni, kui noor
saab 17-aastaseks. Seega ei lõpe koolikohustus 17. sünnipäeval.
Peaaegu kõik noored jätkavad õpinguid. Teise astme haridus on gümnaasiumi ja kutseharidus (lukio- ja amma koulutus) või nende ühendatud vorm
(kaksoistutkinto). Ilma vähemalt teise astme õpinguteta
on Soomes raske tööd saada.

Gümnaasiumi või kutsekooli pääseb ühtses vastuvõtusüsteemis IX klassi kevadel.
Õpilased täidavad vormi interne s; nad võivad taotleda õpikohta viies õppeasutuses. Taotlemine käib kõikjal Soomes ühtmoodi. Veebilehekülg on aadressil www.opintopolku. . Kirjalik teade kooli vastuvõtmise kohta tuleb koju juuni
algul.
Kool saadab kodudesse enne taotluste vastuvõtu algamist juhendi.
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Mõned õpilased oskavad kerges
valida kas kutsehariduse või gümnaasiumi. Osa õpilasi vajab otsuse
tegemiseks palju abi ja tuge nii
kodust kui ka koolist ja teisteltki
täiskasvanutelt.
Põhikoolitunnistuse hinded on
otsustava tähtsusega, kui gümnaasiumid ja kutsekoolid õpilasi
valivad.
Kutsekooli pääsemiseks võib lisaks olla vajalik ka sisseastumiseksam või vestlus, mille eest
saab punkte. Edukus koolis on
siiski otsustav, seega on õpingute
sujumine ja võimalikult head hinded põhikoolis tähtsad asjad.

Gümnaasium, kutseharidus ja õppeleping
on kõik hinnatud tööellu pääsemise teed.
Viimastel aastatel on gümnaasiumi- ja kutseharidus peaegu võrdselt soositud. Mõlemad variandid on õpilaste seas soositud
variandid eluga edasiminekuks. Õppelepingu valivad noored veel üsna harva.
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Gümnaasium (lukio)
Gümnaasiumis õpitakse tavaliselt kolm aastat, kuid selle kursuse võib lõpetada ka 2–4
aastaga. Iga õppeaine sisu on jagatud kursusteks. Gümnaasiumis on kohustuslikud, süvaõppe- ja rakenduslikud kursused. Süvaõppekursused sisaldavad teavet, mis laiendab ja
süvendab kohustuslikke kursusi. Rakenduslikud kursused võivad olla kooli omad kursused, mis on ehk seotud mõne õppeainega või on iseseisvad tervikud.
Kui õpilane on teinud läbi gümnaasiumikursused, saab ta gümnaasiumi lõputunnistuse.
Lisaks osaleb õpilane küpsuseksamitel (ylioppilastutkinnot), mille kohta ta saab eraldi
küpsuseksamitunnistuse (ylioppilastutkintotodistus).
Küpsuseksamid on neljas aines; neist emakeel (soome või rootsi keel) on kohustuslik. Selle võib sooritada tasemel „soome või rootsi keel teise keelena“. Lisaks sooritatakse vähemalt kolm eksamit järgmistes õppeainetes: teine kodumaine keel ehk rootsi või soome
keel, matemaa ka, võõrkeel ja üks reaalaine. On võimalik teha ka lisaeksameid.
Gümnaasium on üldhariduslik õppeasutus, pärast mida õpilane jätkab tavaliselt ülikoolis,
kutsekõrgkoolis või kutseõppeasutuses gümnaasiumipõhisel õppesuunal.
Gümnaasiumis vastutatakse paljuski oma õpingute eest ise. Seal on valikuvabadust ja
õpilane võib võ a kursuste valikul arvesse näiteks oma harrastusi.
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Kui taotled õpikohta gümnaasiumis, peavad olema head
põhiteadmised teoree listes ainetes ja head õppimisoskused
Kui gümnaasiumi valitakse õpilasi, võetakse tunnistuselt
arvesse teoree liste ainete (lukuaineet) keskmine hinne
(emakeel või S2-keel, matemaa ka, bioloogia, geograa a,
keemia, füüsika, ajalugu, inglise keel, rootsi keel, usuõpetus või maailmavaateteadmised, ühiskonnaõpetus, terviseõpetus). Kehalist kasvatust ja oskusaineid (nt kujutav
kunst ja muusika) arvesse ei võeta. Gümnaasiumis õppimine on teooriapõhine ja toimub põhiliselt õppetundides
klassiruumis.
Teoree liste ainete kesmine hinne peab olema vähemalt
7, kuid sõltuvalt taotlejate hulgast peab see
peale olema kõrgem. Õpingute õnnestumiseks
gümnaasiumis on täh s, et õppeainete
põhiteadmised on häs omandatud.
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Kutseharidus (amma llinen koulutus)
Kutseõpingute (põhiaine) lõpueksami (amma llinen perustutkinto) sooritamiseks
kulub kolm aastat. Suurema osa õpingutest moodustab (amma aineet) kutsealaainete õppimine. Õpingud sisaldavad töökohtadel töös õppimist ehk kokku
vähemalt 6 kuud prak kat. Paljud õppurid valivad töös õppimiseks prak kakoha
välismaal. Lisaks õpitakse üldharidust andvaid aineid (yleissivistävät aineet) ja vabalt valitavaid aineid (vapaas vali avat aineet), mida võib võ a ka teisest õppeasutusest, näiteks gümnaasiumist. Vabalt valitud õpingute hulka võidakse arvestada ka töökogemus või juhendatud harrastused. Lisaks õpitakse alaga seotud teooriat ja näiteks inglise keelt, soome keelt ning ühiskonna-aineid.
Soositud alad kutsehariduses on olnud sotsiaal- ja meditsiinivaldkond, ärimajandus
ja kaubandus, sõiduki- ja transporditehnika, ehitamine, majutus- ja toitlustusala
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Kui taotled õpikohta kutsehariduses, võetakse arvesse ka oskus- ja
kuns ained
Kui õpilasi kutseharidusse valitakse, võetakse arvesse kõikide ainete keskmine
hinne ning kolme parema oskus- ja kuns aine (taito- ja taideaine) keskmine
hinne (kehaline kasvatus, muusika, kujutav kunst, käsitöö, kodundus).
Kui teoree lised ained ei ole läinud väga häs , võivad oskus- ja kuns ainete hinded aidata õppima pääseda. Mõnedele eri soositutele aladele pääsemiseks
võidakse nõuda kõrgemat keskmist hinnet kui mõnes gümnaasiumis nõutakse.
Lisaks võivad kutsehariduskoolid korraldada sisseastumiseksameid või intervjuusid, mille abil saab tuua esile alale sobivuse.

Erikutseharidus (amma llinen erityiskoulutus)
Erikutsehariduse õppeasutused on spetsialiseerunud erituge vajavate noorte kutseõppele ja
taastusravile. Neis pakutakse kutsealast põhiharidust, treenimiskoolitust ja lisakoolitust. Kui tundub nii, et noor vajab erituge, võib ta taotleda
osalemist erikutseõppeasutuse proovikoolituses.
Katseajal nähakse, kas koolitusviis talle sobib.
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Kaksikeksam ehk kutse- ja küpsuseksamid
korraga (kaksoistutkinto)

Sel puhul õpitakse ame t ja sooritatakse küpsuseksamid. Õpilane taotleb ühtses
vastuvõtusüsteemis õpikohta kutsehariduses ja teatab seal, et soovib sooritada ka
küpsuseksamid. Kui õppeasutus suudab korraldada sellise õpikoha, võib õpilane
eksami sooritada. Kaksikeksami jaoks kestavad õpingud tavaliselt neli aastat.
Mõnes õppeasutuses on õpingud korraldatutud nii, et õpilased on ühe perioodi
gümnaasiumis ja teise kutsehariduses. Mõnes koolis on õppetöö korraldatud nädalate kaupa nii, et õpilased on osa nädalast gümnaasiumis ja osa nädalast kutsehariduses.
Sellise õppe puhul ei tehta läbi kogu gümnaasiumikursust, vaid õpitakse ainult
küpsuseksami-aineid. Näiteks jäävad ära gümnaasiumi oskus- ja kuns ained; õpilane keskendub ainetele, milles ta kavatseb teha küpsuseksami. Kaksikeksam
nõuab õpilaselt sihikindlust ja ajakasutuse täpset planeerimist.
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Õppeleping (oppisopimus)
Kutsehariduse lõpueksami võib sooritada ka õppelepinguga, kui õpilane õpib
peamiselt töökohal tööd tehes. Õppelepingu alla kuuluvad teooriaperioodid
kutseõppeasutuses.
Õppelepingu-õppesse pääsemiseks ei võeta arvesse hindeid. Vaja läheb siiski
omaenda ak ivsust. Noor hangib töökoha ja sõlmib töölepingu ise. Õppeleping sõlmitakse õppelepingukeskuses (oppisopimuskeskus). Õpilane saab
õppimise ajal töötades palka.
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Kuhu pärast teist astet?
Kõigil on õpingute jätkamiseks samad võimalused – sõltumata sellest, kas
oled käinud gümnaasiumis või kutsekoolis.
Kutsekooli lõpetanud on valmis tööeluks. Nad võivad aga taotleda õpingute
jätkamist kutsekõrgkoolides, kas õppides sama ala edasi või hoopis midagi
muud. Nad võivad pürgida ka ülikoolidesse ja kõrgkoolidesse.
Gümnaasiumis sooritatakse küpsuseksamid ja alles pärast seda minnakse
õppima tulevase tööelu tarvis. Pärast gümnaasiumi võib taotleda õpikohta
kutsekõrgkoolis, kõrgkoolis, ülikoolis või kutsekooli gümnaasiumisuunal.
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Aga kui noor ei pääse kooli ja oskused ei ole veel piisavad?
Kui noor ei saa kevadel ühtses vastuvõtusüsteemis õpikohta, võib ta taotleda vabaks
jäänud õpikoh suvel. Taotleda saab interne s samal veebileheküljel
www.opintopolku. . Õppeasutused võivad pakkuda ka uus õpikoh . Õpilane võib pääseda ka varukohale, kuigi ta ei osutunud valituks ühtses vastuvõtusüsteemis.
Soomes keh b noorsoogaran i (Nuorisotakuu), vastavalt millele kõigile alla 25aastastele pakutakse koolitus- või töökohta või mõnda muud haridust ja töökarjääri
edendavat lahendusvarian .
Mõnikord on vaja eelnevalt kokku leppida, et noor ei taotle õpikohta ühtses vastuvõtusüsteemis, vaid hangib veel aasta jooksul teadmisi ja oskusi mõnes teises koolitusvormis. Need on õpikohad, mida võib taotleda ka siis, kui ühtses vastuvõtusüsteemis õpikohta ei saa. Lahendusvarian dest on ju u allpool.

Kui noor jääb õpikohata, siis on täh s olla akivne ning kontakteeruda põhihariduse õpilasnõustaja (oppilaanohjaaja) või otsiva noorsootöötöötajaga (etsivä nuorisotyö). Nende
kontaktandmed leiduvad linna veebileheküljel
www.kerava. ja käesoleva materjali lõpus. Ka
Työ- ja elinkeinokeskused (www.te-palvelut. )
pakuvad juhendamist ning seal võib registreerida end tööotsijaks.
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Lahendusvariandid pärast põhihariduse omandamist
1. Põhihariduse lisaõpe (perusopetuksen lisäopetus) X klass
Noor võib taotleda õpikohta X klassis, mis on
põhikooli ühe aasta pikkune lisaõpe. Seal saab
parandada põhikoolis saadud hindeid. Sinna
juurde kuulub ka tööeluga tutvumine.
2. Ame start (amma star )
Noor võib taotleda ka nn ame star kutseõppeasutusse, mille abil saab samu põhikooli hindeid parandada. See haridusvorm sisaldab rohkem kutseharidusvõimalustega tutvumist.
Pärast ame star võib taotleda õpikohta kas
gümnaasiumis või kutsehariduses.
3. Immigrante kutseõpinguteks e evalmistav
koolitus (maahanmuu ajien amma opintoihin
valmistava koulutus)
Kui noor immigrant kogeb, et ta ei ole veel kutseharidusõpinguteks valmis (näiteks liiga vähese
keeleoskuse tõ u või mõnel muul põhjusel),
võib ta taotleda õpikohta aasta kestvatele, immigran dele mõeldud e evalmistuskursustele.
Kursuste eesmärk on lisada kutsekooliõpingutes
vajaminevaid oskusi. Õppeained on lisaks soome
keelele ka matemaa ka, infotehnika ja eluga
hakkamasaamine. Koolitusele lisandub tööprakka.

4. Immigrante gümnaasiumiks e evalmistav
haridus (maahanmuu ajien lukioon valmistava
koulutus)
Eesmärk on parendada gümnaasiumis õppimisel
vajaminevaid oskusi.
5. Kodundus (ko talousopetus)
Poole aasta vältel õpitakse toiduvalmistamist,
puhtuse hoidmist ja majandamist.
6. Noorte õpikojad (nuorten työpajat)
Need on mõeldud 17–24-aastastele noortele, kel
puudub töö- või õpikoht. Õpikojas tehakse tööd
ja sealt saadakse tulevikuplaanide realiseerimiseks individuaalset juhendamist.
7. Rahvaülikoolid (kansanopistot)
Rahvaülikoolides võib saada põhiharidusele lisa.
Seal võib sooritada ka ame eksameid või õppida
mitmesuguseid harrastusaineid.
8. Integreerumistoetusega antav koolitus
(kotoutumistuella anne ava koulutus)
Koolitusel võivad osaleda 17-aastaseks saanud
noored, kes on olnud Soomes vähem kui 4 aastat. Koolitust taotledes peab noorel olema Työ- ja
elinkeinokeskuse (töö- ja äritegevusamet) tehtud
integreerumiskava.
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Sagedasi küsimusi
Mis on põhikoolis õppeainete kohandatud vormis (mukautetus ) õppimine?
Õpilane võib taotleda õppimist kas normaalvormis või kohandatud vormis. Viimasel juhul võidakse õpilane õppima võ a, ehkki ta kooliedukus ei ole väga
hea.
Kas teine kodumaine keel on kohustuslik?
Kui õpilane on vabastatud rootsi või soome keelest, võib ta saada sellise vabastuse ka gümnaasiumis või kutsekoolis. Tööelus nõutakse rootsi/soome keele oskust paljudes riigi- ja vallaame tes, näiteks politseiniku või kohtunikuame s.
Mis kasu on oma emakeele õppimisest?
Oma emakeele hea oskamine aitab kaasa teiste keele õppimisele. Hea on tunda
häs oma kultuuri ja sellest lugu pidada. On tõdetud, et oma kultuuri hindamine ja hoidmine uues keskkonnas aitab kaasa integreerumisele ühiskonda. Ka on
tööelu üha rahvusvahelisem ja keelte oskamine tuleb kasuks tööotsimisel.
Milline soome keele oskus on piisav, et pääseda õpinguid jätkama?
Õppima pääsemiseks nõutakse piisavat keeleoskust. Kui S2-keele hinne on vähemalt 7, siis seda ei tes ta. Muul juhul tuleb enne õpilaseks vastuvõtmist sooritada keeleoskuse eksam. Gümnaasiumi- ja kutsehariduse edukas omandamine
eeldab head soome keele oskust. Eri gümnaasiumiõpingud on teoree lised ja
sisaldavad palju mõisteid.
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Mis gümnaasiumiõpingud maksavad?
Gümnaasiumiõpe on tasuta. Gümnaasiumiõpilane peab aga ise endale raamatud hankima. Kokku tuleb gümnaasiumi
ajal hankida 50–70 raamatut, sõltuvalt sellest, kui mitu kursust õpilane on valinud.
Üks raamat maksab 20–40 eurot. Raamatuid on aga korduvkasutatavad ehk siis varem õppinutelt saab raamatuid osta märksa
odavamalt.
Gümnaasiumis läöheb tarvis ka sülearvu t.
Paljudes gümnaasiumides võib selle laenutada koolilt või rahastab kool sülearvu
gümnaasiumi ajaks. Vaja on ka kalkulaatorit. Kalkulaatoreid on väga erineva hinnaga;
üldiselt piisab põhikalkulaatorist.

Mis maksavad õpingud
kutsekoolis?
Kutseharidus on tasuta. Raamatud
muretseb õpilane ise. Kui õpilane vajab töö turvalisuse jaoks kaitseriideid
või muud varustust, siis need muretsetakse talle koolist. Aga näiteks koka
töörõivastus, noad või naistejuuksuri
käärid ja muud töövahendid tuleb
muretseda ise. Ka mitmesuguste
meestejuuksuri töövahendite ja koka
nugade eest maksab õpilane ise.
Kutsekoolis on toit tasuta, kuid reiside eest peab õpilanel ise maksma.

Iga küpsuseksami eest tuleb maksta. Ühe
eksami maks on umbes 30 eurot.Gümnaasiumis on toit tasuta, kuid reiside eest peab õpilane ise maksma.

Õpingute ajaks on võimalik saada
õpingu- ja eluasemetoetust. Paljud
töötavad õpingute ajal.
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Kellelt saab õpingutega seotud asjade kohta lisateavet?
Põhikoolide õpilasnõustajad
(oppilaanohjaajat)
Kerava põhikoolide ülemastmel on õpilasnõustajad, kes juhendavad õpilasi nii individuaalselt kui ka õppetundides.

3. Nõuandla, Kerava (Ohjaamo, Kerava)
Nõuandla teenused on suunatud 16–29aastastele noortele. Nõuandla töötajad
aitavad ja toetavad noori nende elu kitsaskohtade lahendamisel, töö-, õpi- või
prak kakoha leidmisel; noori suunatakse
ka õigete teenuste juurde. Lah olekuaegadel on kohal otsiv noorsootöötaja,
kes saab kerges kontakteeruda teiste
noortele tähtsate koostööpartneritega.

Keravanjoe kool
Õpilasnõustaja Eeva Karvinen
tel 040-318 2235
eeva.karvinen@kerava.
Sompio kool
2. Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste
õppealajuhatajad-kutsenõustajad (opintoohjaajat)

Aadress: Yhteispalvelupiste, Sampolan
palvelukeskus, Kultasepänkatu 7, 04250
Kerava
Lah olekuajad: teisipäevi ja neljapäevi
kella 14.00–16.00
E-post: maria-elisa.jarvensivu@kerava.
Telefon: 0403184072
www.keravannuorisopalvelut.
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4. Otsiv noorsootöötaja , Kerava (etsivä
nuorisotyöntekijä, Kerava)
Koos otsiva noorsootöötajaga saab tutvuda mitmesuguste õpinguvaldkondadega, koostada töötaotlusi või leida huvipakkuv prak kakoht. Lisaks on võimalik
minna koos tutvuma mitmesuguste harrastusvõimalustega.
Kas tunnete noort, kelle asjad on sõlmes
ja kes vajab abi, et oma eluga edasi minna? Võite teatada noore kontaktandmed
e-pos teel või helistada, ja otsiv noorsootöötajavõtab noorega ühendust.
Maria-Elisa Järvensivu
tel 040 318 4072
maria-elisa.jarvensivu@kerava.
www.keravannuorisopalvelut.

5. Töö ja äritegevuskeskus (työ- ja elinkeinokeskus)
p://toimistot.te-palvelut. /uusimaa
Võite oma elukohast sõltumata ajada asju
ükskõik millises Helsingi, Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Lohja, Porvoo või Raasepori büroos
6. Uudenmaan TE-toimisto, Järvenpää
p://toimistot.te-palvelut. /jarvenpaa
Aadress: Mannilan e 28 A, 04400 Järvenpää
Lah olekuajad: argipäevi kella 9.00–
16.00,
telefoniteenused kell: 9.00–16.15
e-post: kirjaamo.uusimaa(at)te-toimisto.
Telefon / Tööotsijad-kliendid:
0295 040 001 (argipäevi 9.00–16.15)
telefon / Tööandjad-kliendid:
0295 040 002 (argipäevi 9.00–16.15)
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Lingid
Opintopolku ps://opintopolku. Soome õppeasutused ja kõrgkoolid on siin esindatud oma infoga.
Työ- ja elinkeinopalvelut www.te-palvelut. Töö- ja äritegevusteenused ehk TEteenused pakuvad tasuta teenuseid tööotsijatele, kes elavad Soomes või tahavad
leida tööd Soomes.
Kun koulu loppuu www.kunkoululoppuu. Info valikutest, õpingutest ja tööelust
pärast põhikooli ja gümnaasiumi. Majandusinfobüroo.
Amma ne www.amma ne
Pakub infot ame te ja alade kohta. Leiate amevaldkondade ja ame te kirjeldusi, vestlusi eri ame tes töötavate inimestega, karjäärilugusid ja tööeluga seotud ar kleid.
Infopankki www.infopankki. Ulatuslik info Soome ühiskonnast mitmes keeles.
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doktori- ja litsentsiaadieksam

ülikool

kutsekõrgkool

gümnaasiumiharidus

kutseharidus

1-3

tööelu

(1-5)

1-3
1

gümnaasiumiks ettevalmistav

1

9

1

õppeleping

kutsehariduseks ettevalmistav
lisaharidus (X klass)

põhiharidus

eelharidus

KLASSID/
AASTAD
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eri-kutseeksam

ametistart

KERAVANJOEN KOULU

OPETUSTOIMI

Rehtori
Sirpa Nenonen
puh. 040-318 2151
sirpa.nenonen@kerava.

YLEISET YHTEYSTIEDOT
Sähköpos
opetus@kerava.
tai
etunimi.sukunimi@kerava.
Faksi (09) 2949 2267
Opetusjohtaja
Pia Aaltonen,
puh. (040) 318 2183

Oppilaanohjaaja
Eeva Karvinen
puh. 040-318 2235
eeva.karvinen@kerava.
Oppilaanohjaaja
Pirjo Karjalainen
puh. 040-318 2230
pirjo.karjalainen@kerava.
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SOMPION KOULU
Rehtori Risto Kilvelä
puh. 040-318 2250
risto.kilvela@kerava.
Oppilaanohjaaja
Johanna Yli-Koski-Vellonen
puh. 040-318 2136
johanna.yli-koskivellonen@kerava.
Oppilaanohjaaja
Kata Ikonen
puh. 040-318 4053
kata.ikonen@kerava.
Oppiaanohjaaja
Merja Juhala
puh. 040-318 2274
merja.juhala@kerava.

