
Lauttasaaren yhteiskoulu



Koulumme perustiedot

 Lauttasaaren yhteiskoulu on yksityiskoulu, johon kuuluu perusopetuksen 

vuosiluokat 7.-9. ja lukio. Koulun ylläpitäjänä on Lauttasaaren yhteiskoulun 

kannatusyhdistys ry., joka on perustettu 2.4.1943. Koulu on aloittanut 

toimintansa 1.9.1945 ja se on Yksityiskoulujen Liitto ry:n jäsen. Vuoden 2022 

alusta koulun ylläpitäjä muuttuu säätiöksi.

 Koulun asioista päättää hallitus, jonka puheenjohtajana on Johanna 

Holvikivi ja esittelijänä sekä sihteerinä rehtori. Oppilaskuntaa kuullaan 

kutsumalla oppilaskunnan puheenjohtaja kokouksiin. Asiasta löytyy lisää 

koulun kotisivuilta.

 Peruskoulun oppilaita tänä lukuvuonna 508 ja lukiolaisia 320.



Opettajat ja muu henkilökunta 

 Opettajina toimivat aineenopettajat eli eri aineilla on eri opettajat.

 Suurin osa opettajista opettaa myös lukiossa.

 Oppilaan yhteyshenkilö ja lähin opettaja on luokanohjaaja. Hän pitää 
yhteyttä luokan asioissa muihin opettajiin ja huoltajiin. 

 Erityisopettajat

 Oppilaan ohjaaja eli opo

 Koulukuraattori

 Kouluterveydenhoitaja

 Koulupsykologi

 Kouluisännät



Koulupäivän rakenne

 Koulupäivä alkaa klo 8.30 ja päättyy viimeistään klo 16.00. Valinnaisaineet 

voivat alkaa klo 8.15 ja päättyä klo 16.15.

 Päivässä on enintään 5 oppituntia, joiden pituus on 75 minuuttia. 

Valinnaisaineet voivat olla 90 minuuttisia.

 Välitunnit kestävät 10 – 15 minuuttia.

 Puolen tunnin ruokatauko ajoittuu klo 10.45 – 12.30, jolloin nautitaan 

pääkaupunkiseudun parasta kouluruokaa.



Jaksot ja kurssit

 Lukuvuodessa on 5 jaksoa, joiden pituus on noin 7,5 viikkoa.

 Jokaisen jakson jälkeen oppilas saa jaksotodistuksen, jossa näkyvät hänen 

siihen mennessä suorittamansa arvosanat.

 Yleensä oppiaineen yksi kurssi suoritetaan yhden jakson aikana. Esimerkiksi 

matematiikkaa voi olla 3 oppituntia viikossa 1. jaksossa ja 3 oppituntia 

viikossa 3. jaksossa. Tällöin 2. jaksossa oppilaalla ei ole lainkaan 

matematiikkaa. 

 U-luokilla oppiaineita yhdistetään, jotta työjärjestystä saadaan tiivistettyä.



Erikoisluokat ja kielet

 Ruotsinkielinen kielikylpy

 Urheiluluokka, jonka tukena ovat huippu-urheiluakatemia, Urhea, Suomen 

uimaliitto ja pääkaupunkiseudun uintiseurat. Koripallovalmennuksen hoitaa 

ToPoLa.

 Tiedeluokka

 Englannin kielirikasteinen opetus

 A-kielenä on mahdollista jatkaa espanjaa, ranskaa ja saksaa.

 B-kielinä on mahdollista valita (8. luokalta alkaen) italia, ranska, saksa tai 

venäjä.



Kerhotunnit

 Musa On Stage!

• esiintymisvalmiutta ja itseilmaisun kehittämistä draaman ja musiikin avulla

• monipuolisia tanssiharjoituksia

• tutustutaan nykyteatterin lavastukseen sekä videoon osana lavastusta

 Matikkapaja


