
Tervetuloa!

Sydämellisesti tervetuloa  Konalan ala-asteelle!
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Aistit ja mieli avoinna
kohti uusia maailmoja!

Kasko

Hyvä minä, hyvä me, hyvä meidän koulumme!

Yhteisöllisyys on voimavaramme

Konala



- Koulussamme on avoin, yhteisöllinen

ja vuorovaikutteinen toimintakulttuuri, 

jossa oppilaita kuunnellaan ja heidän 

mielipiteitään arvostetaan.

- Pyrimme kehittämään oppilaiden kykyjä 

ja halua osallistua ja vaikuttaa yhteisiin 

asioihin.

Oppilas aktiivinen toimija
Löydät tämän videon koulumme kotisivuilta .



Illan aiheena on 

• Aamu-ja iltapäivätoiminta

• Ensimmäisen vieraan kielen opiskelun 

aloittaminen 1. luokalta

• Oppilaaksi Konalan kouluun





Iltapäivätoiminta

6

•1.-2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille järjestetään 

iltapäivätoimintaa koulupäivän jälkeen. 

•Lapsilla on mahdollisuus leikkiä omia leikkejä, liikkua, 

pelata, ulkoilla, tavata kavereita ja rentoutua sekä osallistua 

ohjattuun toimintaan sisällä ja ulkona.

•Hakuaika: 23.3 - 24.4.2020.

•Lisätietoja hel.fi/iltapaivatoiminta

Koulumme oppilaiden iltapäivätoimintapaikat:

• MLL Konalan paikallisyhdistys 

•Leikkipuisto Vähätupa 

Toiminnan järjestäjä: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

Osoite: Vähätuvantie, 00390 Helsinki 

Lisätietoja: puh. 09 310 41679 



Aamutoiminta

• Kaikki koulut järjestävät tarpeen mukaan aamupäivätoimintaa, jos lapsen koulupäivä ei ala 

klo 8.30 mennessä.

• Aamutoimintaan ilmoittaudutaan lomakkeella Wilmassa, kun syksy on jo alkanut.
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1. luokalta alkava kielten opetus –miksi ja miten?

• Monipuolinen kielitaito on yksi tulevaisuuden 

avaintaidoista.

• Alkuopetus on vieraan kielen oppimisen 

otollista aika.

• Opetuksessa painottuvat suullinen ilmaisu ja 

vuorovaikutus.

• Varhennettu kielten opetus lisää motivaatiota 

kielten opiskeluun.

• Oppiminen tapahtuu toiminnallisesti  ja 

elämyksellisesti.

https://vimeo.com/apogeeoy/review/305735525/66281da409

https://vimeo.com/apogeeoy/review/305735525/66281da409


Konalan ala-asteen koulun kieliohjelma 

• A1 -kieli: alkaa 1.luokalla: 

ENGLANTI, RANSKA

2h/vko 

• aloitusryhmän koko 12 oppilasta.

• A2 -kieli: 3.lk:lta alk. 

ENGLANTI, RUOTSI,

RANSKA (Strömbergin ala-asteella)      

1h/vko

• Lisäksi B1- ruotsi alkaa 6. lk:lta, jos sitä 

ei ole valinnut A-kieleksi. 



Kielipolku jatkuu…

• Muihin kouluihin voi hakea opiskelemaan harvinaisia kieliä 

• tai soveltuvuuskokeella laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen 

• Lisätietoja: edu.hel.fi/tervetuloakouluun tai koulujen kotisivut

• 1.lk   2.lk  3.lk  4.lk  5.lk  6.lk  7.lk  8.lk  9.lk
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Valinnainen aine: A2 –kieli (+1 h/3.lk ja 4. lk:sta>/2 h) 

englanti, ruotsi, (ranska Strömb.) 

B1-kieli ruotsi

Valinnainen aine: B2 –kieli  ranska, saksa, englanti.

englanti, ranska



Oppilaaksiotto

• Oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka oppilaaksiottoalueella hän asuu. 

• Muu soveltuva koulu: 
• oppilaalla on erityisen tuen päätös erityisluokalle

• oppilaalla on oikeus päästä lähimpään tarkoituksenmukaiseen kouluun, jossa voi opiskella 1. luokalta 

alkavaa A-kieltä.

• Oppilaaksi pääseminen edellyttää, että koulussa on tilaa.

• Oppilaaksioton perusteet: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/oppilaaksiotto/

• Tarvittaessa käytetään arvontaa, jos halukkaita oppilaita on enemmän

kuin koulussa on tilaa.

• Lähikoulutiedustelut, jos oppivelvollisuusilmoitusta ei ole tullut postitse

tammikuun alussa:

puh. 09 310 44986 (suomenkieliset koulut)

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/oppilaaksiotto/


Oppilaaksi Konalan kouluun

• Rehtori, koulupsykologi & -kuraattori, erityisopettaja ja luokanopettajat 

muodostavat luokat.

• Tavoitteena on muodostaa luokkia, jotka ovat toimivia.  

• Luokkajaon perusteena ovat mm: 
o oppilaiden kaveritoiveet mahdollisuuksien mukaan (1 kaveri)

o nivelpalaverit 

o tyttöjen ja poikien määrä

o tukea tarvitsevien oppilaiden tasainen jakautuminen

• Kielivalinnat ja kaveritoiveet esitetään kouluun ilmoittautumisen 

yhteydessä.

• Sähköisesti ilmoittautuvat voivat kirjata kaveritoiveet kohtaan

Muut toiveet/lisätietoja.

• Emme vielä tiedä, tuleeko kielivalinta vaikuttamaan luokkien

muodostamiseen.



Ilmoittautuminen sähköisesti tai käymällä koululla

• Omaan lähikouluun voi ilmoittautua Wilma-järjestelmän kautta 7.-23.1.2020

osoitteessa wilma.edu.hel.fi.

• Kouluun voi ilmoittautua myös käymällä koululla to 23.1.2020

klo 8.00-10.00 tai 17.00-19.00. Ilmoittautuminen tapahtuu A-rakennuksessa. 

• Ensimmäiseltä luokalta alkavan A1-kielen valinta tehdään ilmoittautumisen yhteydessä.

• Ilmoittautuminen pitää tehdä koululla, jos
o lapselle esitetään erityistä tukea perusopetukseen

o lapselle valitaan sellainen A1-kieli, jota ei opeteta omassa lähikoulussa

o jos lapsi pyrkii painotettuun tai kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskokeeseen

o Jos lapsi pyrkii kielirikasteiseen opetukseen.

o jos lapsi hakeutuu muusta syystä muuhun kuin lomakkeessa ilmoitettuun lähikouluun

• Oppilaaksi pääseminen muuhun kuin omaan lähikouluun edellyttää, että koulussa on tilaa
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Tärkeät päivämäärät

• 7.-23.1.2020 sähköinen kouluun ilmoittautuminen Wilmassa.

• 23.1.2020 klo 8.00-10.00 ja 17.00-19.00 kouluun ilmoittautuminen omalla lähikoululla.

• 23.1.-14.2.2020 huoltajien kuuleminen koululla erityisen tuen päätöstä varten

• 25.3. huoltajille postitetaan rehtorin tekemä päätös lapsen oppilaaksi ottamisesta

• 23.3 - 24.4.2020 iltapäivätoiminnan hakuaika.

• Tulevat ekaluokkalaiset tutustuvat kouluun to 14.5. 2020 klo 8.30-9.15 (kutsukirje toukokuun alussa).

• To 13.8.2020 lukuvuosi alkaa  klo 9.15

10.1.2020 14



Lukuvuosi 2020-2021 

• Syyslukukausi to 13.8.2020- pe 22.12.2020

o Syysloma ma 12.10.2020 - pe 16.10.2020

o Joululoma ke 23.12.2021 - ke 6.1.2021

• Kevätlukukausi to 7.1.2020 -la 5.6.2021

o Talviloma ma 22.2.2021 – pe 26.2.2021 

10.1.2020 15



Koulussa opitaan tulevaisuudentaitoja ja 

laaja-alaista osaamista

10.1.2020 16

 Helsingissä on edistyksellinen, pedagogisesti 

monipuolinen ja digitaalisia työvälineitä hyödyntävä 

kasvatus ja koulutus. 

 Tuemme yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista, joka 

perustuu jokaisen oppijan vahvuuksien löytämiseen. 

 Kehitämme jatkuvasti pedagogiikkaa, 

oppimisympäristöjä, oppimisprosesseja ja 

osaamistamme. 



1. luokan oppilaan tuntimäärät Konalassa:

• Äidinkieli ja kirjallisuus / S2 7  h

• Matematiikka 3 h

• Ympäristöoppi 2 h

• Uskonto / elämänkatsomustieto 1 h

• Musiikki 1 h

• Kuvataide 1 h

• Käsityö 2 h

• Liikunta 2 h

• Vieras kieli (en,ra) 2h

• Yhteensä 21 oppituntia viikossa
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• Peruskoulun 1. luokalla harjoitellaan koululaisena olemisen perusasioita -itsestä ja koulutarvikkeista 

huolehtimista sekä työskentelyä itsenäisesti ja ryhmässä. 

• Kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana opetellaan perustietoja ja -taitoja. Näihin kuuluvat 

lukeminen, kirjoittaminen, matematiikan, ympäristön ja luonnon perusasiat sekä kädentaidot ja 

liikunta.

• Kaikki peruskoulun oppiaineet ja niiden tuntimäärien jakautuminen kerrotaan koulun omassa 

opetussuunnitelmassa, johon voi tutustua koulun kotisivuilla.
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Oppilaiden hyvinvointi

• Jokaisessa Helsingin koulussa toimii oppilashuoltoryhmä

• Ryhmän jäseniä ovat 
o rehtori, 

o koulupsykologi, 

o koulukuraattori, 

o terveydenhoitaja, 

o laaja-alaiset erityisopettajat ja 

o muut opettajat käsiteltävän asian mukaan

• Ryhmä huolehtii yhteistyössä opettajien kanssa 
o koulun turvallisesta arjesta, 

o luokkien ilmapiiristä sekä etsii  ratkaisuja tukea tarvitsevien 

oppilaiden auttamiseksi
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Koulurakennuksen peruskorjaus

alkoi kesällä 2019

• Peruskorjauksen ajan opetus järjestetään väistötiloissa 

Hilatien kentällä elokuu 2019- joulukuu 2020.

• Opetus siirtyi peruskorjauksen ajaksi väistötiloihin elokuussa 

2019.

• Peruskorjaus valmistuu tämän hetkisen aikataulun mukaan 

vuoden 2021 alussa.
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Minkälainen on uusi koulurakennus?

• Oppilaspaikat lisääntyvät 282 oppilaasta 302:een.

• Väestöennusteen perusteella tehdyn arvion mukaan koulutiloihin

mahdutaan, kun huippuaikana tontilla on käytössä myös tilapäisviipale

(2 luokkaa).

• Rakennukseen tehdään laaja tekninen perusparannus.

• Tiloja muokataan täyttämään paremmin uuden opetussuunnitelman 

edellyttämät nykyaikaisen oppimisympäristön tarpeet (aulatilat 

opetuskäyttöön).

• Tiloja voidaan käyttää monipuolisemmin koulupäivän jälkeen.

Aistit ja mieli avoinna kohti uusia maailmoja 21



Kiitos osallistumisesta!

• Lisätietoja: edu.hel.fi/tervetuloakouluun

• Koulun kotisivut: www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/konalan-ala-aste/

• Tulevat ekaluokkalaiset tutustuvat kouluun to 14.5. 2020 klo 8.30-9.15 (kutsukirje toukokuun alussa).

Hyvä minä, hyvä me, hyvä meidän koulumme! 22

http://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/konalan-ala-aste/


Yhteistyöllä!

Tervetuloa kouluumme! T. Konalan väki 23


