
Aistit ja mieli avoinna kohti uusia maailmoja!
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Hyvä minä, hyvä me, hyvä meidän koulumme!

Yhteisöllisyys on voimavaramme

Konalan ala-aste

Rehtori Pauliina Timonen



Hyvä koulutulokkaan kotiväki,
tässä pp-esityksessä:

• Videotervehdys

• Koulumme pähkinänkuoressa

• 1. luokan oppilaan tuntimäärä 

Konalassa

• Oppilaaksi Konalan kouluun

• Aamu-ja iltapäivätoiminta

• Ensimmäisen vieraan kielen opiskelu 1. 

luokalla, kielipolku

• Tärkeät päivämäärät kertauksena
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https://youtu.be/9e3nXPcKwmQ

Annetaan puheenvuoro oppilaillemme.

Pysähdy kuuntelemaan aistit ja mieli avoinna, kiitos. (n.5 min) 

Klikkaa  videolinkkiä sydämen keskeltä.

lk

Syksyllä 2020 vanhempien tunnekyselyn kärkitunteiksi valikoituivat : ilo, luottamus, turvallisuus,

oikeudenmukaisuus ja välittäminen. Mitä sinä olet valmis tekemään näiden tunteiden vahvistamiseksi?

Vastaa oheiseen kyselyyn, kiitos. Linkki kyselyyn: http://bot.fi/3e87

https://youtu.be/9e3nXPcKwmQ
http://bot.fi/3e87


Koulumme pähkinänkuoressa:

• Oppilasmäärä: 287

• Luokat: 15 kpl, joista 2 erityisluokkaa

• Oppilasmäärät yleisopetuksen luokilla: 15 - 25 opp.

• Opettajien määrä: 25 ja koulunkäyntiavustajia: 2 + 1 harjoittelija  

• Toimenpideohjelmat: mm. KiVa Koulu, Huomaa hyvä-vahvuuspedag. 

KVO13 (13-kohtainen ohjelma kiusaamista vastaan)

• Lisäksi Buddyschool/kummitoiminta, Lukemisen kulttuurin

ja lukutaidon vahvistamisen -hanke (alk. kevät 2021),

Metsäkoulu: https://www.instagram.com/metsakoulu/?hl=fi

• Kieliohjelma: 1.lk: englanti tai ranska.  

• Erittäin aktiivinen oppilaskuntatoiminta

• 1.3.2021 lähtien kaksi toimipistettä:

Riihipellonkuja 2 (peruskorjattu koulu)> 3-6 lk:t sekä MML:n iltapäiväh.

Hilatien lisä-/väistötila B-rakennus 1-2 lk:t eli koulutulokkaat ovat

kahden ensimmäisen kouluvuoden ajan Hilatiellä!

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

15.1.2021
Hyvä me, hyvä meidän koulumme! 

4

Peruskorjattu koulu

Riihipellonkuja 2> 3-6 lk:t

ja MLL:n iltapäivähoito

Hilatie 1, B-rakennus

> 1-2 lk:t

https://www.instagram.com/metsakoulu/?hl=fi
http://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/konalan-ala-aste/


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) 2 h

• Yhteensä oppitunteja viikossa                                                            21h 

15.1.2021
Hyvä me, hyvä meidän koulumme! 
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Oppilaaksi Konalan kouluun

• Ilmoittautuminen kouluun sähköisesti ASTI-järjestelmässä 

osoitteessa https://asti.hel.fi 13. – 29.1.2021. 

• Lisätietoa sähköisestä ilmoittautumisesta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-

koulutus/perusopetus/ilmoittautuminen/sahkoinen/

• Koululla ilmoittautuminen ke 20.1., A-rakennus (Huom! Korona-ohjeet!)

• klo 8-10 tai 17-19 (sisään A-rakennukseen Vanhahämeenkyläntien suunnalta)

• Ilmoittautumisessa täytetään yhteystiedot ja kielivalinta.

• Ilmoittautuminen pitää tehdä koululla, jos:

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

• jos lapsi pyrkii painotettuun tai vieraskieliseen opetukseen

• jos huoltaja hakee koulupaikkaa muusta syystä muuhun kuin lomakkeessa 

ilmoitettuun lähikouluun

• Oppilaaksi pääseminen muuhun kuin omaan lähikouluun edellyttää, että koulussa 

on tilaa 

• Jatkuu seuraavalla slidella> jos lapselle esitetään erityistä tukea perusopetukseen

Ilmoittautuminen 

koululla: A-rakennus

https://asti.hel.fi/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ilmoittautuminen/sahkoinen/


Oppilaaksi Konalan kouluun

• Ilmoittautuminen pitää tehdä koululla, jos

• Jos lapsi on aloittamassa koulun vuotta aiemmin tai myöhemmin 

• Jos lapsi jatkaa päiväkodissa (pidennetty oppivelvollisuus)

• esitetään erityistä tukea (integraatio/erityisluokka/erityiskoulu)

 KUULEMISTILAISUUDET 14.1. – 29.1. (aika varataan, rehtori Pauliina 

Timonen, soita p. 040 1561732)

 pedagoginen selvitys + lausunnot mukaan 





Iltapäivätoiminta
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• 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: ma 22.3 - pe 23.4.2021. 

Hakemus täytetään hakuaikana verkossa. Lomakkeen voi 

palauttaa myös postitse tai tuomalla sen kasvatuksen ja 

koulutuksen toimialan palvelupisteeseen Töysänkatu 2:een.

•Lisätietoja: https://iltapaivahaku.hel.fi/

www.hel.fi/iltapaivatoiminta

Iltapäivätoiminnan aluekoordinaattori: Anni Löppönen

anni.lopponen@hel.fi

+358 9 310 82249, +358 40 531 9718

https://iltapaivahaku.hel.fi/
http://www.hel.fi/iltapaivatoiminta


Koululaisten 
iltapäiväkerho

• Turvallinen ympäristö

• Helposti koulun läheisyydessä

• Mahdollisuus leikkiin, 
askarteluun, liikuntaan ja 
ulkoiluun

• Yhdessäoloa kavereiden kanssa

• Välipalaa

Toimipaikka

• Riihipellonkuja 2, 00390 Helsinki

• puh. 050 370 0228



Koululaisten iltapäiväkerho

•Toiminta alkaa lapsen koulupäivän päätyttyä.

•Avoinna ma-pe klo 17 asti

Toiminta-aika

•100,00 e / kk klo 16.00 päättyvästä toiminnasta

•120,00 e / kk klo 17.00 päättyvästä toiminnasta

Asiakasmaksut

• Lapset saavat itse osallistua kuukausiohjelman suunnitteluun.

•Kerhopäivän aikana on ohjattua toimintaa ja vapaata leikkiä 
sisällä sekä ulkona.

• Lapsilla on kerhossa mahdollisuus tehdä myös läksynsä.

•Kerhossa lapsille tarjotaan välipala.

Ohjelma

•MLL Konalan nettisivut:
https://konala.mll.fi/koululaisten-iltapaivakerho/

•Kaskon nettisivut:
http://www.hel.fi/iltapaivatoiminta

Lisätietoja ja hakuohjeet



Iltapäivätoiminta jatkuu… ”Yhdessä luomme turvallisen, toisia kunnioittavan ja 
kannustavan toimintaympäristön.”

• Leikkipuisto Vähätupa (lp.vahatupa@hel.fi) 

• Toiminnan järjestäjä: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

• Osoite: Vähätuvantie 4 a, 00390 Helsinki 

• Lisätietoja: puh. 09 310 41679 

• Toiminta alkaa lapsen koulupäivän päätyttyä

• Toiminta päättyy päivittäin klo 16.00 asti 100 € kk

Leikkipuiston ryhmässä lapset saavat leikkiä, ulkoilla, tehdä läksyjä ja rentoutua.

Vaihtelevat ohjatut toiminnat sisältävät kädentaitoja, liikkumista, musisointia,

lasten itse keksimiä leikkejä, kerhoja sekä retkiä lähialueille ja ympäri Helsinkiä.

Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun. 

Toiminta käynnistyy jos toimintapaikkaan tulee riittävästi 

hakemuksia

14.1.2021 iltapäivätoiminta 12



Aamutoiminta

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

klo 8.30 mennessä.

• Aamutoimintaan ilmoittaudutaan elokuussa wilman lomakkeella, kun huoltaja saa wilma-tunnukset 

koululta ja lukujärjestys on selvillä.

15.1.2021 13



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: 

Ensimmäiseltä luokalta alkavan A1-kielen valinta tehdään ilmoittautumisen 
yhteydessä. 

• A1 -kieli: alkaa 1.luokalla:

ENGLANTI, RANSKA

2h/vko 

• aloitusryhmän koko 12 oppilasta.

-------------------------------------------
• A2 –kieli:  3.lk:lta alk. 

ENGLANTI, RUOTSI,

RANSKA (Strömbergin a-a)

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

15.1.2021 16

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



Tärkeät päivämäärät

• 13.1.-29.1.2021 sähköinen kouluun ilmoittautuminen 

• 20.1.2021 klo 8.00-10.00 ja 17.00-19.00 kouluun ilmoittautuminen omalla lähikoululla.

• 14.1.-29.1.2021 huoltajien kuuleminen koululla erityisen tuen päätöstä varten

• 5.3.2021 huoltajille postitetaan rehtorin tekemä päätös lapsen oppilaaksi ottamisesta

• 22.3-23.4.2021 iltapäivätoiminnan hakuaika.

• Ke 11.8.2021 lukuvuosi alkaa  klo 9.15

15.1.2021 17



Yhteistyöllä: Aistit ja mieli avoinna! Toivottavasti näemme   

kasvotusten toukokuussa. Lähetämme kutsun hyvissä ajoin.

Ainakin tapaamme toukokuussa Teamsin merkeissä. Tuolloin kerromme

lisää koulustamme. Voimia ja iloa, tapaamisiin toukokuussa!
18



Kysymyksiä?

15.1.2021 19

Ole yhteydessä rehtori Pauliina 

Timoseen: p. 040 156 1732

pauliina.timonen@hel.fi



Kiitos!

• Lisätietoja: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/tervetuloa

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

Konalan kulmilla- blogi: http://konalankoulussa.blogspot.fi/. (oppilaiden kirjoituksia)

20Tervetuloa kouluumme! T. Pauliina-rehtori ja koko Konalan väki

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/tervetuloa
http://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/konalan-ala-aste/
http://konalankoulussa.blogspot.fi/

