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Hyvä koulutulokkaan kotiväki,
tässä pp-esityksessä:

• Videotervehdys

• Koululaisten iltapäiväkerhon toiminta (MLL 

Konalan paikallisyhdistyksestä Suvi Sutinen)  

+ aamutoiminta 

• Koulumme pähkinänkuoressa

• Mitä ja miten koulussa opiskellaan? 

• Ensimmäisen vieraan kielen opiskelu 1.lk:lla

• Miten tuemme oppimista ja hyvinvointia?  

• Miten oppilaaksi Konalan kouluun ja tärkeitä 

päivämääriä 



Hyvä Me, hyvä meidän koulumme!

11.1.2023
Tervetuloa Konalan ala-asteelle!
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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



Iltapäiväkerhotoiminta 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 
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Aamutoiminta

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

klo 8.30 mennessä.

• Konalan ala-asteella 1. lk:n oppitunnit alkavat ma-pe klo 8.30
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Koulumme pähkinänkuoressa:

• Oppilasmäärä: 291

• Oppilasmäärät yleisopetuksen luokilla: 15 - 25 opp.

• Opettajien määrä: 25 ja koulunkäyntiavustajia: 2  

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

oma hyvinvoinnin vuosikello kuukausiteemoineen

• Lisäksi: Kummitoimintaa ja metsäkoulua: https://www.instagram.com/metsakoulu/?hl=fi

• Kieliohjelma: 1.lk: englanti tai ranska.  

• Erittäin aktiivinen oppilaskuntatoiminta

• 1.8.2021 lähtien kaksi toimipistettä: Hilatie 1:ssä> 1-2 lk:t ja 1-3 C lk

sekä Riihipellonkuja 2:ssa > 3-6 lk:t sekä MML:n iltapäiväh.

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

11.1.2023
Hyvä me, hyvä meidän koulumme! ☺
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Peruskorjattu koulu

Riihipellonkuja 2> 3-6 lk:t

ja MLL:n iltapäivähoito

Hilatie 1, B-rakennus

> 1-2 lk:t ja 1-3 C lk

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


Aistit ja mieli avoinna!

11.1.2023
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Vuorovaikutus keskiössä
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Mitä ja miten koulussa opiskellaan?
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• Toimiva ja turvallinen oppimisympäristö on edellytys 

oppimiselle. Se edistää osallisuutta ja hyvinvointia.

• Kaikki koulun ja lähiympäristön tilat ovat oppimisen        

tiloja. >Konalan metsäkoulu. Lisäksi mm. retkeilemme ja 

digitaalisuutta hyödyntämällä oppimisympäristömme 

laajenee.  

• Tuemme yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista, joka 

perustuu jokaisen oppijan vahvuuksien löytämiseen. 

• Kehitämme 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) 2 h

• Yhteensä oppitunteja viikossa                                                            21h 

11.1.2023
Hyvä me, hyvä meidän koulumme! ☺

12



• 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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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. 

RUOTSI/ENGLANTI

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
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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



Lukuvuosi 2023-2024 

• Syyslukukausi to 10.8.2023- to 22.12.2023

o Syysloma ma 16.10.2023 - pe 20.10.2023

o Joululoma la 23.12.2023 - su 7.1.2024

• Kevätlukukausi ma 8.1.2024 -la 1.6.2024

o Talviloma ma 19.2.2024 – pe 23.2.2024 

11.1.2023 16



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

11.1.2023 17



Ilmoittautuminen sähköisesti tai käymällä koululla

• 9.1-29.1.2023. Sähköinen kouluun ilmoittautuminen osoitteessa asti.hel.fi.

• Ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen löytyvät Sähköinen ilmoittautuminen -sivulta.

• Jos hakemus  edellyttää kaikkien huoltajien suostumusta, näiden tulee olla 

annettuna hakuajan päättymiseen 29.1. mennessä.

• Tietyissä tapauksissa et voi ilmoittaa lastasi kouluun sähköisesti, vaan

ilmoittautuminen tehdään koululla keskiviikkona 25.1.2023 klo 8.00–10.00. 

Ilmoittautuminen tapahtuu Riihipellonkuja 2:n  hallinnon päädyssä.

• Ilmoittautuminen pitää tehdä koululla, jos

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

o lapsesi on aloittamassa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin tai haet lapsellesi päätöstä 

perusopetuksen aloittamisesta vuotta säädettyä aiemmin.

o haluat ilmoittaa lapsesi muuhun kuin omaan lähikouluun. Ilmoittaudu silloin haluamallasi koululla.

• Ota koululle mukaan tammikuun alussa toimitettu oppivelvollisuusilmoitus, johon on merkitty 

lapsen asuinosoitteen mukainen lähikoulu.
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https://asti.hel.fi/#/landing
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/ilmoittautuminen/sahkoinen/


Muut tärkeät päivämäärät

• 9.-29.1.2023 Hakuaika painotettuun, englanninkieliseen ja laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen erillisellä 

lomakkeella. Siirry tästä täyttämään sähköinen ilmoittautumislomake valintakokeeseen.

Lomakkeen tulee olla kyseistä opetusta antavalla koululla ennen hakuajan päättymistä. Jos lapsi 

hakeutuu painotettuun, laajamittaiseen kaksikieliseen tai englanninkieliseen opetukseen. Huoltajan ei 

tarvitse käydä tekemässä Asti-järjestelmässä mitään.

• 17.-31.1.2023 Rehtori kutsuu tulevan oppilaan ja huoltajien kuulemiseen erityisen tuen päätöstä varten, kun 

kyseessä on erityisen tuen järjestämisestä muun opetuksen yhteydessä tai lähikoulun erityisluokalla.

•

31.1.2023 Jos perhe muuttaa Helsinkiin ilmoittautumisen päättymisen jälkeen ja haluaa lapsensa lähikouluun, 

huoltajan tulee ottaa yhteyttä lähikoulun rehtoriin, joka tekee oppilaaksiottopäätöksen. 
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https://lomake.hel.fi/1-lk-valintakoe


Muut tärkeät päivämäärät

• 1.-17.2.2023 Rehtori kutsuu tulevan oppilaan ja huoltajat kuulemiseen ennen erityisen tuen päätöksen tekoa, kun 

kyseessä on erityisen tuen järjestäminen erityiskoulussa, pidennetyn oppivelvollisuuden erityisluokassa tai tuetussa 

erityisluokassa.

•

3.3.2023 Oppilaaksiottopäätös lähetetään kotiin. Päätös erityisestä tuesta erityisluokalla postitetaan kotiin.

• 6.3.−1.5.2023 Iltapäivätoiminnan hakuaika Huom: Sähköinen hakemus. (päätökset postitetaan koteihin heinäkuun 

alussa)

• 11.5.2023 klo 8.30-9.15 Koulutulokkaiden tutustumisaamu kouluun.

• To 10.8.2023 lukuvuosi alkaa  klo 9.15, Hilatie 1:n koulurakennus 
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Yhteistyöllä: Aistit ja mieli avoinna!    

Voimia ja iloa! 21



Kysymyksiä?

11.1.2023 22

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/
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Tervetuloa kouluumme! 

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