
Tervetuloa 
Munkkiniemen 
ala-asteen kouluun!
Lukuvuosi 2022-2023



Munkkiniemen ala-asteen koulu 2022-2023



Munkkiniemen ala-asteen koulu

• Rakennettu 1939 

• Kolme toimipistettä

• Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö kaikissa toimipisteissä

• Oppilasmäärä 
• 2022-2023 405 oppilasta

17 luokkaa Munkkiniemessä (ka 21 oppilasta/luokka)
• 1/2 luokkaa Lehtisaaressa
• 3 pidennetyn oppivelvollisuuden erityisluokkaa

• Munkkiniemessä tulee toimimaan luokat 1 ABC ja Lehtisaaressa 1L/1-
2L



Munkkiniemen ala-asteen koulu

• Opettajia 30

• 1-2 laaja-alaista erityisopettajaa

• Oppilashuolto
• Koulukuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, lääkäri

• 3 avustajaa



1 lk. opettajat ja henkilökunta 2022-2023

1lk ope Eija Peiponen

1lk ope Saaramaria Peltola

1lk ope xx

Erityisope Piia Uotila

Terveydenhoitaja Nina Paavola

Koulukuraattori Satu Sinisalo

Koulupsykologi Lauri Janhunen

Iltapäivätoiminta Esa Paila



Turvallinen, tasa-arvoinen ja laadukas koulu

Fyysinen oppimisympäristö

• turvallinen ja terveellinen fyysinen oppimisympäristö

• monimuotoiset oppimista tukevat oppimisympäristöt

• tarvittava määrä aikuisia

Psyykkinen oppimisympäristö

• tunnelma ja tunteet

• huomioidaan yksilölliset tarpeet
• tunnistetaan ja tuetaan

Sosiaalinen oppimisympäristö

• vuorovaikutus ja ihmissuhteet

• erilaisissa ryhmissä toimiminen

• rajat ja vapaus

• kiusaamisen vastainen suunnitelma 
• kvo13-ohjelma, oppilashuolto, järjestyssäännöt

Pedagoginen oppimisympäristö

• ohjaus, eriyttäminen, motivointi ja uteliaisuuden herättäminen, oivalluttaminen erilaiset oppimistyylit, erilaiset aistikanavat

• Tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen



Mitä ja miten koulussa opiskellaan?

• 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, vieraaseen kieleen tutustuminen, matematiikan, 

ympäristön ja luonnon perusasiat sekä taito ja taideaineet

• Oppiaineet ja niiden tuntimäärien jakautuminen kerrotaan koulun omassa 
opetussuunnitelmassa, johon voi tutustua koulun kotisivuilla.

• Isompi ryhmä ja vähemmän aikuisia

• Koululaisen taidot korostuu



Koulun aloitus

• Koulu alkaa torstaina 11.8.2022 klo 9.00
• Koulutulokkaat kokoontuvat koulun sisäpihalle, josta opettajat ottavat heidät 

vastaan

• Ensimmäiset koulupäivät (to ja pe) päättyy klo 12.00

• Luokkien muodostaminen
• 3+1 luokkaa

• Koulun aloitus ja joustavat ryhmittelyt
• Luokkien välinen yhteistoiminta ja yhteisopettajuus

• Tuttuja ja turvallisia ystävyyssuhteita pyritään säilyttämään

• Koulu ei kysy kaveritoiveita 
• Pedagogiset valinnat ja ryhmittely on koulun vastuulla



Oppilaat luokkiin



Asiakaskysely



Työ- ja loma-ajat

Lukuvuosi 2022–2023

Kaupungin peruskoulut ja lukiot

Syyslukukausi 11.8.2022 (to) - 22.12.2022 (to).
Syysloma 17.10.2022 (ma) - 21.10.2022 (pe).
Joululoma 23.12.2022 (pe) - 8.1.2023 (su).

Kevätlukukausi 9.1.2023 (ma) - 3.6.2023 (la).
Talviloma 20.2.2023 (ma) - 24.2.2023 (pe).



Koulupäivä

• Tunti 1 8.00/8.15 – 8.45/9.00
• Tunti 2 9.00/9.15 – 9.45/10.00
• Tunti 3 9.45/10.00 – 10.30/10.45
lounas
• Tunti 4 11.15 – 12.00
• Tunti 5 12.15 – 13.00
• Tunti 6 13.15 – 14.00

• 21 oppituntia viikossa
• (Aamupäivätoiminta) & iltapäivätoiminta



2 2



Aamupäivätoiminta

• Toiminta on tarkoitettu 1.-2. vuosiluokan oppilaille. Lisäksi toimintaan 
voivat ilmoittautua 3.-4. luokkien erityisen tuen oppilaat. 

• Toimintaa järjestetään ennen varsinaisia oppitunteja.

• Aamupäivätoimintaa järjestetään koulukohtaisia toiminta-aikoja 
noudattaen.

• Toiminnassa ei tarjota erillistä aamupalaa. Lapsilla on mahdollisuus 
nauttia omia eväitä. Toiminnasta ei peritä asiakasmaksua



Iltapäivätoiminta

• 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: 21.3.–22.4.2022.

• Alueella toimivat iltapäiväkerhot: 
• Iltapäiväkerho Paila
• Lp munkki
• Lehtisaari srk



Iltapäivätoiminta

• Päätökset postitetaan kesäkuun lopulla

• Hakuajan ulkopuolella lähetetyt hakemukset käsitellään elokuussa

• Vastuuohjaajat jatkaa

• Paila postittaa heinäkuun aikana infoa aloitukseen liittyen



Kerho- ja harrastustoiminta

• Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä 
kerhotoimintaa. 

• Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla 
tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). 
Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen 
toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset 
osallistumiskustannukset).

• Koulut päivittävät koulukohtaisen kerhotarjonnan koulujen 
verkkosivuille kohtaan "Meidän koulu" > Kerho- ja harrastustoiminta



KODIN JA KOULUN VÄLINEN VUOROVAIKUTUSSUOSITUS

Kodeille

• Kuuntele lasta ja ole kiinnostunut hänen päivästään.

• Kysy, miten päivä on mennyt. Muista silti, että lapsi kertoo tapahtumista 
omasta näkökulmastaan.

• Muista, että lapsesi ryhmässä on monta lasta.

• Opeta lasta kunnioittamaan koulun yhteisiä sääntöjä.

• Puhu koulusta lapselle positiivisesti. Esitä mahdollinen kritiikki suoraan 
aikuiselle, älä lapsen kautta.

• Ole lapsesi kanssa aidosti läsnä.

• Osallistu vanhempainiltoihin ja varaa aikaa koulun 
arviointikeskusteluihin.

Palaute

• Anna palaute suoraan kyseessä olevalle henkilölle.

• Ole yhteydessä kouluun myös hyvissä asioissa.

• Koulun rehtori on vastuussa koulun toiminnasta. Kaikenlainen palaute on 
tuotava myös rehtorin tietoon.



Viestintä

• Wilma
• Pääasiallinen viestintäkanava
• Huoltajat saavat Wilma-tunnukset tänään
• Opettajat lukevat virka-ajan puitteissa

• Sähköposti
Opettajat: 
• etunimi.sukunimi@edu.hel.fi

• Puhelin
• Opehuone / koulusihteeri (koulupäivän aikana)

mailto:etunimi.sukunimi@edu.hel.fi


Munkkiniemen ala-asteen koulun 
kieliohjelma 2022-2023

A1 1 lk ranska

englanti

A2 3lk saksa

englanti

B1 6lk ruotsi

Kotikielen ylläpito-opetus

Suomi toisena kielenä opetus



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. varhennetun kielen opiskel



https://youtu.be/ka2yxYrLSdw

https://youtu.be/ka2yxYrLSdw




Koulussa opitaan tulevaisuuden taitoja ja 
laaja-alaista osaamista

• 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. 



Oppiminen on oivalluksia

Oivalluksia tapahtuu kun 
uteliaisuus herää jotain asiaa 
kohtaan

Meidän tehtävä on herättää 
uteliaisuutta erilaisin keinoin

Kaikki oppimistilanteet on 
arvokkaita oppimisen kannalta 
– myös vaikeat



Muutos:

Sisältökeskeisyys 
– muistin 
kehittäminen

Laaja-alaiset 
kokonaisuudet ja 
taidot

Osaamisen ja 
hyvän 
tunnistaminen





ops.edu.hel.fi/munkkiniemen-ala-asteen-koulu/



Laitteet ja materiaalit

• Oppikirjat
• Muut tarvikkeet

• Digitalisaatio

• Opetus on maksutonta



Oppilaiden tuki

Oppilaat voivat tarvita tukea: 

keskittymisessä, tarkkaavaisuudessa, 
oppimisessa, tunnesäätelyn taidoissa, 
vuorovaikutustaidoissa, 
toiminnanohjauksessa…





Oppilashuolto


