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Munkkiniemen ala-asteen koulu

• Rakennettu 1939 

• peruskorjaus valmistui 2015 – Lehtisaari 2011

• Oppilaita 400 - 439
• 16 luokkaa Munkkiniemessä (ka 22 oppilasta/luokka)

• 3 erityisluokkaa

• Toimipisteet Munkkiniemessä, Lehtisaaressa ja IBM-rakennuksessa 
Munkkiniemessä

• Pääkoululla Munkkiniemessä toimii luokat 1 ABC ja Lehtisaaressa 1-2L



Yhteystietoja
luokanopettajat: 

Elina Harju

Sonja Mäkitalo

Pinja Kalliomaa ja Kira Kalliomaa

Erityisopettaja:

Piia Uotila

Oppilashuolto:

Terveydenhoitaja Nina Paavola

Koulupsykologi Lauri Janhunen

Koulukuraattori Satu Sinisalo

Kaikki henkilöt tavoittaa parhaiten Wilman kautta



Oppilashuolto



Turvallinen koulu

Fyysinen oppimisympäristö

monimuotoiset oppimista tukevat oppimisympäristöt

tarvittava määrä aikuisia

Psyykkinen oppimisympäristö

tunnelma ja tunteet

tunnistetaan ja tuetaan

huomioidaan yksilölliset tarpeet

Sosiaalinen oppimisympäristö

vuorovaikutus ja ihmissuhteet

erilaisissa ryhmissä toimiminen

rajat ja vapaus

kiusaamisen vastainen suunnitelma 

kvo13-ohjelma, oppilashuolto

Pedagoginen oppimisympäristö

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



Kiusaamisen vastainen suunnitelma

13 toimenpidettä

1. Hyvinvoinnin mittarit

2. Sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä 
kehittävät ohjelmat

3. Ryhmien, luokkien ja yhteisöjen yhdessä sovitut säännöt

4. Jatkuva ryhmäyttäminen ja sosiaalisen kiinnittymisen 
edistäminen

5. Opiskeluhuollon edustajat tapaavat pienryhmissä 7. luokkien ja 
toisen asteen aloittavat oppilaat

6. Sähköiset palautekanavat

7. Kiusaamisen selvittämisen kirjaaminen

8. Kiusaamisen vastaisten toimien vastuuhenkilöt

9. Restoratiivisten lähestymistapojen käyttö

10. Nimikkoaikuinen paljon kiusatuksi tulleelle

11. Kiusaaminen on rikos. K-0 toiminta kaikki koulut kattavaksi

12. Tukioppilastoiminnan kehittäminen

13. Vertaistukitoiminta

1. Lainsäädäntö suojaa ja velvoittaa

2. Verkossa tapahtuva kiusaaminen

3. Kiusaamisen ennaltaehkäisy

4. Kiusaamiseen puuttuminen

Tunne- ja vuorovaikutustaidot osana opetussuunnitelmaa



Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2021–2022

Kaupungin suomenkieliset peruskoulut ja lukiot

Syylukukausi 11.8.2021 (ke) – 22.12.2021 (ke).
Syysloma viikolla 42 eli 18.10.2021 (ma) – 22.10.2021 (pe).
Joululoma 23.12.2021 (to) – 7.1.2022 (pe).
Kevätlukukausi 10.1.2022 (ma) – 4.6.2022 (la).
Talviloma viikolla 8 eli 21.2.2022 (ma) – 25.2.2022 (pe).



Kouluvuoden alun aikataulut
• Koulu alkaa 11.8. klo 9.00. Aloitamme kouluvuoden joustavilla 

ryhmittelyillä (avoin alku).

• Lapset tulevat ensimmäisenä koulupäivänä pihalle, jossa 
opettajat ottavat vastaan oppilaat.

• Koulupäivät

• - 11.8. - 20.8. klo 9.00 - 12.00

• - 23.8. - 17.9. klo 9.00 - 13.00

• Avoin alku loppuu perjantaina 17.9.2021. Silloin lukujärjestys 
ja luokkajaot annetaan koteihin.

• Vanhempainilta keskiviikkona 22.9.2021



Avoimen alun hyödyt

• Jokainen lapsi tutustuu kaikkiin ekaluokkien opettajiin.

• Lisää turvallisuuden tunnetta, kun lapsella on koulussa useampi 
tuttu ja turvallinen aikuinen.

• Rakennetaan toimivia ryhmiä useasta eri eskarista tulevista lapsista.

• Lapsi tutustuu uusiin kavereihin.

• Avoimen alun aikana testaillaan lasten erilaisia akateemisia taitoja 
ja havainnoidaan heidän sosiaalisia taitojaan.

• Pyritään löytämään parhaat mahdolliset luokkasijoittelut ja 
tekemään alusta alkaen pedagogisesti kestäviä ratkaisuja.



• Lapset jaetaan kuuteen eri väriryhmään. Lapsen väriryhmästä 
löytyy eskarista tuttuja lapsia.

• Ensimmäiset viikot lapsen väriryhmä pysyy koko ajan samana.

• Kaksi väriryhmää toimii yhden opettajan kanssa useamman 
päivän ajan.

• Perjantaisin tiedotetaan tulevan viikon väriyhdistelmät sekä ope.

• Tiedotus tapahtuu Wilmassa ja opettajat tavoittaa sitä kautta.



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. 

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

• Isompi ryhmä ja vähemmän aikuisia

• tuntimäärä

• Koululaisen taidot



 

Munkkiniemen ala-asteen koulu

tuntijako 2020-

vuosiluokat 1 2 3 4 5 6

Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7 5 5 5 4

A-kieli 2 2 2 2 3 2

B-kieli 2

Matematiikka 3 3 3 4 4 4

Ympäristöoppi 2 2 2 2 3 3

Uskonto/Elämänkatsomustieto 1 1 2 1 1 1

Historia ja yhteiskuntaoppi 1 2 2

Musiikki 1 1 2 2 2 2

Kuvataide 1 1 2 2 1 1

Käsityö 2 2 2 2 2 2

Liikunta 2 2 3 2 2 2

Valinnaiset aineet 1 1 1

Oppilaan tuntimäärä 21 21 23 24 26 26

Vapaaehtoinen A2-kieli 1 2 2 2

Oppilaan tuntimäärä A2 mukana 24 26 28 28





Muutos:

Sisältökeskeisyys 
– muistin 
kehittäminen

Laaja-alaiset 
kokonaisuudet ja 
taidot

Osaamisen ja 
hyvän 
tunnistaminen

ops.edu.hel.fi/m
unkkiniemen-ala-
asteen-koulu/



Oppilaiden tuki

Oppilaat voivat tarvita tukea: 

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



Koulupäivä

• Tunti 1 8.?? – 8.45

• Tunti 2 9.?? – 9.45

• Tunti 3 9.45 – 10.30

lounas

• Tunti 4 11.15 – 12.00

• Tunti 5 12.15 – 13.00

• Tunti 6 13.15 – 14.00

• 21 oppituntia viikossa

• (Aamupäivätoiminta) & iltapäivätoiminta

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda9UAg2HRVVzsm9rOUivzdg_HeTzyGfG5z
gSiUy2achSZJmg/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda9UAg2HRVVzsm9rOUivzdg_HeTzyGfG5zgSiUy2achSZJmg/viewform


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.

• Alueella toimivat iltapäiväkerhot: 
• Ip Paila

• Lp munkki

• Lehtisaari srk



Aamupäivätoiminta

• Aamupäivätoiminta on tärkeä osa lapsen 
toiminnallisen koulupäivän kokonaisuutta. 
Aamupäivätoiminta vähentää lasten 
yksinoloa aamuisin sekä lisää lasten 
turvallisuuden tunnetta. Lapsille järjestetty 
aamupäivätoiminta tukee omalta osaltaan 
perheiden arjen ja työelämän 
yhteensovittamista.

• Toiminta on tarkoitettu 1.-2. vuosiluokan 
oppilaille. 

• Jos koulupäivä alkaa myöhemmin kuin 
koulukohtainen aloitusaika, järjestetään 
aamupäivätoimintaa siihen 
ilmoittautuneille.



Munkkiniemen ala-asteen koulun 
kieliohjelma 2021-

A1 1 lk ranska

englanti

A2 3lk saksa

englanti

B1 6lk ruotsi

Kotikielen ylläpito-opetus

Suomi toisena kielenä opetus



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 
myös hyvä tuoda rehtorin tietoon.



Muuta

• Kaveritoiveita voi esittää Wilman kautta Sonja Mäkitalolle tai 
sähköpostitse sonja.makitalo@edu.hel.fi

• Tiedot merkittävistä ruoka-aineallergioista tulisi toimittaa 
kouluterveydenhoitajalle mahdollisimman pian. Viimeistään 
ensimmäisenä koulupäivänä. Terveydenhoitaja Nina Paavola 
nina.paavola@hel.fi / Wilma

mailto:sonja.makitalo@edu.hel.fi
mailto:nina.paavola@hel.fi

