
Tervetuloa kouluun!

Info 1. –luokkalaisten huoltajille 13.8.2021
Puistopolun peruskoulu
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala



Koulupolku alkaa

• Kodin ja koulun tärkeä tehtävä on 
kannustaa ja tukea lasta hänen uudessa 
elämänvaiheessaan.

• Tavoitteena, että jokainen lapsi voisi 
kokea olevansa maailman paras 
ekaluokkalainen.



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 mm. 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

ops.edu.hel.fi



1. luokalta alkava kielten opetus

• Opetuksessa painottuvat suullinen 
ilmaisu ja vuorovaikutus.

• Oppiminen tapahtuu toiminnallisesti  
ja elämyksellisesti.

• PPPK:ssa kaikki ekaluokkalaiset 
opiskelevat A1-kielenä englantia.



Avoin alku
- Opettajat: Elina Mustaniemi, Kirsi Lakaniemi, Niina 
Sairanen

- Erityisen tuen pienryhmä: Piia Ruostetsaari (ei 
avointa aloitusta) 

- S2-opettaja ja inklusiivinen valmistava: Teemu Salo
• Oppilaat jaetaan aluksi tutustumisryhmiin, lopulliset 
luokkakokoonpanot päätetään, kun koulua on käyty 
vähän aikaa. 
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• monipuoliset ja vaihtelevat 
opiskelutavat sekä materiaalit

• opiskelu joustavissa opetusryhmissä
• tukiopetus
• osa-aikainen erityisopetus
• S2-opetus
• koulunkäyntiavustaja
• erityisen ja tehostetun tuen palvelut
• oppilashuollon palvelut

• virka-apulaisrehtori Juha Juvonen
• kouluterveydenhoitaja Riitta 

Hyttinen
• koulukuraattori Saara Tähtinen
• koulupsykologi xxx
• erityisopettaja xxx
• oma luokanopettaja

Oppimista tukevat 
yleisesti

Moniammatillinen 
oppilashuoltoryhmä



Yhteydenpito
• Alussa reppuposti

• Huom! Huolellinen oppilastietolomakkeen täyttö

• Pääsääntöisesti Wilma
• Oppilaan mukana tulee ohje tunnusten luomiseen
• Jos tarvitset apua, koulusihteeri auttaa.
• Huom! Kaikkia Wilman ominaisuuksia ei löydy 

mobiiliapplikaatiosta

Koulun kotisivut ja some-kanavat
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Koulun aloitus

•Elokuussa 11.8.2021 klo 9.00
•Sisäänkäynti A-ovesta

Tervetuloa!
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Iltapäivätoiminta

Koululla ei omaa iltapäiväkerhoa

• Pilke (tilat XXX)

• Lohikäärmepuisto

• Seurakunnan ryhmä
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Aamutoiminta – ei ole vielä tietoa 
• Syksyllä tehdään päätös toiminnasta

• Voi osallistua niinä päivinä, kun koulu alkaa 
myöhemmin kuin 8.15

• Maksuton, ei aamupalaa

• Vapaata tai lasten toivomuksesta ohjattua leikkiä

• Ilmoittautuminen lomakkeella Wilmassa 
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Virka-apulaisrehtori Juha Juvonen, 09 31082500
juha.juvonen@hel.fi

Virka-apulaisrehtori Suaad Onniselkä, 09 31082741
Rehtori Pertti Tossavainen, 050-3027753 


