
Tervetuloa kouluun!

Info koulutulokkaiden huoltajille 14.12.2020

Puistopolun peruskoulu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala



Puistopolun peruskoulu 
eli PPPK

Yhtenäinen peruskoulu, jolla on kaksi 

toimipistettä:

Punakiventien (Alapuisto) ja 

Pohjavedenkadun (Yläpuisto)

toimipisteet

Ensi lukuvuonna koulussa on noin 850 

oppilasta. Painotettua opetusta on 

taideilmaisussa ja liikunnassa 

(yläkoulussa urheiluluokat) luokilla

3 – 9.

Alakouluopetus järjestetään 

Punakiventien toimipisteessä



Koulupolku alkaa

• Kodin ja koulun tärkeä tehtävä 

on yhdessä kannustaa ja tukea 

lasta hänen uudessa 

elämänvaiheessaan.

• Tavoitteena, että jokainen lapsi 

kokee 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



Tärkeät aikataulut
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Miten huoltajat toimivat?

• Oppivelvollisuusilmoitus lähetetään suomi.fi -palvelun kautta 

perjantaina 13.1.2021

• Koulupaikan vastaanottaminen on Asti -nimisessä järjestelmässä 

13.1.2021 - 29.1.2021

• Ilmoittautuminen on mahdollista myös koululla (Punakiventiellä) 

keskiviikkona 20.1.2021 klo 8.00 - 10.00 ja klo 17.00 - 19.00

• Lähikoulun oppilaaksiottopäätökset lähetetään perjantaina 5.3.2021

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-

koulutus/perusopetus/tervetuloa - ekaluokkalaisen opas netissä

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


Tehostettu ja erityinen tuki

• Esikoulussa arvioidaan yhdessä huoltajien kanssa lapsen

mahdollinen tarve tehostettuun tai erityiseen tukeen. Arvioinnissa voi

olla mukana myös muita asiantuntijoita.

• Erityinen tuki voi toteutua
• muun opetuksen yhteydessä

• alueellisessa erityisluokassa

• tuetussa erityisluokassa

• Erityiskoulussa

• Pidennetyn oppivelvollisuuden erityisluokassa

Päiväkodissa laaditaan pedagoginen asiakirja ja koulun rehtori

järjestää kuulemistilaisuuden 14.1.-29.1. välisellä ajalla.
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Kielten opiskelu
Puistopolun 

peruskoulussa
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1. luokalta alkava kielten opetus

• Opetuksessa painottuvat suullinen 

ilmaisu ja vuorovaikutus.

• Oppiminen tapahtuu toiminnallisesti  

ja elämyksellisesti.

• Englanti, ranska, ruotsi

varhennetun kielen opiskelua

https://www.youtube.com/watch?v=LsDuhWeuFOI&feature=youtu.be


Puistopolun peruskoulun kieliohjelma

KIELITARJONTA

• A-kielet: englanti, ranska ja ruotsi

• A2-kielet: englanti, ruotsi, espanja, 

saksa ja ranska

• B1-kieli: ruotsi

• B2-kielet: espanja, ranska ja saksa 



Oppilaan tuki koulussa
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• monipuoliset ja vaihtelevat 

opiskelutavat sekä materiaalit

• opiskelu joustavissa opetusryhmissä

• opetuksen eriyttäminen

• tukiopetus

• osa-aikainen erityisopetus

• S2-opetus

• koulunkäyntiavustaja

• erityisen ja tehostetun tuen palvelut

• oppilashuollon palvelut

• rehtori, virka-apulaisrehtorit

• kouluterveydenhoitaja

• koulukuraattori

• koulupsykologi

• erityisopettaja

• oma luokanopettaja

Oppimista tukevat 

yleisesti

Moniammatillinen 

oppilashuoltoryhmä



Yhteystiedot
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Puistopolun peruskoulu eli PPPK 
SOMEssa

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/puistopolun-
peruskoulu

https://www.facebook.com/pppkvuosaari

https://www.instagram.com/puistopolunperuskoulu/?hl=fi
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https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/puistopolun-peruskoulu
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Iltapäivätoiminta
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Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminnan hakuaika

23.3.-24.4.2020

Koululla ei omaa iltapäiväkerhoa

• Pilke (toimii koulun tiloissa)

• Lohikäärmepuisto

• Seurakunnan ryhmä
• AVOIMET OVET TO 18.3.2021 KLO 13-18
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Aamutoiminta

• Aamutoimintaa ylläpitää oman
koulun avustajat.

• Toiminaan voi osallistua aamulla klo
8.15 alkaen siihen saakka, kun
koulu alkaa.

• Toiminta on ilmaista.

• Ilmoittautuminen syksyllä, kun
lukujärjestykset on saatu.
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Kiitos!

Rehtori Pertti Tossavainen, 050-3027753 


