
Tervetuloa 
Suutarinkylän peruskouluun 



Koulupolku alkaa

• Koulunkäynnin aloittaminen on iso asia 

lapsen ja koko perheen elämässä.

• Koulutulokkaat odottavat innolla, ehkä 

hieman jännittäen koulun alkamista ja 

koululaiseksi tulemista. 

• Kodin ja koulun tärkeä tehtävä on 

kannustaa ja tukea lasta hänen uudessa 

elämänvaiheessaan.



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, 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 

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/suutarinkylan-peruskoulu/opetus/

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/suutarinkylan-peruskoulu/opetus/


Oppimisesta

• 22 tuntia/lukujärjestys on Wilmassa, 

siihen tulee muutoksia. Alkuopetus on 

kokonaisvaltaista ja ylittää 

oppiainerajat.

• Suutarinkylän peruskoulussa 

vuosiluokilla 1-6 sisällöllisenä 

painotuksena matemaattis-

luonnontieteellisiä aineita ja 

musiikkia.
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Aineet

Suomi 8

Englanti 2

Matematiikka 3

Ympäristöoppi 1

Katsomusaine 1

Musiikki 1

Kuvataide 1

Käsityö 2

Liikunta 2





Suutarinkylän peruskoulu, Nummi

• Luokanopettajat Karla Hämäläinen ja Maria Vasankari

• Erityisluokanopettaja Kristiina Toivola

• Apulaisrehtori Saara Martikainen

• Rehtori Paula Järnefelt

• Koulupsykologi Tuija Peltonen

• Koulukuraattori Anu Sin

• Terveydenhoitaja Hanna Korhonen

• Kouluvalmentaja Pauliina Turunen

• Nummessa 20 opettajaa ja 8 avustajaa

• 267 oppilasta

• 2 POY-ryhmää

• Esiopetusryhmä Kuut
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https://youtu.be/sujjOYEyUS4


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.
kielen opiskelu 

alkuopetuksessa

https://vimeo.com/apogeeoy/review/305735525/66281da409


Suutarinkylän peruskoulussa opiskellaan 
seuraavia kieliä

Alakoulussa

• A1- kieli englanti

• A2-kieli saksa, ranska, espanja, ruotsi
• Kielen opiskelu alkaa 3. luokalla ja valinta tehdään jo 2. luokalla

• B1-kieli ruotsi

Yläkoulussa

• A1-kieli englanti

• A2-kieli ruotsi, ranska, saksa, espanja

• B1-kieli ruotsi

• B2-kieli latina, ranska, saksa



Helsingin peruskouluissa on 
mahdollisuus saada 
monenlaista tukea 
koulutyöhön.

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

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


• monipuoliset ja vaihtelevat 

koulutehtävät

• opiskelu joustavissa opetusryhmissä

• oppilaanohjaus

• tukiopetus

• erityisopetus

• oppilashuollon palvelut

• erityisen ja tehostetun tuen palvelut

• Ryhmä työskentelee kouluyhteisön 

hyvinvoinnin edistämiseksi ja etsii 

ratkaisuja tukea tarvitsevien 

oppilaiden auttamiseksi. Ryhmään 

voi kuulua rehtori, 

kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri, 

koulukuraattori, koulupsykologi, 

erityisopettaja ja opinto-ohjaaja sekä 

tarvittaessa luokanopettaja tai 

luokanvalvoja/ryhmänohjaaja. 

Oppimista tukevat 

yleisesti

Moniammatillinen 

oppilashuoltoryhmä



Oppilashuolto esittäytyy



Iltapäivätoiminta

• Iltapäivätoiminta ja iltapäiväkerho

• 1.-2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille 

järjestetään iltapäivätoimintaa

Nummen toimipisteessä koulupäivän jälkeen.

• Lapsilla on mahdollisuus leikkiä omia 

leikkejä, liikkua, pelata, ulkoilla, tavata 

kavereita ja rentoutua sekä osallistua 

ohjattuun toimintaan sisällä ja ulkona.

• Leikkipuisto Kesanto

• Iltapäiväkerho koulussa, 

palveluntuottajana NMKY

• Lisätietoja hel.fi/iltapaivatoiminta



Kodin ja koulun 
yhteistyö!
Perhepäivä
Viestintä Wilmalla

Vanhempainyhdistys, 
hallitus.suutarinkylankoulu@gmail.com
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