
Tervetuloa kouluun!



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.



Aleksis Kiven peruskoulu
● Aleksis Kiven peruskoulu on oman alueensa lähikoulu. Oppilaat tulevat pääosin Kallion, 

Alppiharjun ja Alppilan alueilta.

● Oppilaita koulussamme on 532. Yläkoulussa 371, alakoulussa 161.

● Koulussamme on yleisopetuksen luokkien lisäksi kaksi alueellista erityisluokkaa ja 
yläkoulun tuettu erityisluokka

 

● Tiloissamme toimii myös Alppimajan eskari sekä Kallion alakoulun luokat 1-3 (parakki 
pihalla sekä 2. krs ja 4. krs luokkatiloja)

● Koulussamme on kuvataidepainotusluokat  3.- ja 7.-luokilta alkaen.



Ensimmäinen luokka 2022-2023
● Koulupolkunsa meillä aloittaa ensi syksynä 32 ekaluokkalaista.
● Oppilaat ovat kaikki luokalla 1A.
● Luokanopettajina toimivat Kaisu Yli-Hannuksela ja Maiju Pinomaa sekä 

erityisluokanopettaja Sofia Luoma
● 1.- ja 2.-luokkalaisilla on oma koulunkäyntiavustaja.
● Lisäksi oppilaita opettavat resurssiopettaja Laura Mäki, laaja-alaiset erityisopettajat 

Virpi Mäki-Välkkilä sekä Nora Taipale.
● Oppilaat opiskelevat joustavin ryhmittelyin 2-3 luokkatilassa. 



Mitä ja miten koulussa opiskellaan?
● Peruskoulun 1. luokalla harjoitellaan koululaisena olemisen perusasioita - 

itsestä ja koulutarvikkeista huolehtimista sekä työskentelyä itsenäisesti ja 
ryhmässä

● Kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana opetellaan perustietoja- ja taitoja. 
Näihin kuuluvat lukeminen, kirjoittaminen, matematiikan, luonnon ja 
ympäristön perusasiat sekä kädentaidot ja liikunta.

● Koulupäivät 4-5 h klo 8 ja 14 välillä, perjantaina ulko-opetuspäivä
● Kaikki peruskoulun oppiaineet ja niiden tuntimäärien jakautuminen kerrotaan 

koulun omassa opetussuunnitelmassa koulun kotisivuilla ja portaalissa 
ops.edu.hel.fi.

https://ops.edu.hel.fi/


Meille on erityisen tärkeää, että

● jokainen oppilas tulee kohdatuksi, tuntee olevansa pidetty ja oppii tunnistamaan omat vahvuutensa.
● tarvittava tuki tulee oppilaan luokse.
● tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetteleminen.
● yhdessä tekeminen: 

○ samanaikaisopettajuus
○ eri luokka-asteiden välinen yhteinen tekeminen
○ lähialueen toimijoiden ja verkostojen kanssa työskenteleminen
○ koti ja koulu tekevät kasvatustyötä yhdessä
○ Vanhempainyhdistys

● turvallisuus - kiusaamisen vastaista työtä tehdään jatkuvasti:
○ kummioppilaat
○ tukioppilaat
○ oman luokan tunnit, tunne- ja vuorovaikutustunnit
○ sovittelutoiminta
○ matalat kynnykset

-> ennalta ehkäisevä työ!



Kielet

● A1-kielenä lukuvuonna 2022-2023 englanti, 1 h/vko 
● Tunneilla on paljon leikkejä, lauluja ja  

toiminnallisia tehtäviä  
● Oppiminen tapahtuu pääosin puhutun  

kielen kautta  
● Opetuksessa painotetaan ryhmässä  

toimimisen taitoja
● Alkuopetuksen kielten opetuksen 

tavoitteena on tukea lapsen itsetuntoa 
ja rohkeutta käyttää vierasta kieltä.



Kielet

● Vapaaehtoinen A2-kieli espanja, ranska, ruotsi, saksa tai  venäjä

○ 3. luokalta alkaen, 1 h/vko

○ Ryhmä sitoudutaan muodostamaan, jos kielen valinneita oppilaita on vähintään 

12.

● B1-kieli ruotsi, 6. luokalta 2h/vko

● B2-kieli 8. luokalta espanja, ranska, saksa tai venäjä

○ Ryhmä sitoudutaan muodostamaan, jos kielen valinneita oppilaita on vähintään 

12.



Oppilashuolto
Moniammatillinen ryhmä, joka työskentelee kouluyhteisön hyvinvoinnin 
edistämiseksi ja etsii ratkaisuja tukea tarvitsevien ryhmien ja oppilaiden 
auttamiseksi.

Ryhmään kuuluu: 

rehtori, kouluterveydenhoitaja ja - lääkäri, koulukuraattori,koulupsykologi, 
laaja-alaiset erityisopettajat  ja opinto-ohjaajat sekä tarvittaessa 
luokanopettaja tai  luokanvalvoja. Myös oppilasedustus mukana n. kerran 
lukuvuodessa



Kerhot

Aamupäivätoiminta

Iltapäivätoiminta

Koulun kerhot

Harrastamisen Suomen Malli



Kysymyksiä & kommentteja?

Koulun kotisivut

Instagram: @a.kivenjuttuja

Rehtori: anna.murtomaa@hel.fi, 040 334 1372

Apulaisrehtorit: pasi.juopperi@hel.fi, ville.rosenberg@hel.fi

Nähdään 11.8.2022 klo 9.00!

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/aleksis-kiven-peruskoulu/ajankohtaista/
mailto:anna.murtomaa@hel.fi
mailto:pasi.juopperi@hel.fi
mailto:ville.rodenberg@hel.fi

