
Tervetuloa 
Jätkäsaaren peruskouluun

Tilaisuus koulutulokkaiden huoltajille 
keskiviikkona 15.1.2020 kello 17.00



JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU

• 2017: 1-2 lk, 70 opp

• 2018: 1-3 lk, 140 opp

uusi koulurakennus

• 2019: 1-4 lk ja 7. lk, 270 opp

• 2020: 1-5 ja 7-8 lk

• 2021: 1-9 lk, --> 800 opp
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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, 

musiikki ja luonnon perusasiat sekä kädentaidot ja liikunta.



Koulussa opitaan
tulevaisuuden taitoja ja 
laaja-alaista osaamista

• Tuemme yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista, 

joka perustuu jokaisen oppijan vahvuuksien 

löytämiseen. 

• Kehitämme jatkuvasti pedagogiikkaa, 

oppimisympäristöjä, oppimisprosesseja ja 

osaamistamme. 



Ilmiöjaksot Jätkäsaaren peruskoulussa

• Jätkäsaaren peruskoulussa lukuvuoden lomat rytmittävän opiskelun viiteen jaksoon.

• Jakson perusrunko säilyy saman tyyppisenä, mutta jaksokohtaisesti voi tulla

lukujärjestysmuutoksia ja tietyt oppiaineet painottuvat eri jaksoissa.

Jaksojen ilmiöteemat ovat

• Turvallinen maailma - Safe Society

• Kulttuurien keskellä - The world of cultures

• Tutkin ja koodaan - Thinking science

• Tarinoiden aika - Story time

• Luontohaaste - Nature challenge
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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.

• Oppiminen tapahtuu 

toiminnallisesti ja elämyksellisesti.

varhennetun kielen opiskelua

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


Meidän koulun 
kieliohjelma

• Jätkäsaaren peruskoulussa 1. luokalta 

alkava kieli on englanti.

• Koulussa toteutetaan myös kielirikasteista 

opetusta, jolloin englannin kieltä tuodaan 

esille arjessa soveltuvissa kohden tehden 

siitä lapsille tuttua ja jokapäiväistä 

toimintaa.

• A2 kieli 3 luokalla espanja tai ranska

• B1 kieli 6 luokalla ruotsi

• B2 kieli 8. luokalla espanja tai ranska



Oppilaaksiotto

• Oppilaalla on aina oikeus päästä osoitteensa mukaiseen lähikouluun 

• Muu soveltuva koulu: 
• oppilaalla on erityisen tuen päätös erityisluokalle

• oppilaalla on oikeus päästä lähimpään tarkoituksenmukaiseen kouluun, 

jossa voi opiskella 1. luokalta alkavaa A-kieltä.

Oppilaaksi pääseminen edellyttää, että koulussa on tilaa. 



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.

• Hakuaika: 23.3.-24.4.2020

• Lisätietoja hel.fi/iltapaivatoiminta



Koulumme on myös oppilaiden 
iltapäivätoimintapaikka

• Jätkäsaaren peruskoulussa iltapäivätoiminnasta vastaa Beanet Oy 

Hilperot- ryhmällä

• Iltapäivätoiminta tapahtuu koulun tiloissa ja on suora jatkuma oppilaan 

koulupäivälle.



Tärkeät päivämäärät

• 7.-23.1.2020 sähköinen kouluun ilmoittautuminen Wilmassa.

• 23.1.2020 klo 8.00-10.00 ja 17.00-19.00 kouluun ilmoittautuminen kouluilla

• Erityisen tuen neuvottelut 23.1.- 14.2.2019

• Oppilaaksiottopäätökset postitetaan koteihin 25.3.2020 (myös erityinen tuki)

• Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan hakuaika 23.3.- 24.4. 

• Kouluun tutustuminen on keskiviikkona 13.5. kello 9-10.

Tulo sovitaan lähieskariryhmien kanssa, mutta huoltajat tuovat muut.

Tapaaminen koulun välituntipihalla!

Lukuvuosi alkaa torstaina 13.8.2020 kello 8.30



Ota yhteyttä!

• Mikäli oppivelvollisuusilmoitusta ei ole tullut:

puhelin 09 31086400

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonta

Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki

kasvatusjakoulutus@hel.fi

Jätkäsaaren peruskoulu

Hyväntoivonkatu 5

Rehtori Kirsi Myllymäki puh. 09 31080218

kirsi.myllymaki@hel.fi

Koulusihteerit puh. 09 31015049

kanslia.jatkasaarenpk@hel.fi

Kepa

mailto:kasvatusjakoulutus@hel.fi
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Jätkäsaaren peruskoulu

edu.hel.fi/tervetuloakouluun


