
Kallion ala-asteen koulu



Tervetuloa kouluun!

• Kallion ala-asteen koulu on perustettu 1910

• Koulussa toimivat vuosiluokat 1-6 

• Oppilaita on 484 

• Opettajia on 38 ja koulunkäynnin ohjaajia on 15

• ”Kaikille yhteinen koulu" on tunnuslauseemme 

• Koulussa on suomenkieliset perusopetuksen luokat, ruotsin kielen 

kielikylpyopetusta, pienryhmäopetusta ja valmistavaa opetusta.

https://www.youtube.com/watch?v=xvwKJCQjw9g


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.

• Koulutyön perustana on 

opetussuunnitelma, joka löytyy koulun 

verkkosivuilta



Kielten opiskelu

• Peruskoulun 1.–6.-luokilla oppilaat opiskelevat kahta tai 

kolmea kieltä oman äidinkielen lisäksi. 

• A1-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu on 

aloitettu lv 2018-19 alkaen kaikilla oppilailla 1. luokalta. 

• Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalta ja 

siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama 

taso kuin pakollisessa A-kielessä. 

• Kuudennella luokalla aloitetaan B1 ruotsi.



1. luokalta alkava kielten opetus 

• 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.



Kallion ala-asteen koulun kielitarjonta

• A1-kieli englanti, ranska

• Valinnainen A2-kieli englanti, saksa, espanja, ruotsi tai ranska

• B1-kieli ruotsi

• Valinnaisen A-kielen kieliryhmä perustetaan, mikäli ryhmäkoko on 

vähintään 12 oppilasta.

• Kallion ala-asteella toteutetaan varhaista täydellistä kielikylpyä 

(ruotsi).



Helsingin peruskouluissa opetettavat vieraat kielet

1.lk alkava 3.lk alkava 6.lk alkava 8.lk alkava

A1 A2 B1 B2

englanti englanti englanti espanja
espanja espanja ruotsi italia

ranska ranska kiina
saksa ruotsi latina
venäjä saksa ranska
ruotsi venäjä ruotsi

Soveltuvuuskokeella: 

englanti, espanja, venäjä, 

kiina viro, 

saame (ei 

soveltuvuuskoetta)

saksa

venäjä



• monipuoliset ja vaihtelevat 

koulutehtävät

• opiskelu joustavissa 

opetusryhmissä

• tukiopetus

• erityisopetus

• oppilashuollon palvelut

• erityisen ja tehostetun tuen 

palvelut

Ryhmä työskentelee kouluyhteisön 

hyvinvoinnin edistämiseksi ja etsii ratkaisuja 

tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi. 

Ryhmään kuuluvat rehtori, 

kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, 

koulupsykologi sekä laaja-alaiset 

erityisopettajat.

Oppimista tukevat Moniammatillinen 

oppilashuoltoryhmä



• Kallion ala-aste / Kasvatuksen ja 

koulutuksen toimiala 

• Leikkipuisto Linja

• IP Liikkis, Kallion ala-asteen tiloissa

• Kallion seurakunta

• 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.

iltapäivätoiminta alueen toimijat



yhteydenpito

Wilma-järjestelmän kautta

• Luokanopettajan tiedotteet 

• Yhteydenotto oppilaan ja luokan asioissa

• Koko koulun tiedotteet

• Yhteydenotto muu henkilökunta



Tulevat 1. luokat

• Tulevat opettajat ja opetustilat selviävät 

kevät/kesäkauden aikana

• Tutustumispäivä oppilaille ja huoltajille 

5.5.2021 kello 16.30-17.30

• tervetuloa!



Ilmoittautuminen 
sähköisesti tai käymällä koululla

• Kouluun ilmoittaudutaan sähköisesti 13.-29.1.2021 tai käymällä koululla 

keskiviikkona 20.1.2021 klo 8.00–10.00 tai 17.00–19.00. 

• Lisätietoa ilmoittautumistavasta ja aikataulusta kerrotaan vuodenvaihteessa 

toimitettavan oppivelvollisuusilmoituksen yhteydessä.

• Painotettuun opetukseen haetaan soveltuvuuskokeella:

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

opiskellaan/painotettu

• Ensimmäiseltä luokalta alkavan A1-kielen valinta tehdään ilmoittautumisen 

yhteydessä

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/painotettu


Ilmoittautuminen pitää tehdä koululla, jos

• lapselle esitetään erityistä tukea 

• lapselle valitaan sellainen A1-kieli, jota ei opeteta omassa lähikoulussa

Oppilaaksi pääseminen muuhun kuin omaan lähikouluun edellyttää, että 

koulussa on tilaa.

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

koulutus/perusopetus/oppilaaksiotto/

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


Lisää koulun aloittamiseen liittyvää tietoa 
löytyy: edu.hel.fi/tervetuloakouluun

Aamu- ja iltapäivätoiminnan 

järjestämisestä tiedotetaan lisää kouluun 

ilmoittautumisen yhteydessä. Hakuaika 

iltapäivätoimintaan on 22.3. – 23.4.2021.

http://www.edu.hel.fi/tervetuloakouluun


Lämpimästi tervetuloa 
Kallion ala-asteen kouluun!

rehtori Juha Saaresaho juha.saaresaho@hel.fi


