
Tervetuloa kouluun!

Info koulutulokkaiden huoltajille

Kannelmäen peruskoulu
tiistaina 29.11.2022 klo 18.00, Runo



OHJELMA 29.11.2022

TIETOA:

Kannelmäen peruskoulusta rehtori Kirsi Juuti

Mitä ja miten koulussa opiskellaan? Luokanopettaja Hilkka Laeslehto

- opetussuunnitelma

- ensimmäinen vieras kieli ja kielirikasteinen opetus, 
virka-apulaisrehtori Pia Siljala-Kaskelin

Oppilaan tuki erityisopettaja Jonna Virta

Kouluun ilmoittautuminen virka-apulaisrehtori Pia Siljala-Kaskelin

Aamu- ja iltapäivätoiminta Sportti iltapäiväkerho Tuomas Karppanen

Tärkeitä päivämääriä virka-apulaisrehtori Jere Ruohoranta

23.11.2021



KANNELMÄEN PERUSKOULU
PELIMANNI, Pelimannintie 16, 
luokat 1-4

(01/2024 → Kanneltie 1)

RAITTI, Kaarelan raitti 1, luokat 1-2

23.11.2021



KANNELMÄEN PERUSKOULU

TAMMI, Kuninkaantammenkierto 22, luokat 1-4 RUNO, Runonlaulajantie 40, luokat 5-9

23.11.2021



KANNELMÄEN PERUSKOULU

✓Kaarelan alueen lasten ja nuorten lähikoulu, vuosiluokat 1-9

✓toimii neljässä toimipisteessä

✓Helsingin kaupungin suurin yhtenäinen peruskoulu: lukuvuonna 2022 – 2023 

oppilaita 1215 ja henkilökuntaa 130

✓monitoimijainen koulu: kouluvalmentaja, monikielinen ohjaaja, alueen verkostot

✓yhteisopettajuus

✓laaja kieliohjelma ja valinnaisainetarjonta

✓kielirikasteinen suomi – englanti -opetus

✓ilmaisun soveltuvuuskoepainotettu opetus vuosiluokilla 7-9

✓työelämäpainotteista opetusta vuosiluokilla 8-9

Lapsi aloittaa 1. vuosiluokan lähinnä kotia sijaitsevassa koulutalossa:

EHEÄ OPINPOLKU

- ESI- JA ALKUOPETUKSEN YHTEISTYÖ 
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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 yhteinen 

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 perus-

asiat sekä kädentaidot ja liikunta.
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Opetussuunnitelma

Jokaisen koulun oma opetussuunnitelma on koulun toiminnan ja 

opetuksen perusta. Se perustuu valtakunnallisiin ja 

kuntakohtaiseen opetussuunnitelman perusteisiin. 

Opetussuunnitelma kertoo, miten koulussa työskennellään ja mitä 

koulu työssään painottaa. Se sisältää toiminta-ajatuksen ja arvot, 

oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien tavoitteet ja sisällöt, työtavat 

ja arvioinnin perusteet.

www.ops.edu.hel.fi → Kannelmäen peruskoulu

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


Koulussa opitaan
tulevaisuuden taitoja ja 
laaja-alaista osaamista

Helsingissä on edistyksellinen, pedagogisesti 

monipuolinen ja digitaalisia työvälineitä 

hyödyntävä kasvatus ja koulutus. 

Tuemme yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista, 

joka perustuu jokaisen oppijan vahvuuksien 

löytämiseen. 

Kehitämme jatkuvasti pedagogiikkaa, 

oppimisympäristöjä, oppimisprosesseja ja 

osaamistamme. 



OPS tuntijako 1. vuosiluokka

SUOMEN KIELI/SUOMI TOISENA KIELENÄ7 vuosiviikkotuntia (vvt)

A1-kieli 2 vvt

MATEMATIIKKA 3 vvt

YMPÄRISTÖOPPI 2 vvt

KATSOMUSAINE 1 vvt

MUSIIKKI 1 vvt

KUVATAIDE 1 vvt

KÄSITYÖ 2 vvt

LIIKUNTA 2 vvt

Yhteensä 21 vvt

Lisäksi mahdollisuus opiskella omaa äidinkieltä 2 vvt.
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KIELIRIKASTEINEN SUOMI-ENGLANTI OPETUS 

Alkoi koulussamme 1. vuosiluokalla syksyllä 2019. 

Kaikki koulutulokkaat aloittavat kielirikasteisessa 

opetuksessa.

Oppilas voi valita minkä tahansa A1-kielen koulun 

kieliohjelmasta.

Eri oppiaineiden sisältöjä ja teemoja opetetaan englanniksi 

enintään 4-5 tuntia viikossa (10 - 25 % oppilaan 

viikkotuntimäärästä). 
23.11.2021



Meidän koulumme 
kieliohjelma
• A1-kieli (1. lk): ENGLANTI, RANSKA, 

RUOTSI, SAKSA

(aloittavan ryhmän minimikoko 12 

oppilasta)

• Vapaaehtoinen A2-kieli (3. lk): 

ENGLANTI, RANSKA, SAKSA, 

VENÄJÄ

(aloittavan ryhmän minimikoko 15 

oppilasta)



Meidän koulumme kieliohjelma
• B1-kieli (6.lk): RUOTSI ja ENGLANTI

• B2-kieli (8. lk): ESPANJA, RANSKA, SAKSA, VENÄJÄ 

Kepa



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. 



Oppimista tukevat yleisesti

✓monipuoliset ja vaihtelevat koulutehtävät

✓opiskelu joustavissa opetusryhmissä

✓oppilaanohjaus

✓tukiopetus

✓erityisopetus

✓oppilashuollon palvelut ml. kouluvalmentajan tuki

✓tehostetun ja erityisen tuen palvelut

23.11.2021



Moniammatillinen 
oppilashuoltoryhmä

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. 
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KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN

1) SÄHKÖINEN ILMOITTAUTUMINEN

Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan 

sähköisesti ASTI-järjestelmässä asti.hel.fi

9.-29.1.2023. 

Tervetuloa kouluun - opas

23.11.2021



KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN

2) ILMOITTAUTUMINEN KOULULLA

ke 25.1.2023 klo 8.00-10.00 (oppivelvollisuusilmoitus mukaan)

HUOMAA: 

kaikkien Kannelmäen peruskouluun ilmoittautuvien 

ilmoittautuminen kotiosoitteesta riippumatta: 

Pelimannin toimipiste, Pelimannintie 16, E-rakennus

23.11.2021



2) ILMOITTAUTUMINEN KOULULLA:

✓haet nyt lapsellesi päätöstä perusopetuksen aloittamisesta 

vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin

✓lapsellesi on myönnetty pidennetty oppivelvollisuus

✓haet lapsellesi pidennettyä oppivelvollisuutta ja hän jatkaa 

toisen esiopetusvuoden päiväkodissa, jolloin tehdään 

päätös perusopetuksen aloittamisesta vuotta säädettyä 

myöhemmin

23.11.2021



Miten ilmoittaudutaan?
• Lähikouluun ilmoittautuminen

• Ilmoittaudu Astissa 9.-29.1.2023 välillä tai käymällä 
lähikoululla ke 25.1. klo 8.00-10.00

• Astissa ilmoittaudutaan myös oman kielikylpypolun 
mukaiseen kouluun.

• Ruotsinkielisen lähikoulun vaihtaminen 
suomenkieliseen lähikouluun (tai toisin päin) 
tehdään Astissa

• Painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen 
opetukseen hakeutuminen

• Täytä verkkolomake 9.-29.1. välillä (linkki lomakkeeseen 
löytyy hakuajan alkaessa osoitteesta 
edu.hel.fi/tervetuloakouluun sekä opetusta järjestävien 
koulujen nettisivuilta).

• A1-kieli, jota ei voi opiskella omassa lähikoulussa

• Ilmoittaudu toiveesi mukaisella koululla, jossa haluttua 
kieltä voi opiskella 25.1. klo 8-10

• Muuhun kuin omaan lähikouluun hakeutuminen

• Ilmoittaudu toiveesi mukaisella koululla 25.1. klo 8-10

30.11.2022 Kuva: Emilia Kangasluoma 20
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KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN

PAINOTETTU JA KAKSIKIELINEN OPETUS

Soveltuvuuskoepainotettu opetus

Painotettua ja kaksikielistä opetusta järjestävät koulut 

tiedottavat omilla kotisivuillaan soveltuvuuskokeista ja niiden 

ajankohdista. 

Jos lapsi otetaan muun kuin lähikoulun oppilaaksi, 

hänellä ei ole enää ehdotonta oikeutta päästä 

asuinosoitteensa mukaiseen lähikouluun.

23.11.2021



KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN
Jos lapselle esitetään erityistä tukea: 

Oppilaan ja huoltajien kuuleminen

17.-31.1.2023 välisenä aikana lähikoululla erityisen tuen (integraatio, 

erityisluokka omassa lähikoulussa) päätöstä varten → Kannelmäen 

peruskoulussa

1.-17.2.2023 erityinen tuki erityiskoulussa, pidennetty oppivelvollisuus 

erityisluokassa tai tuetussa erityisluokassa → Vastaanottavassa koulussa 

Koulun erityisopettajat toimivat yhteistyössä esiopetuksen 

henkilöstön kanssa ja organisoivat kuulemisten aikataulut ja 

kutsut.
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Aamu- ja 
Iltapäivätoiminta

HAKUAIKA: 

Hakuaika iltapäivätoimintaan 

on 20.3.−21.4.2023
Iltapäivätoiminnan päätökset postitetaan kotiin heinäkuussa 

2023.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan 

järjestämisestä tiedotetaan lisää kouluun 

ilmoittautumisen yhteydessä. 

Lisätietoja: hel.fi/iltapaivatoiminta



Sportti iltapäiväkerho

• Iltapäiväkerho Raitti, Kanneltie/Pelimanni ja Kuninkaantammi
• Järjestäjänä Sportti iltapäiväkerhot, joka toiminut palveluntuottajana vuodesta 

2004 lähtien (Raitissa 2018->, Kanneltiellä/Pelimannissa ja Tammessa syksystä 
2021 alkaen)

• Iltapäiväkerhossa leikitään, pelataan, levätään, ulkoillaan. Myös vapaata 
leikkiaikaa.

• Läksyjentekoa pyritään ainakin aloittamaan, ohjaajat auttavat tarpeen mukaan 
• Terveellinen ja vaihteleva kaupungin välipala
• Monipuolinen, kaikille lapsille ja taustoille sopiva liikunnallisuus 
• Myös muita ohjattuja teemoja, kuten askartelua, kaveritaitoja ym., retkiä 

lähiympäristöön 

23.11.2021



Sportti iltapäiväkerho

• Hinta 100€/kk (klo 16 asti), 120€/kk (klo 17 asti). Mahdollisuus hakea 
vapautusta maksusta!

• Tervetuloa mukaan! Lisätietoa www.liikuntailtapaivakerho.fi 
• Hakuaika maalis-huhtikuussa noin kuukauden ajan. MUISTA HAKEA TÄNÄ 

AIKANA, koska viime vuonna myöhässä hakeneet eivät kaikki saaneet paikkaa 
enää hakuajan jälkeen ja osa sai paikan vasta lokakuussa! Seuraa kaupungin sivuja 
niin näet tarkan hakuajan keväällä. 

• Hakulomake on täytettävissä netissä pankkitunnuksilla, myös 
paperilomakkeella voi hakea. Hakemuksen tulee olla kaupungilla perillä 
hakuaikana, tai hakemus käsitellään vasta syksyllä.

23.11.2021



Oppilaaksiottopäätökset

pe 3.3.2023 postitetaan rehtorin tekemä päätös lapsen oppilaaksi ottamisesta 

(= päätös Kannelmäen peruskouluun ottamisesta) 

sekä päätös toimialan hallinnosta erityisestä tuesta erityisluokalla.

Koulun lähettämä kirje sisältää myös tiedon toimipisteestä, jossa lapsi 

aloittaa.

Huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti, mikäli hän ei ota vastaan lapsen 

koulupaikkaa.

Jos lapsi on yksityisen tai valtion koulun esiopetuksessa ja jatkaa syksyllä kyseisessä koulussa 1. luokalla, 

huoltajan toivotaan ilmoittavan asiasta oppivelvollisuusilmoituksessa mainitun lähikoulun rehtorille.

- Kaarelan alueella: Suomalais-venäläinen koulu

23.11.2021



Tärkeät päivämäärät
• 14.11.2022-13.1.2023 Koulut voivat pitää tiedotustilaisuuksia

• 9.-29.1.2023 Sähköinen kouluun ilmoittautuminen osoitteessa asti.hel.fi. Lapsen oppivelvollisuuden 

alkamisesta ilmoitetaan oppivelvollisuusilmoituksella 4.1.2023 alkaen.

• 9.-29.1.2023 Hakuaika painotettuun, englanninkieliseen ja laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen 

erillisellä lomakkeella.

• 17.-31.1.2023 Rehtori kutsuu tulevan oppilaan ja huoltajien kuulemiseen erityisen tuen päätöstä varten, kun 

kyseessä on erityisen tuen järjestämisestä muun opetuksen yhteydessä tai lähikoulun erityisluokalla.

• ke 25.1.2023 Ilmoittautuminen tarvittaessa omalla lähikoululla klo 8.00-10.00 (oppivelvollisuusilmoitus 

mukaan)

• ma 30.1.2023 alkaen. Jos perhe muuttaa Helsinkiin ilmoittautumisen päättymisen jälkeen ja haluaa lapsen 

lähikouluun, huoltajan tulee ottaa yhteyttä lähikoulun rehtoriin.

• 1.-17.2.2023 Rehtori kutsuu tulevan oppilaan ja huoltajat kuulemiseen ennen erityisen tuen päätöksen 

tekoa, kun kyseessä on erityisen tuen järjestäminen erityiskoulussa, pidennetyn oppivelvollisuuden 

erityisluokassa tai tuetussa erityisluokassa

• pe 3.3.2023 Koulu postittaa oppilaaksiottopäätöksen. Päätös erityisestä tuesta erityisluokalla postitetaan 

kotiin.

• 20.3.−21.4.2023 Iltapäivätoiminnan hakuaika. Iltapäivätoiminnan päätökset postitetaan kotiin heinäkuussa 

2023.

30.11.2022 27
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KOULUUN TUTUSTUMINEN

PELIMANNI tiistaina 9.5.2023 klo 8.00 – 9.00

RAITTI keskiviikkona 10.5.2023 klo 8.00 – 9.00

TAMMI torstaina 11.5.2023 klo 8.00 – 9.00

- kutsut lähetetään esiopetuksen kautta

LUKUVUOSI 2023 – 2024

alkaa torstaina 10.8.2023 klo 9.00 

23.11.2021



Kouluun vuotta aikaisemmin tai myöhemmin

• Koulun aloittaminen vuotta aikaisemmin
• Huoltajan on hankittava tarvittavat asiantuntijalausunnot ennen kouluun 

ilmoittautumista

• Lähikouluun ilmoittaudutaan käymällä koululla 25.1. klo 8-10

• Muut vaihtoehdot kuin lähikoulu: samat hakumenettelyt kuin edellisellä dialla

• Koulun aloittaminen vuotta myöhemmin
• Huoltajan tulee ilmoittaa lähikoulun rehtorille, että lapsi aloittaa perusopetuksen 

aloittamista vuotta säädettyä myöhemmin (tai että lapselle haetaan päätöstä 

aloittamisesta vuotta säädettyä myöhemmin)

• Jos päätöstä haetaan vasta nyt, hakemus ja liitteenä olevat tarvittavat 

asiantuntijalausunnot jätetään lapsen päiväkodin johtajalle

• Päiväkodin kanssa sovitaan esiopetuksen/varhaiskasvatuksen järjestämisestä

30.11.2022 29



Ulkokuntalaiset hakijat

• Helsingin kaupungin järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti 

Helsingissä asuvia oppilaita. 

• Mikäli painotetun, kaksikielisen tai englanninkielisenopetuksen 

ryhmässä on tilaa Helsingissä asuvien oppilaiden jälkeen, otetaan 

ryhmään valintakokeessa saatujen pistemäärien osoittamassa 

paremmuusjärjestyksessä myös muissa kunnissa asuvia oppilaita, 

jotka ovat suorittaneet valintakokeen hyväksytysti. 

• Ulkokuntalaisten oppilaiden koulumatkoista ja niiden kustannuksista 

vastaa oppilaan huoltaja. 

30.11.2022 30



Painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen 
opetukseen hakeutuminen
Painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen 
opetukseen hakeudutaan osallistumalla 
valintakokeeseen.

• Valintakokeet

• Järjestetään helmikuussa (tarkemmat tiedot löytyvät 
koulujen sivuilta)

• Koe on suoritettava hyväksytysti (=saavutettava 
minimipistemäärä)

• Paikat täytetään hyväksytysti suoriutuneilla hakijoilla 
pistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä

• Jos saman pistemäärän saavuttaneita hakijoita on 
enemmän kuin vapaita paikkoja, käytetään arvontaa

• Valintakokeeseen ilmoittaudutaan verkkolomakkeella 
(edellyttää vahvaa tunnistautumista), joka löytyy 
kaupungin sivuilta viimeistään hakuajan alkaessa.

• Jos verkkolomakkeen käyttö ei ole mahdollista, voi 
ilmoittautua myös paperilomakkeella, joka löytyy 
kaupungin ulkoisilta sivuilta viimeistään hakuajan 
alkaessa. Paperilomake palautetaan ensimmäiseen 
hakuvaihtoehtokouluun hakuaikana.

30.11.2022
Kuva: Emilia Kangasluoma
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Painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen 
opetukseen hakeutuminen

• Oppilas voi hakea viiteen eri vaihtoehtoon

• Yksi koulu ja sen sisällä painotus/opetus = yksi vaihtoehto

• Vaihtoehdot asetetaan ensisijaisuusjärjestykseen

• Vaihtoehdot käsitellään ilmoitetussa järjestyksessä

• Jos hakija pääsee 1. vaihtoehtoon, muita vaihtoehtoja ei 
käsitellä

• Hakija voi tulla valituksi vain yhteen vaihtoehtoon

• Hakuajan päättymisen jälkeen valinnat ovat sitovia

• Hakija sitoutuu ottamaan paikan vastaan, jos tulee valituksi

• Paikkaa ei tarvitse erikseen vahvistaa

• Jos oppilas tulee valituksi painotettuun, kaksikieliseen 
tai englanninkieliseen opetukseen, huoltajan tulee ilmoittaa tästä 
lähikoulun rehtorille

• Jos oppilas ei tule valituksi, hänellä on edelleen oikeus 
lähikoulupaikkaan (huoltajan tulee ottaa yhteyttä lähikoulun 
rehtoriin)

30.11.2022 Kuva: Juhokuva 32



Hakukohteet 1. luokalla
• Musiikki, Porolahden peruskoulu

• Kaksikielinen opetus

• Suomi-englanti

• Töölön ala-asteen koulu

• Kulosaaren ala-asteen koulu

• Laajasalon peruskoulu

• Malmin peruskoulu

• Vesalan peruskoulu

• Suomi-venäjä, Myllypuron peruskoulu

• Suomi-viro, Latokartanon peruskoulu

• Suomi-espanja, Käpylän peruskoulu

• Suomi-kiina, Meilahden ala-asteen koulu

• Englanninkielinen perusopetus

• Ressun peruskoulu

• Maunulan ala-asteen koulu

30.11.2022 Kuva: Aki Rask 33



Mikä on opinpolku?
• Opinpolku tarkoittaa sitä, että helsinkiläisen 

koululaisen ”polku” päiväkodista ja eskarista 
peruskoulun loppuun asti on etukäteen tiedossa.

• Yleensä oppilaan opinpolku menee niin, että hän 
käy oman kodin lähellä olevassa päiväkodissa ja 
eskarissa ja aloittaa niiden jälkeen koulun oman 
kodin lähellä olevassa koulussa eli lähikoulussa. 

• Jos oma lähikoulu on yhtenäinen peruskoulu 
(eli luokat 1-9), oppilas saa opiskella siellä koko 
peruskoulun ajan eli 9. luokan loppuun asti. 

• Jos oma lähikoulu on ala-asteen koulu (eli 
luokat 1-6), oppilaan opinpolku jatkuu 7. luokalle 
siirtyessä uudessa lähikoulussa, jossa on luokat 
7-9.

• Painotetussa, englanninkielisessä ja 
kaksikielisessä opetuksessa sekä 
kielikylpyopetuksessa on omat opinpolut.

• Opinpolkua voi myös muuttaa matkan varrella: 
oppilas voi esimerkiksi 7. luokalle siirryttäessä hakea 
painotettuun opetukseen, vaikka ei olisi opiskellut 
siinä aiemmin.

30.11.2022 Kuva: Maija Astikainen 34



Opinpolut painotetussa opetuksessa
pääosin alkavat 3. luokalla
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Opinpolut englanninkielisessä ja 
kaksikielisessä opetuksessa
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Opinpolut (eli kielikylpypolut) kielikylpyopetuksessa
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Lisätietoa

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

• Tervetuloa kouluun -opas (saatavilla 

myös englanninkielisenä)

• Koulujen omat nettisivut

• https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koul

ut/

• Kasvatuksen ja koulutuksen neuvonta

• puh. 09 310 44986 (ma-pe klo 10-

12 ja 13-15)

• koulutusneuvonta@hel.fi

30.11.2022 Kuva: Juhokuva 38
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Kiitos osallistumisesta!
Lisätietoja:

Kannelmäen peruskoulun kotisivut:

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

Facebook

Kannelmäen peruskoulu

Instagram

@kannelmaen_peruskoulu

edu.hel.fi/tervetuloakouluun

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kannelmaen-peruskoulu/
edu.hel.fi/tervetuloakouluun

