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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 ja 

luonnon perusasiat sekä kädentaidot ja liikunta.

• Kaikki peruskoulun oppiaineet ja niiden tuntimäärien jakautuminen kerrotaan 

koulun omassa opetussuunnitelmassa, johon voi tutustua koulun kotisivuilla.



Opetussuunnitelma

• Jokaisen koulun oma opetussuunnitelma on koulun toiminnan ja opetuksen perusta. Se 

perustuu valtakunnallisiin ja kuntakohtaiseen opetussuunnitelman perusteisiin. Kaikkien 

Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelmat löytyvät osoitteesta ops.edu.hel.fi

• 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.

• Uudet opetussuunnitelmat sisältävät mm.
• toiminta-ajatuksen ja arvot

• kuvauksen toimintakulttuurista

• oppiaineiden ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

• oppimisen, kasvun, hyvinvoinnin ja koulunkäynnin tuen tavoitteet

• oppimisen arvioinnin perusteet

• Helsingin kouluissa lisäksi ilmiöpohjaista opiskelua



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. 



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.
varhennetun kielen opiskelua

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


Helsingin kouluissa on laaja kieliohjelma

• A1-kieli
• Alkaa kaikilla oppilailla 1. luokalta

• A2-kieli
• Syksystä 2020 alkaen 1 viikkotunti 3. luokalta alkaen

• Ruotsin kielen kielikylpy
• Oppilaalla on oikeus päästä kielikylpypolun mukaiseen kouluun oppilaaksi.

• Oppilas voi hakeutua myös muuhun kielikylpykouluun. Tällöin noudatetaan toissijaisen 

oppilaaksioton periaatteita.

• Laajamittainen kaksikielinen opetus 
• Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella.

• Kielirikasteinen opetus eli suppea kaksikielinen opetus
• Tarkoitettu oman oppilaaksiottoalueen oppilaille (ml. tavallinen toissijainen otto).

• Tarjotaan kaikille halukkaille koulun oppilaille (ei karsintaa).



Helsingin peruskouluissa opetettavat 
vieraat kielet

1.lk alkava 4.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

* Kielitarjonta päivitetään 

keväällä 2018
saksa

venäjä



Lauttasaaren ala-asteen 
koulun kieliohjelma

A1 -kieli: 

ENGLANTI, ESPANJA, RANSKA, SAKSA

- 1. luokalta lähtien 2h/vko

A2 -kieli:

ENGLANTI, ESPANJA, RANSKA, SAKSA

- 3. luokalta lähtien 1h/vko

- 4. luokalta eteenpäin 2h/vko



Kielikylpy

Kielikylpyopetuksen keskeisenä tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys,

ruotsin kieli on sekä oppimisen kohde että väline. Ruotsinkieltä käytetään eri 

oppiaineiden opetuksessa ja kouluelämän eri tilanteissa. Kielikylpyopetus on 

tarkoitettu suomenkielisten perheille.

• Lauttasaaren ala-asteen kielikylpyyn otetaan oppilaita, jotka ovat käyneet

vähintään 1-2 vuotta kielikylpypäiväkotia. Jos oppilas on oppinut ruotsinkielen 

muilla tavoin, hänen taitonsa testataan ennen oppilaaksiottoa.

Kielikylvyssä olevien oppilaiden lukumäärä on noin 140 oppilasta.

• A1 -kieli: ENGLANTI, ESPANJA, RANSKA, SAKSA

• A2 -kieli: ENGLANTI, ESPANJA, RANSKA, SAKSA



Kielirikasteinen opetus

• Kielirikasteinen opetus aloitetaan 1. luokalta > 6.lk 

• Opiskeltavista aineista 10-25 % opetetaan englannin kielellä. 

• Kielirikasteinen opetus alkaa nollatasosta.

• Oppilaan ei tarvitse osata englantia koulun aloittaessaan.

• Huoltajan on täytettävä erillinen hakulomake 
• To 23.1.2019 

• Tulostus kotisivuilta > toimitus kansliaan viimeistään to 23.1.

• A1 -kieli: ENGLANTI

• A2 -kieli: ESPANJA, RANSKA, SAKSA



Vattuniemen ala-asteen kieliohjelma

• Kysely 1.luokalta alkavasta kielestä:
• https://app.viima.com/hel/vattuniemen-koulun-kielivalintakysely/

• Tutustu taululla oleviin mahdollisiin ensimmäiseltä luokalta alkaviin vieraisiin 

kieliin ja tykkää mielestäsi parhaimmista vaihtoehdoista. Voit tykätä 

maksimissaan kolmesta eri vaihtoehdosta klikkaamalla kielipallon auki ja 

peukuttamalla sitä. Kieliryhmän aloituskoko on 15 oppilasta, joten 

Vattuniemen ennustetun ikäluokan suuruuden perusteella A1 –kieliä 

toteutunee 2-3 valinnoista riippuen. Voit lisäksi osallistua keskusteluun 

jättämällä kommenttisi kielipallon sisällä oikealla sijaitsevaan 

keskustelupalstaan.

• Kysely auki 7.1.2020– 19.1.2020

Kepa

https://app.viima.com/hel/vattuniemen-koulun-kielivalintakysely/


Kielten opiskelu alakoulussa

• Ensimmäistä vierasta kieltä opiskellaan 1.–6. -luokilla kaksi tuntia viikossa. 

Kieliryhmän aloituskoko on 15 oppilasta, joten Vattuniemen ennustetun 

ikäluokan suuruuden perusteella A1 –kieliä toteutunee 2-3 valinnoista 

riippuen. 

• Kolmannelta luokalta alkaen oppilailla on mahdollisuus valita vapaaehtoinen A 

–kieli ja kuudennelta luokalta alkaa B –kieli, joka voi olla ruotsi, mikäli oppilas 

ei niitä ole aikaisemmin aloittanut. Vapaaehtoisen kielen ja B –kielen tarjonta 

päätetään syksyn 2020 aikana. Ennen niiden päättämistä kuullaan huoltajien 

toiveita. 

Kepa



Kaksikielinen opetus Vattuniemen 
ala-asteen koulussa
• Peruskoulussa voi olla tarjolla suppeampaa tai laajempaa kaksikielistä 

opetusta. Suppeammassa kaksikielisessä opetuksessa kohdekielellä on alle 

25% opetuksesta ja laajemmassa 50% opetuksesta. Laajempi kaksikielinen 

opetus edellyttää aina soveltuvuuskokeita ja se on avoin kaikille helsinkiläisille 

oppilaille. Koska Vattuniemen koulurakennus toimii Lauttasaaren ala-asteen 

oppilaiden väistötilana, niin laajempaa kaksikielistä opetusta ei ehdoteta 

aloitettavaksi tämän ajanjakson aikana.  Suppeampi kaksikielinen opetukseen 

voi hakeutua kaikki oman oppilaaksiottoalueen oppilaat eikä siihen ole 

soveltuvuuskokeita. Ruotsin kielikylpy opetus järjestetään jatkossakin 

Lauttasaaren ala-asteella. 

Kepa



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



Kouluvalmiudesta

= lapsen valmius tulla ryhmään/kouluun ja osallistua siellä 

annettavaan opetukseen

• Voidaan karkeasti jakaa kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat kaikki 

yhtä tärkeitä

• Työskentelytaidot

• Tiedolliset valmiudet

• Sosiaalinen / tunne-elämän kypsyys

• Lisäksi oppimismotivaatio, kiinnostus oppia uusia asioita, on 

olennainen osa kouluvalmiutta.

Kepa



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. Koulun

osoittamisessa voidaan ottaa huomioon matkan pituus ja turvallisuus. 

Tarvittaessa käytetään arvontaa, jos halukkaita oppilaita on enemmän 

kuin koulussa on tilaa.



Oppilaaksi Lauttasaareen

• Rehtorit, koulupsykologi & -kuraattori, erityisopettajat ja/tai luokanopettajat 

muodostavat omat kotiryhmät pedagogisin perustein
• Lauttasaaren kouluissa toimitaan lisäksi joustavin opetusryhmin 

• Luokkiin jakamisen perusteena ovat  
• kielikylpy/kielirikasteinen/(A1-kieli)

• päivähoidon nivelpalaverit 

• tukea tarvitsevien oppilaiden tasainen jakautuminen
= Pedagogiset perusteet

• Kielivalinnat esitetään kouluun ilmoittautumisen yhteydessä  
• kielirikasteinen, kielikylpy (ERILLISET LOMAKKEET)

• kaveritoive huomioidaan mahdollisuuksien mukaan

• sähköisesti ilmoittautuvat voivat kirjata kaveritoiveet lisätietoja kohtaan 

Jo ilmoittautuneet voivat lähettää toiveet sähköpostilla 23.1.2020 mennessä 

koulusihteeri.laru@edu.hel.fi



Ilmoittautuminen 
sähköisesti tai käymällä koululla

• Omaan lähikouluun voi ilmoittautua Wilma-järjestelmän kautta 7.-23.1.

osoitteessa wilma.edu.hel.fi. 

• Kouluun voi ilmoittautua myös käymällä koululla torstaina 23.1. klo 8.00-10.00 

tai 17.00-19.00  Vattuniemenkatu 23

• Ensimmäiseltä luokalta alkavan A1-kielen valinta tehdään ilmoittautumisen 

yhteydessä

• Ilmoittautuminen pitää tehdä koululla, jos
• lapselle esitetään erityistä tukea 

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

• jos lapsi pyrkii painotettuun tai vieraskieliseen opetukseen tai 

• jos lapsi hakeutuu muusta syystä muuhun kuin lomakkeessa ilmoitettuun lähikouluun

Oppilaaksi pääseminen muuhun kuin omaan lähikouluun edellyttää, että koulussa on tilaa.

https://wilma.edu.hel.fi/


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 omalla lähikoululla.

• 23.1.-14.2.2020 huoltajakuulemiset, mikäli lapselle esitetään esiopetuksesta erityisen 

tuen päätöstä; sovitaan koulun kanssa erikseen

• 23.3.-24.4.2020 iltapäivätoiminnan hakuaika,päätökset 1.7.2020 mennessä

• 25.3.2020 huoltajille lähetetään rehtorin tekemä päätös lapsen oppilaaksi ottamisesta 

(lähikoulu)

• Tutustuminen tulevaan kouluun ke 20.5.2020 klo 8.30-9.30, vanhemmille 

tiedotustilaisuus ko. aikana. Kutsu tähän postitetaan huhtikuun lopussa. Tilaisuudet 

pidetään molemmissa koulutaloissa erikseen.

• 13.8.2020 lukuvuosi alkaa, katso kellonaika oman koulun kotisivuilta!



LUKUVUOSI 2020-2021 

Syyslukukausi to 13.8. - ti 22.12.2020

• Syysloma vko 42 eli ma 12.10. - pe 16.10.2020

• Joululoma ke 23.12.2020 - ma 6.1.2021

• Ehdotus koulupäivästä la 7.9.2019, jolla korvataan joku arkikoulupäivä

Kevätlukukausi to 7.1. - la 5.6.2021

• Hiihtoloma vko 8 eli ma 22.2. - pe 26.2.2021



Aamutoiminta

• Koulu järjestää aamutoimintaa 1.-2. luokan oppilaille niinä päivinä, kun 

koulu alkaa myöhemmin kuin klo 8.15 

• Aamutoimintaan voi osallistua ennen oppituntien alkua klo 8.15-9.45 

välisenä aikana. 

• Aamutoiminnassa ei tarjota aamupalaa ja se on maksutonta. 

Aamutoiminnassa on vapaata leikkiä ja yhdessä tekemistä kavereiden 

kanssa sovitusti sisällä tai ulkona ohjaajan seurassa.

• Aamutoimintaan ilmoittaudutaan Wilmassa syksyllä 2020.

Kepa



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 oppilaiden 
iltapäivätoimintapaikat

•Lauttasaaren seurakunta

•Nano –kerhot

•Lahnalahden leikkipuisto

•Lingua Joy



Tervetuloa Lauttasaaren seurakunnan 
iltapäiväkerhoon
• Seurakunnan iltapäiväkerho tarjoaa lapsille monipuolista toimintaa, lepoa 

unohtamatta.

• Päivään kuuluu vaihtelevasti ja joustavasti liikuntaa, kädentaitoja, tutustumisia 

erilaisiin lapsia kiinnostaviin kohteisiin ja paljon raikasta ulkoilmaa.

• Iltapäiväkerhon toiminta kaudella 2020-2021 tapahtuu sekä Myllykalliossa että 

Vattuniemessä. Tilojen osalta tiedot tarkentuvat lähempänä kauden alkua. 

• Muista toiminnan sisältöön liittyvistä asioista voi tiedustella Anu Lönnqvistiltä 

meilitse anu.lonnqvist@evl.fi

Kepa

mailto:anu.lonnqvist@evl.fi


Nano lasten ja nuorten kerhotoiminta 

• Palveluntuottaja lukuvuodesta 2005-2006
• Helsingissä  kerhoryhmät 8:lla koululla:
 Lauttasaaren ala-asteen koulu, Hiidenkiven peruskoulu, 

Kalasataman peruskoulu, Puistolanraitin ala-asteen koulu, 
Puistolan peruskoulu, Tehtaankadun ala-asteen koulu, 
Sakarinmäen koulu ja Östersundom skola

• Arvomme: turvallisuus, välittäminen, innostavuus ja 
yhteistoiminnallisuus



Nano Lauttasaaressa

• Lauttasaaren ala-asteen koulun ryhmä

• Vattuniemen ala-asteen koulun ryhmä

• Toiminta-aika klo. 12.00-17.00

• Ohjattua toimintaa  toimimme ryhmässä ja ohjaajat vastaavat päivän 

etenemisestä

• Selkeä päivärytmi

• Vaihtelevaa ohjelmaa



Päivärytmi

12.00-13.15 ulkoilu

13.15-13.30 aloitushetki

13.30-14.00 välipala

14.00-14.30 läksypiiri

14.30-16.00 harrastetoiminta

16.00-17.00 leikki, ulkoilu ja kotiin lähtö



Harrastetoiminta

• Päivittäin kaksi tai kolme vaihtoehtoa

• Ulkoilu mahdollisuus joka päivä

• Toimintavaihtoehtoina mm. askartelu, käsityöt, liikunta, luontokerho, 

kirjastopäivä, kielet esim. ranska jne.

• Lapsi ja vanhempi päättävät yhdessä, mihin harrastetoimintoihin lapsi 

osallistuu

• Valinnat tehdään syksy- ja kevätlukukaudeksi



Esimerkki Nanon harrastehetkien 
sisällöistä

Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3

MA Askartelukerho Liikuntakerho Ulkoilu

TI Käsityökerho Liikuntakerho Ulkoilu

KE Lautapelikerho Käsityökerho Ulkoilu

TO Askartelukerho Ranskan kerho Ulkoilu

PE Oman leikin 

kerho

Palloilukerho Ulkoilu



Hakeminen iltapäivätoimintaan

• Hakuaika on 23.3.-24.4.2020.

• Lomakkeita saa kouluilta, kerhotoimipisteistä ja internetistä. 

• Lomake palautetaan siihen toimipisteeseen, mihin haetaan.

• Päätös postitetaan huoltajille kesäkuun 2019 aikana.



Katariina Hynynen-Tetenburg

Puh: 044-544 6113

S-posti: katariina.tetenburg@nanokerhot.fi

Riia Luoma

Puh: 050-309 4800

S-posti: riia.luoma@nanokerhot.fi

mailto:katariina.tetenburg@nanokerhot.fi
mailto:riia.luoma@nanokerhot.fi


Iltapäivätoiminta 
leikkipuisto 
Lahnalahdessa



Leikkipuisto Lahnalahden koululaisten iltapäivätoiminta
• Hakuaika maalis-huhtikuussa. Puistoon on oma ilmoittautumislomake.

Lomakkeita saa koululta, leikkipuistosta ja internetistä mm. leikkipuisto Lahnalahden kotisivuilta

Lomake palautetaan suoraan leikkipuistoon

• Koululaisten iltapäivätoiminta leikkipuistoissa on kaikille avointa ja maksutonta. Välipalasta 

peritään kiinteä kuukausimaksu 36,10 e/kk. Välipalamaksuun on mahdollista saada 

maksuvapautus.

• Lahnalahden iltapäivätoimintaa toteutetaan ma-pe klo 12.00-16.30 

• Haemme 1.-luokkalaiset Lauttasaaren ala-asteelta leikkipuistoon muutaman ensimmäisen viikon 

elokuussa.

• Toiminta painottuu leikkiin, eli ohjattuun ja lasten omiin leikkeihin sisällä ja ulkona.
• Klo 12.00-13.15 ulkoilua

• Klo 13.15-14.30 (15.00) välipala (joustava aikataulu)

• Klo 13.15-16.30 sisä- ja ulkotoimintaa sään, toiveiden ja tilanteiden mukaan

 Läksyt saa tehdä puistossa mutta se ei ole ohjaajien valvomaa

 Lähetämme harrastuksiin vanhempien toivomusten mukaan

9.1.2020 Etunimi Sukunimi 36

Leikkipuisto Lahnalahti

Lauttasaarentie 40a

09 310 44397

0503062041

lp.lahnalahti@hel.fi



Kiitos osallistumisesta!

Lisätietoja 

edu.hel.fi/tervetuloakouluun


