
Tervetuloa kouluun!

Päivi Hakala (paivi.hakala@hel.fi)
Vattuniemen ala-asteen koulun rehtori

Satu Viemerö (satu.viemero@hel.fi)
Lauttasaaren ala-asteen koulun rehtori



Lauttasaaren ala-asteen koulut

Vattuniemen ala-asteen koulu, rehtori Päivi Hakala

Vattuniemenkatu 23

• lukuvuonna 20-21 koulussa opiskelee vuosiluokat 1-5 

Lauttasaaren ala-asteen koulu, rehtori Satu Viemerö

• koulu perusparannuksessa lv 20-21

Hedengrenin toimipiste ja puukoulut 3DEF

Lauttasaarentie 50, sisäänkäynti koulun pihan puolelta

• lukuvuonna 20-21 rakennuksissa opiskelevat vuosiluokat 1-4 

Vattuniemen ala-asteen koulun sivutoimipiste, 4 krs.

Vattuniemenkatu 23

• lukuvuonna 20-21 rakennuksessa opiskelevat vuosiluokat 5-6



Koululaisen taidot

• Kaveritaidot (sosiaaliset taidot)

• Taito tehdä (koulu)työtä, yksin ja yhdessä muiden kanssa

• Taito keskittyä, havaita ja kuvailla kokemaansa

• Taito kantaa vastuuta itsestä ja toisista

• Taito ohjata itseään ja seurata sekä noudattaa ohjeita

• Taito opiskella tavoitteellisesti
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Kuinka tuen lapseni koulunkäyntiä?

Kepa

• Kiinnostus koulutyötä kohtaan

• Yhdessäolo lapsen kanssa

• Kouluarjen seuraaminen

• Sopivasti mitoitettu apua läksyjen 

teossa

• Ohjaaminen hyviin käytöstapoihin 

yhdessä koulun kanssa

• Osallistuminen opettajan 

järjestämiin 

vanhempainkeskusteluihin lapsen 

kanssa

• Aikuisten keskinäinen 

kunnioittaminen

• Jos jokin mietityttää, otathan 

yhteyttä ensimmäisenä 

luokanopettajaan

• Opettajan työn kunnioitus ja 

tukeminen auttaa jokaista 

lasta saamaan parasta 

opetusta ja koulukasvatusta



Pedagogisia toimintamalleja 
Lauttasaaressa
Joustavat oppimisen tilat

• Soluissa/rakennuksissa eri kokoisia tiloja, joita käytetään joustavasti oppimistilanteet huomioiden

• Opettajat kertovat lisää luokkakohtaisessa vanhempainillassa  

• Jokaisella lapsella on oma paikka/kotipesä

Yhteisopettajuus

• Toimitaan työpareina/-tiimeinä

• Opetusta suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä

• Jokaisella oppilaalla on lähiopettaja(t)

• Lapsella on lähes aina tuttu aikuinen paikalla

Kaikkien oppilaiden koulu
• Oppilaan tarvitsema tuki toteutuu omassa lähikoulussa
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Vattuniemen ala-asteen 
koulun kieliohjelma

A1 -kieli: 

ENGLANTI, ESPANJA, SAKSA

- 1. luokalta lähtien 2h/vko

A2 -kieli:

ENGLANTI, ESPANJA, RANSKA, SAKSA

- 3. luokalta lähtien 1h/vko

- 4. luokalta eteenpäin 2h/vko

B1 -kieli:

RUOTSI

- 6. luokalta lähtien 2h/vko



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

B1 -kieli:

RUOTSI

- 6. luokalta lähtien 2h/vko



Englannin kielirikasteinen opetus

• Opetusta vuosiluokilla 1-6 molemmissa koulutaloissa

• Kielirikasteisessa opetuksessa käytetään CLIL-pedagogiikkaa, jossa vieraan 

kielen ja sisällön oppiminen tapahtuu samaan aikaan

• CLIL-opetuksessa englannin kielellä voidaan opettaa sekä eri oppiaineita 

että oppiainerajat ylittäviä opetussisältöjä ja -kokonaisuuksia. 

• Opetuksen sisällöt ja tavoitteet ovat valtakunnallisen opetussuunnitelman 

mukaisia

• Opettajan työn tukena on kaupunkikohtainen kielirikasteisen opetuksen 

käsikirja

• Kielirikasteisella luokalla 10-25% opetuksesta tapahtuu englannin kielellä



Kielikylpy

• Kielikylpyopetuksen keskeisenä tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys;

ruotsin kieli on sekä oppimisen kohde että väline. 

• Ruotsin kieltä käytetään eri oppiaineiden opetuksessa ja kouluelämän eri 

tilanteissa.

• Periaatteena ”yksi kieli, yksi opettaja”

• Kielikylpyopetus on tarkoitettu suomenkielisten perheille, jotka ovat 

aloittaneet ruotsin kielikylpypäiväkodissa

• Kielikylpykielellä annettavan opetuksen osuus varhaisessa täydellisessä 

kielikylvyssä on vuosiluokilla 1–2 noin 90%, vuosiluokilla 3–4 noin 70% ja 

vuosiluokilla 5–9 keskimäärin 50%. Osuus lasketaan vuosiluokan koko 

tuntimäärästä



Tuntijako
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äidinkieli, kirjallisuus 7

matematiikka 3

ympäristö- ja luonnontieto 2

uskonto/ET 1

musiikki 1

kuvataide 1

käsityö 2

liikunta 2

A1-kieli 2

yhteensä 21



Tuntijako kielikylpyluokilla
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opetus ruotsiksi opetus suomeksi

kielikylpykieli 5

äidinkieli, kirjallisuus 2

matematiikka 3

ympäristö- ja 
luonnontieto 

2

uskonto/ET 1

musiikki 1

kuvataide 1

käsityö 2

liikunta 2

A1-kieli 2

yhteensä 18 4



Tuntijaksotus

8.30/9.15 -10.00 oppitunnit

10.00-10.30 välitunti

10.30-12.15 oppitunnit

12.15-12.45 välitunti

12.45-14.15 oppitunnit

14.15-14.30 välitunti/välipala

14.30-15.15 (16.00) oppitunnit
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Aamutoiminta 

• Tarkoitettu 1.-2. luokkalaisille ma-pe klo 8.30-10.00

• Maksutonta

• Aamutoiminnassa ei tarjota aamupalaa

• Ilmoittautuminen tapahtuu Wilman kautta ja ohje löytyy Wilman tiedotteista
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Iltapäiväkerhot

Lauttasaaressa toimii neljä iltapäivätoiminnasta vastaavaa tahoa:
• Nano-kerho

• Seurakunnan kerho

• Lingua Joy (Vattuniemessä)

• Lahnalahden leikkipuisto (lähinnä 2. luokkalaisille)
• Iltapäivätoimintaan saattaminen vain Lauttasaaren aa:lta
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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



Oppilaan tuki
Yleinen tuki

Opettaja tukee oppilaan oppimista luokassa pedagogisin järjestelyin eriyttämällä sekä 

antaa tarvittaessa tukiopetusta.

Tehostettu tuki

Luokassa toteuttavien tukimuotojen lisäksi oppilas saa tukea oppimiseensa laaja-alaiselta 

erityisopettajalta. Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.

Erityinen tuki

Luokassa oppilasta tuetaan useiden tukimuotojen avulla, oppilas saa laaja-alaisen 

erityisopettajan tukea ja oppilas saa koulunkäyntiavustajan tukea oppimistilanteissa. 

Oppilaalle laaditaan HOJKS.
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Ensimmäisten viikkojen ajankohtaiset

To 13.8.

- Koulutyö alkaa klo 8.45; opettaja vastassa koulun pihalla

- Koulupäivä päättyy klo 12

Pe 14.8.

- Koulupäivä klo 9-12

- Aamutoiminta alkaa klo 8.30

Ma 17.- Ti 18.8.

- Koulupäivä klo 9.15-12.15

Ke 19.8.

- Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa

- Lauttasaaren ala-asteen koulun vanhempainilta luokissa opettajan ilmoituksen mukaan
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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

Kevätlukukausi to 7.1. - la 5.6.2021

• Hiihtoloma vko 8 eli ma 22.2. - pe 26.2.2021



Yhteystiedot

• Koulun ensisijainen tiedottamisen ja yhteydenpidon kanava on Wilma, jonka 

kautta on mahdollisuus saada yhteys omaan opettajaan

• Ensisijaisesti yhteys omaan luokanopettajaan.

• Koulusihteerit auttavat Wilma-koodien kanssa sekä vastaavat koulumatka-

avustuksiin sekä oman äidinkielen opetukseen liittyvissä asioissa
• Katri Ojanen, Vattuniemen ala-asteen koulu, 09 310 82141

• Tinja Saariniemi, Lauttasaaren ala-asteen koulu, 09 310 21160

• Lauttasaaren ala-asteen koulun työjärjestyksiin ja oppilaaksiottoon liittyvissä 

asioissa apua saa apulaisrehtori Anna-Kaisa Penttiseltä, 09 310 72091

• Rehtoreihin saa parhaiten yhteyden sähköpostin tai Wilman välityksellä
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Kiitos osallistumisesta!

Lisätietoja 

edu.hel.fi/tervetuloakouluun


