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Koulun toiminta-ajatus

Lauttasaaren ala-asteen koulu on oppilaiden, 
opettajien ja vanhempien yhteinen koulu. Kodin ja 
koulun aikuisten kasvatuskumppaanuudella tuetaan 
oppilaan kasvua ja kehitystä. Meillä opiskellaan arjen, 
ajattelun ja oppimisen taitoja. Rohkaisemme oppilaita 
osallisuuteen sekä kantamaan vastuuta itsestä, muista 
ja ympäristöstä. 



Kuinka tuen lapseni koulunkäyntiä?

• Kiinnostus koulutyötä kohtaan
• Yhdessäolo lapsen kanssa
• Kouluarjen seuraaminen
• Sopivasti mitoitettu apua 

läksyjen teossa
• Ohjaaminen hyviin 

käytöstapoihin yhdessä 
koulun kanssa

• Osallistuminen 
tavoitekeskusteluun 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



Elokuu 2019
• Koulu alkaa torstaina 8.8. klo 9.00- 12.05
• Pe 9.8. koulupäivä klo 9.00-12.05
• Viikolla 33 (12.-16.8.19) 

– Koulua ma - to klo 9.00 – 13.15, pe 9.00-12.05 
• Tutustumisvartit  aamuisin 8.00-9.00 ja iltapäivisin
• Opettajat jakavat aikoja to 8.8. ja pe 9.8.

• Viikolla 34 
– Siirrytään opiskelemaan työjärjestyksen mukaan 

(21 h/vk)    
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Vanhempainillat ja yhteystiedot

• Vanhempainilta maanantaina 19.8. 
klo 17.30 A1-kielen infoilta
klo 18-18.30/45 yhteinen osuus liikuntasalissa
klo 18.30/45 – 20 omassa luokassa

 Viikoilla 33/34 vanhempien & opettajien tutustumisvartit
 Vanhemmat viestivät luokanopettajalle oppilaan tarpeista

• Luokanopettajaan saa yhteyden:
– sähköpostilla etunimi.sukunimi@edu.hel.fi
– WILMA:n kautta; pikaviestit/luo uusi viesti > elokuussa uudet 

Wilma- tunnukset
– puh. 09 310 82142 (Myllykallio) 

puh. 09 310 72090, 050 427 5584 (Hedengren) 
– koulun kotisivut 

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/lauttasaaren-ala-
aste/ajankohtaista/
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Lukuvuosi 2019-2020

• Lauttasaaren ala-asteen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2019-2020:
Työaika alkaa syksyllä 8.8.2019 (to) ja päättyy 20.12.2019 (pe).
– Syysloma on viikolla 42 14.10.2019 (ma) - 18.10.2019 (pe).
– Joululoma on 21.12.2019 (la) - 5.1.2020 (su).

Työaika alkaa keväällä 6.1.2020 (ma) ja päättyy 31.5.2020 (la).
– Talviloma on viikolla 8 eli 17.2.2020 (ma) - 21.2.2020 (pe).
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Koulutilat lv 2019-2020

• Myllykallion koulutalo & lisätilat pihalla (ml. 
musiikkiopisto), Myllykalliontie 3 
- Lisäksi kieliä, liikuntaa, käsitöitä, musiikkia ja erityisopetusta
- 1.-6. -luokkia, n. 650 oppilasta

• Hedengrenin tilat, Lauttasaarentie 50
– Avoimia oppimisen tiloja 
– 1.-6. -luokkia, yhteensä n. 375 oppilasta
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Avoin alku

• Avoimessa alussa lapsilla ja opettajilla on mahdollisuus 
tutustua toisiinsa ennen pysyvien ryhmien muodostamista

• Oppilailla on vähintään kaksi tuttua ja turvallista omaa 
opettajaa, jotka toimivat yhteisopettajuuden periaatteella

• Tavoitteena muodostaa hyvät ja toimivat ryhmät sekä joustava 
yhteistyö oppimisen edistämiseksi



Ensimmäiset kouluviikot

• Luodaan rauhallinen ja turvallinen alku koulupolulle.
• Tutustutaan luokkatovereihin, opettajiin ja koulutiloihin.
• Harjoitellaan koulun toimintatapoja ja koululaisena olemista. 



Koululaisen taitoja

• 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



Tuntijako 1. luokalla  
kielirikasteinen opetus max 25% englanniksi 

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
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Tuntijako, kielikylpy 1.luokalla

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
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A1-kieli, ensimmäinen vieras kieli
- alkaa 1. luokalta
- englanti, espanja, ranska, saksa

- toteutuu kielirikasteinen, espanja, englanti ja ranska

Vapaaehtoinen A2-kieli
- alkaa 4. luokalta
- englanti, espanja, ranska, saksa
- jos A1-kielenä muu kuin englanti, on tärkeää valita 
A2-kieleksi englanti 

B1-kieli
- alkaa 6. luokalla
- ruotsi

Lauttasaaren ala-asteen koulun kieliohjelma



Kielirikasteinen opetus (en)

• Kaikki englannin kielirikasteiset luokat aloittavat  
CLIL- menetelmällä 
(Content and Language Integrated Learning) 

• Ryhmän opetus toteutetaan yleisopetuksen 
opetussuunnitelman mukaan

• Tunneista < 25% järjestetään englanninkielellä 
arjen tilanteissa, taito- ja taideaineissa sekä 
mahdollisesti jaksoina muissakin aineissa.



Iltapäivätoiminta
• Nano- kerho Myllykallio, Lauttasaaren srk, 

Leikkipuisto Lahnalahti
• Kuljetukset ryhmiin järjestetään yhteistyössä 

iltapäivätoiminnan järjestäjien kanssa ajalla 
8.8.-23.8.

• Vapaita ip -paikkoja voi tiedustella suoraan 
leikkipuistosta, Nano-kerhosta ja kirkolta

• Päätökset iltapäivätoimintapaikoista postitetaan 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta kotiin 

28.6.2019 mennessä.
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Terveydenhoitajan terveiset

- Kouluterveydenhuollossa seurataan ja edistetään oppilaan 
terveyttä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhempien 
kasvatustyötä.

- Luokkakohtaiset määräaikaistarkastukset ovat vuosittain ja 
laaja-alaiset terveystarkastukset 1. ja 5. luokalla

- 1. luokan terveystarkastukset aloitetaan kesä- ja elokuussa 
ennen koulun alkua ja jatkuvat syksyllä

- Ajanvarausaikoja saa sähköisesti tai puhelimitse
- Erityisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat ilmoitettava suoraan 

terveydenhoitajalle
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Kuraattorin ja psykologin palvelut koululla

Missä asioissa voi pyytää neuvoa?
– Mielialaan, pelkoihin liittyvät huolet
– Yksinäisyys tai kaverisuhdepulmat
– Oppimisen haasteet
– Kun koulunkäynti ei suju

Oireilu kotona vai koulussa?
– Voidaan pohtia yhdessä psykologin tai kuraattorin kanssa
– Perheen tuki helsinki-sivuilla https://www.hel.fi/perheentuki

– Yhteys joko suoraan puhelimitse tai wilman kautta, jonka kautta 
voidaan järjestää tapaaminen

https://www.hel.fi/perheentuki


Tervetuloa aloittamaan koulutaivalta 
Lauttasaaren ala-asteelle!
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