
Tervetuloa 

Oulunkylän ala-asteen kouluun



Koulutulokkaat

”Lapsella on into olla 

koululainen.”



Muutos arjessa

• luonnollinen asia

• itsenäistyminen

• opettajan asema

• Lapsen oma vastuu



Vanhempien huoli pois

• kaikki oppivat ajallaan

– eriyttäminen (lukutaitoiset jne.)

• kiirehtiminen ei ole hyväksi

• uusi luokka – uudet kaverit

• oppilashuolto



Turvallisen koulun teesit

1. Koulussa kaikki otetaan 

mukaan.

2. Ketään ei saa kiusata eikä 

vahingoittaa.

3. Tiloista ja tavaroista 

pidetään hyvää huolta.



Oppilaan tuki Oulunkylän ala-asteella

Oppilaan tuki ensimmäisellä luokalla:

yleinen tuki

tehostettu tuki

erityinen tuki yleisopetuksessa

erityinen tuki erityisluokassa

- tavoitteena on oppilaalle

oikea-aikainen tuki



Mitä vanhemmat voivat tehdä?

• asenne, kiinnostus

• kehu ja kannusta

• kysele

• lue lapselle

• puhu myönteisesti 

opettajasta, koulusta ja 

koulunkäynnistä



• aseta rajoja

• pidä kiinni arkirutiineista

• opeta lapselle itsenäistä 

selviytymistä

• nimikoi vaatteet ja kengät

• osallistumalla osoitat 

lapselle, että koulu on 

tärkeä



• yhteisöllisyys ja luokkien välinen 

yhteistyö korostuu

• oppiainerajat hämärtyvät, ilmiöt

• taidot tietojen sijaan

• laaja-alainen osaaminen

Opetussuunnitelma













• Koulu alkaa 11.8. (ke) ja päättyy 22.12. (pe). 

• syysloma on vko 42 eli 18.10.  - 22.10.2021

• joululoma on 23.12.2021 - 7.1.2022 

• Koulu alkaa keväällä 10.1.-22 (ma) 

ja päättyy 4.6.-22 (la). 

• talviloma on vko 8 eli 21.2. - 25.2.2022 

Ensi lukuvuoden työajat



Elokuussa

• koulu alkaa ke 11.8. kello 8:30

• ensimmäinen kouluviikko (ke-pe)

– koulua klo 8:30-12:00

• Elokuun loppuun asti koulua 

klo 8:30-12:15

• vanhempainilta torstaina 26.8.

(päivämäärän ja kellonajan 

varmistus koulun alettua)



• tavoitteena muodostaa tasaiset ja toimivat 

opetusryhmät 

- tuen tarve huomioiden

• opitaan tuntemaan kaikki ykkösten opettajat 

ja ykköset

• ekaluokat tekevät yhteistyötä ja 

ryhmät saattavat vaihdella päivien 

sisällä pitkin vuotta

Uusia kaverisuhteita syntyy 
ja on tarkoitus syntyä!

Luokkien muodostamisesta



Tulevat ekaluokat

• Teinintie:

– 1A, 1B ja 1C

– Opettajina 

Annukka Korhonen 

Anu Kiviluoto 

Siri Turunen

• Veräjälaakso:

– 1D, 1E ja 1-2 F

– Opettajina 

Meri-Tuuli Falita

Eeva Seppänen

Anja Lempiäinen



• lapset on jaettu alustaviin ryhmiin

• ensimmäiset viisi koulupäivää 

on sama kokoonpano kuin 

ensimmäisenä päivänä 

• elokuussa ryhmien kokoonpanoja

vaihdellaan 

• vaihdot keskellä päivää; 

aamulla tullaan aina siihen luokkaan, 

josta on lähdetty kotiin

• perusryhmät muodostetaan 

elokuun loppuun mennessä

Aluksi



Kodin ja koulun yhteistyö

• arjen yhteistyö opettajan 

kanssa

– yhteydenotot opettajaan 

matalalla kynnyksellä

– kotitehtävät

– Wilman käyttö

• huoltajat saavat avainkoodin 

tunnuksia varten postitse

• luokkatoimikunta

• vanhempainyhdistys Oiva



Aamutoiminta

• ilmoittautuminen Wilman kautta vasta 

pysyvän lukujärjestyksen selvittyä

• ohjeet tulevat Wilmaan 

elokuussa

• tärkeää täyttää ajankohta ja 

oikeat viikonpäivät

• koulu ei voi täydentää 

ilmoittautumislomaketta



Oulunkylän ala-asteen vanhempainyhdistys
Oiva ry

• koko koulun yhteinen vanhempainyhdistys

• kokoontuu muutaman kerran lukukaudessa

Vanhempainyhdistyksemme haluaa tukea yhteisöllisyyttä ja 
yhteishenkeä niin luokassa, koulussa kuin asuinalueellamme
Oulunkylässä.



• hallituksen jäsenenä
• kokouksissa
• luokkayhteyshenkilönä tiedottamisen apuna
• avustajana tapahtumissa

OIVAN VAPAAEHTOINEN JÄSENMAKSU 

• 10 €/perhe/lukuvuosi
• Tulot käytetään esim. teatteriesitykseen ja muihin tapahtumiin.

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN!

www.facebook.com/vanhempainyhdistysoiva
Oiva.vanhempainyhdistys@gmail.com

https://sites.google.com/site/oivavanhempainyhdistys/

Voit olla mukana Oivassa

http://www.facebook.com/vanhempainyhdistysoiva
https://sites.google.com/site/oivavanhempainyhdistys/


Terveystarkastus

Terveydenhoitaja Tiina Rajakari

puh. 050 310 5643

• Ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa –

neuvolan jatke

• terveystarkastukset kesällä Teinintiellä

kesäkuussa ennen juhannusta tai 

elokuun alussa

• Ajan voi varata jo nyt!


