
Tervetuloa 
koulutulokkaiden 
huoltajien tietoiskuun

Heli Färm, rehtori

Antti Mönki, apulaisrehtori



Toimintaohjeet tähän tilaisuuteen

• Keskitymme vain kouluun ilmoittautumiseen koulun aloitukseen liittyviin 

yleisiin asioihin, yksittäisiä oppilaita koskevat asiat hoidetaan erikseen

• Mikäli toivot puheenvuoroa, käytä ”Nosta kätesi” –toimintoa

• Kommenttikenttään voi kirjoittaa kysymyksen tai kommentin, joka tulee 

näkyviin kaikille
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Koulun lukuvuosi 2021-22

Kaupungin suomenkieliset peruskoulut ja lukiot

• Syyslukukausi 11.8.2021 (ke) - 22.12.2021 (ke)

Syysloma 18.10.2021 (ma) - 22.10.2021 (pe)

Joululoma 23.12.2021 (to) - 7.1.2022 (pe)

• Kevätlukukausi 10.1.2022 (ma) - 4.6.2022 (la)

Talviloma 21.2.2022 (ma) - 25.2.2022 (pe)
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Ekaluokkalaisten koulupäivät ja 
oppiaineet
Oppiaine tunteja

Äidinkieli / suomi 

toisena kielenä

7

Vieras kieli 2

Matematiikka 3

Ympäristöoppi 2

Katsomusaineet 1

Musiikki 1

Kuvataide 1

Käsityö 2

liikunta 2

Oppilaalla on ensimmäisenä kouluvuonna 

21 oppituntia viikossa

Koulupäivät alkavat klo 8-10 välillä ja 

päättyvät klo 12-14 välillä
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Suomen kieli / suomi toisena kielenä 
oppimäärä
• Oppilas voi opiskella S2 -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, 

ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta.

• S2-oppimäärän tehtävänä on tukea kielitaidon eri osa-alueita

• Oppilaan tarpeen S2 -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat opettajat 

yhdessä.

• Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista. Oppimäärän 

valinta on pysyväisluonteinen.
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Kieliohjelma

• Vieras kieli ensimmäiseltä luokalta: A1 englanti,

A1 saksa (pääkoulu)

• Kolmannelta luokalta (vapaaehtoinen) A2 saksa, A2 englanti

• Kuudennelta luokalta B1 ruotsi 
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Katsomusaineet

• Evankelis-luterilaiseen yhdyskuntaan kuuluva osallistuu aina tämän yhdyskunnan 

mukaiseen opetukseen.

• Ortodoksiseen yhdyskuntaan kuuluva opiskelee ortodoksista 

opetusta tai enemmistön mukaista opetusta.

• Muuhun oman uskonnon opetukseen osallistutaan huoltajan pyynnöstä (lomake)

• Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton opiskelee elämänkatsomustietoa.
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Oma äidinkieli

Helsingin kaupunki tarjoaa oman äidinkielen, kotikielen ja ulkomailla 

opiskellessa hankitun ylläpitokielen opetusta. Opetusta on kaksi tuntia viikossa.

Opetukseen voivat ilmoittautua:

• monikieliset oppilaat, joiden äidinkieli tai kotikieli on muu kuin suomi 

tai ruotsi

• oppilaat, joiden suvussa puhutaan romanikieltä

• oppilaat, joiden suvussa puhutaan saamea

• paluumuuttajaoppilaat, jotka ovat oppineet vieraan kielen 

opiskellessaan ulkomailla
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Kouluterveydenhuolto
• Kouluterveydenhuolto on jatkoa neuvolassa aloitetulle työlle. Se on luonteeltaan 

ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa.

• Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain määräaikaisissa terveystarkastuksissa. Osa 

terveystarkastuksista on laajoja terveystarkastuksia (1lk.- 5lk.- ja 8lk.), eli niihin kutsutaan myös 

vanhemmat ja tarvittaessa niihin osallistuu lääkäri erillisellä lääkärivastaantotolla. 

• Vuosittaisissa tarkastuksissa seurataan kasvua ja kehitystä sekä edistetään lapsen ja perheen 

hyvinvointia terveysneuvonnan ja muun ohjauksen avulla. 

• Vuosittaisissa terveystarkastuksissa jatketaan neuvolassa aloitettua rokotusohjelmaa ja 

tarvittaessa täydennetään puuttuvia rokotuksia. 

• Ekaluokkalaisten koteihin lähetetään erillinen tiedote ekaluokan terveystarkastuksista sekä 

tarkastuksiin liittyvät esitietolomakkeet lähempänä koulunaloitussyksyä. 

• Tarvittaessa terveydenhoitajalle voi varata erillisen ajan, mikäli on huolta lapsen kasvusta/ 

kehityksestä. 

• Lasten sairaudenhoito ja seuranta järjestetään omalla terveysasemalla/ yksityisellä 

lääkäriasemalla tai erikoissairaanhoidossa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. 

• Lapset voivat itsenäisesti tulla tapaamaan terveydenhoitaja koulupäivän aikana, ilman 

ajanvarausta erillisenä ”avoimien ovien aikana”, eli välitunnilla. 
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Koulukuraattoripalvelut

• Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä

• Yhteisötasolla koulukuraattorin työ on luokka- ja 

kouluyhteisön vuorovaikutuksen tukemista. Lisäksi kuraattorin tehtäviin 

kuuluu edistää ja tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. 
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Koulupsykologipalvelut

• Koulupsykologin tehtävä on tukea oppilaita, opettajia ja koko kouluyhteisöä
• Kaikki tämä palvelee samaa tavoitetta: oppilaiden hyvinvoinnin ja 

koulunkäynnin tukemista yhteistyössä koulun muun henkilöstön kanssa

• Psykologin asiantuntemuksella pyritään lisäämään vanhempien, lasten ja 

opettajien ymmärrystä oppilaiden hyvinvointia ja oppimista edistävistä 

teemoista

• Koulupsykologin osaamisaluetta ovat oppimiseen, tarkkaavuuteen sekä 

tunne-elämään ja vuorovaikutukseen liittyvät asiat

• Työn painoalue on ennaltaehkäisevässä työssä, joten yhteyttä saa ja 

kannattaakin ottaa matalalla kynnyksellä 
• Asiakkuuden käynnistyminen edellyttää huoltajan, oppilaan, opettajan tai 

muun ammattihenkilön aloitetta

• Usein myös lyhyt ohjauskeskustelu riittää
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Tuen kolmiportaisuus

• Kaikki oppilaat saavat koulussa yleistä tukea oppimiselleen ja kasvulleen

• Tarvittaessa oppilas voi saada tehostettua tukea tai erityistä tukea

• Mikäli esiopetuksessa herää huolta tai tarvetta pohtia tuen muotoja, 

esiopettajat ja päiväkodin johtajat toimivat yhteistyössä koulun kanssa, mutta 

myös huoltajan tulee olla yhteydessä kouluun

• Mahdollisesti tarvittavien lausuntojen hankkimisessa kannattaa olla aktiivinen

• Mikäli lapselle haetaan erityistä tukea toteutettavana pienryhmässä, tulee 

rehtorin kuulla huoltajia asiasta ajalla 14.1. – 29.1.2021
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Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamupäivätoimintaa järjestetään molemmissa koulurakennuksissa ja 

sitä järjestää ulkopuolinen palveluntuottaja, Puuhala. Lapset voivat osallistua 

toimintaan ennen oppituntien alkua.

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään molemmissa koulurakennuksissa sekä 

leikkipuisto Salpausselässä. Toimintaan voi osallistua heti oppituntien päätyttyä.

Toimintaan voivat osallistua 1.-2.-luokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat 

(aamupäivätoiminta 3.-4. luokkalaisille erityisen tuen oppilaille). Toimintaa ei 

järjestetä koulujen loma-aikana eikä lauantaikoulupäivinä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä tiedotetaan lisää 

kouluunilmoittutumisen yhteydessä. Hakuaika iltapäivätoimintaan on 22.3. –

23.4.2021.
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Kouluun ilmoittautuminen

• Kouluun ilmoittaudutaan pääasiallisesti sähköisesti 13.–29.1.2021. 

Lisätietoa sähköisestä ilmoittautumisesta kerrotaan tammikuussa 

toimitettavan oppivelvollisuusilmoituksen yhteydessä

• Lapsen voi ilmoittaa kouluun myös käymällä koululla keskiviikkona 20.1.2021 

klo 8.00–10.00 tai 17.00–19.00

• Pihlajiston ala-asteen kouluun ilmoittaudutaan pääkoulun uusissa 

väistötiloissa osoitteessa Salpausseläntie 1, Pihlajalaakson puisto
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Kevään aikataulut

• Lähikoulun oppilaaksiottopäätökset postitetaan viimeistään pe 5.3.2021 

• Erityisen tuen päätökset erityisluokille postitetaan viimeistään pe 5.3.2021 

• ma 8.3.2021 alkaen rehtori tekee päätökset erityisestä tuesta

• Mikäli koronatilanne sallii, kutsutaan koulutulokkaat huoltajineen 

aamutilaisuuteen tutustumaan kouluun toukokuussa 
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Yhteystiedot

Heli Färm

rehtori

heli.farm@hel.fi

p. 09 310 82557 Koulun kotisivut

www.pihjao.edu.hel.fi

Tanja Janger

koulusihteeri

tanja.janger@hel.fi

p. 09 310 82558
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Kiitos!


