
RUOHOLAHDEN 
ALA-ASTE 

KOULUTULOKKAIDEN 
VANHEMPAINILTA 10.12.2020
Rehtori Jouni-Jukka Annala

Apulaisrehtori Maria Nyqvist



MEIDÄN KOULU LUKUINA

• 291 oppilasta

• 14 opetusryhmää; yksi alueellinen erityisluokka

• 24 opettajaa

• 5 koulunkäyntiavustajaa 

Aikuiset luokassa:

• Oma ope

• Laaja-alainen erityisopettaja (ela)

• Resurssiopettaja(t)

• S2-opettaja (suomi toisena kielenä opettaja

• Koulunkäyntiavustaja

ERINOMAINEN YHTEISTYÖ
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LUKUVUODEN KESKEISET TEEMAT

•Oppilaiden osallistamisen ja 

yhteisöllisyyden parantaminen

•Koulun (luokan) toiminnan avaaminen 

sekä opsin ja koulun toimintakulttuurin 

näkyvämmäksi tekeminen

•YHTEISOPETTAJUUS
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MITÄ ON YHTEISOPETTAJUUS?

• 2 luokkaa = 1 luokka ja kaksi opettajaa

• Joustavat opetusryhmittelyt annettujen resurssien mukaan

-laaja-alainen erityisopettaja (ela)

-resurssiopettaja(t)

-S2-opettaja (suomi toisena kielenä opettaja

-koulunkäyntiavustaja

- oppilaat saavat monipuolista opetusta ja tukea

• Molemmat luokanopettajat huolehtivat yhteisvastuullisesti luokkatasosta 

(Wilma)
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Miten luokissa osallistetaan
oppilaita?
• 1A: harjoitellaan ja rohkaistaan oppilaita keskustelemaan yhdessä 

luokan yhteisistä asioista. Aiheet voivat olla opettajien tai oppilaiden 

esille nostamia.

• 1A-luokass aloitellaan luokkavaltuustotoimintaa. “Luokkavaltuustossa 

opettaja ja oppilaat kokoontuvat keskustelemaan 

yhdessä menneestä ja tulevasta koulunkäynnistä. Oppilaat pääsevät 

luokkavaltuuston avulla harjaannuttamaan demokratiataitojaan, mm. 

vuorovaikutusta, yhteistyötä ja vaikuttamista.”

• ”Oman oppimisen omistajuus”
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PÄIVÄRYTMI

• Oppitunnit välitunnit

1. 8.30-9.15

2. 9.15-10.00

Välitunti

3. 10.30-11.15

4. 11.15-12.30 (tunnin aikana ruokailu)

Välitunti

5. 12.45-13.30

6. 13.30-14.15   
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TUNTIJAKO 1.luokkalaisilla
VUOSILUOKAT 1
Äidinkieli ja kirjallisuus 7

A-kieli 2

B-kieli 

Matematiikka 3

Ympäristöoppi 2

Biologia ja maantieto 

Fysiikka ja kemia 

Terveystieto 

Uskonto/Elämänkatsomustieto 1

Historia ja yhteiskuntaoppi 

Musiikki 1

Kuvataide 1

Käsityö 2

Liikunta 2

Kotitalous 

Taito-ja taideaineiden 

valinnainen*

Oppilaanohjaus 

Valinnaiset aineet

Oppilaan tuntimäärät ** 21

Vapaaehtoinen A2-kieli ***

Vapaaehtoinen B2kieli 

Valtakunnalliset minimitunnit 19

* Taito- ja tyaideaineiden valinnaiset on siirrtetty suoraan taito- ja taideaineiden tuntimääriin.

** Oppilaan tuntimäärä voidaann tarkistaa vuosittain toimintasuunnitelmassa ylöspäin, mikäli resursseja on. 

mahdollisuuksien mukaan korotetaan 1. ja 2. luokan  matematiikan tuntimäärää yhdellä vuosiviikkotunnilla sekä äidinkielen tuntimäärää luokka-asteilla 3-6 yhdellä vuosiviikkotunnilla.

*** Toteutetaan lisätunteina oppilaan minimituntien päälle.
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RUOHOLAHDEN ALA-ASTEEN 
KIELIOHJELMA
KIELIRIKASTEISUUS

• Min 10% opetuksesta englanniksi 

• Tällä hetkellä luokat 1-3 (lv 2023-2024 lähtien kaikki)

 englannin kieltä tuodaan esille arjessa soveltuvissa kohden tehden 

siitä lapsille tuttua ja jokapäiväistä toimintaa.  

PAKOLLISET KIELET

• A1-KIELET (1.LK.): ENGLANTI JA SAKSA (2h/vko)

• B1-KIELI (6.LK): RUOTSI (2h/vko)

VAPAAEHTOISET KIELET

• A2-KIELET (3.LK): RANSKA JA ESPANJA (3.lk 1h/vko 4.-6.lk 2h/vko)
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YHTEISÖLLINEN 
OPPILASHUOLTORYHMÄN (YOHR)
KOKOONPANO 2020-2021
Oppilaiden tukena ovat lisäksi

Rehtori Jouni-Jukka Annala

• Laaja-alaiset erityisopettajat: Kiia Myllykangas, Tuire Sipilä

• Kuraattori: Harri Hypen (ti, ke, to)

• Terveydenhoitaja: Linda Ohlström (ti, ke, pe)

• Psykologi: Lauri Huhtanen (ti, pe)
• (SPOSTI: etunimi.sukunimi@hel.fi)

YHTEYDENOTOT: WILMA / SÄHKÖPOSTI/ PUHELIN (kts. Nettisivut)
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Ruohis: kaikille yhteinen 
lähikoulu

•  Kolmiportainen tuki

• Yleinen tuki tehostettu tuki  erityinen tuki (Inklusiivisuus)

• 17 eri kieltä
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OPPILAAKSIOTTO

• Oppilaalla on aina oikeus päästä osoitteensa mukaiseen lähikouluun

• Haku ASTI-palvelun kautta

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.

• Toissijainen haku
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AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

• Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä tiedotetaan lisää 

kouluunilmoittautumisen yhteydessä. Hakuaika 

iltapäivätoimintaan on 22.3. – 23.4.2021.

• Aamupäiväkerho koulun tiloissa klo 8.30-9.15 (maksuton).

• IltapäiväkerhoRuoholahden ala-asteella toiminnasta vastaa tällä 

hetkellä Beanet Oy koulun tiloissa klo 12.30-17.00 (maksullinen)
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KEVÄÄN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT

• 16.11.2020-21.1.2021: koulujen tiedotustilaisuudet

• 13.1.2021: Sähköinen kouluun ilmoittautuminen alkaa

• 14.-29.1.2021 huoltajien kuuleminen erityinen tuki

• 20.1.2021 klo 8-10 ja 17-19: ilmoittautuminen omalla lähikoululla 

(oppivelvollisuusilmoitus mukaan)

• 29.1. 2021: sähköinen ilmoittautuminen  päätty

• 5.3.: koulu postittaa oppilaaksiottopäätökset

• 22.3.-23.4. iltapäivätoiminnan hakuaika

• Toukokuu:  koulutulokkaiden ja huoltajien yhteinen aamu

• KE 11.8.2021: LUKUVUOSI ALKAA
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Rehtorin yhteistiedot

• WILMA

Sähköposti: jouni-jukka.annala @ hel.fi

Puhelin: 09-310 25810
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Tervetuloa Ruoholahden ala-
asteelle!
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