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RUOHIS

• 275 oppilasta

• 14 opetusryhmää; yksi alueellinen erityisluokka + valmistavan 

opetuksen ryhmä

• 20 opettajaa

• 4 koulunkäyntiavustajaa 

Aikuiset luokassa:

• Oma ope

• Laaja-alainen erityisopettaja (ela)

• Resurssiopettaja ERINOMAINEN YHTEISTYÖ

• S2-opettaja (suomi toisena kielenä opettaja)

• Koulunkäyntiavustaja
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LUKUVUODEN KESKEISET TEEMAT

•Oppilaiden osallistamisen ja yhteisöllisyyden 

parantaminen

•Koko yhteisön hyvinvointi

•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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PÄIVÄRYTMI (1.luokkalaisen päivä)

• 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 1-4 (lv 2023-2024 lähtien kaikki)

 englannin kieltä tuodaan esille arjessa soveltuvissa kohden tehden siitä lapsille tuttua 

ja jokapäiväistä toimintaa.  

PAKOLLISET KIELET (min. 12 oppilasta)

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

• B1-KIELI (6.LK): RUOTSI (2h/vko)

VAPAAEHTOISET KIELET (min. 12 oppilasta)

• A2-KIELET (3.LK): RANSKA, ESPANJA ja ENGLANTI (3.lk 1h/vko 4.-6.lk 2h/vko). 

Englantia tarjotaan ainoastaan A1-saksan valinneille.
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YHTEISÖLLINEN 
OPPILASHUOLTORYHMÄN (YOHR)
KOKOONPANO 2021-2022
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: Eero 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)

• n.20 eri kieltä
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KEVÄÄN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT
• 5.-30.1.2022 Sähköinen kouluun ilmoittautuminen 

osoitteessa asti.hel.fi. Oppivelvollisuusilmoitus lähetetään Suomi.fi -palvelun kautta tai postitse 

ke 5.1.2022 alkaen.

• 5.-30.1.2022 Hakuaika painotettuun, englanninkieliseen ja laajamittaiseen kaksikieliseen 

opetukseen erillisellä lomakkeella.

• 17.-27.1.2022 Rehtori kutsuu tulevan oppilaan ja huoltajien kuulemiseen erityisen tuen päätöstä 

varten, kun kyseessä on erityisen tuen järjestämisestä muun opetuksen yhteydessä tai 

lähikoulun erityisluokalla.

• 26.1.2022 Ilmoittautuminen tarvittaessa omalla lähikoululla klo 8.00-10.00 

(oppivelvollisuusilmoitus mukaan)

• 31.1.2022 Jos perhe muuttaa Helsinkiin ilmoittautumisen päättymisen jälkeen ja haluaa lapsen 

lähikouluun, huoltajan tulee ottaa yhteyttä lähikoulun rehtoriin, joka tekee 

oppilaaksiottopäätöksen. 

• 4.3.2022 Koulu lähettää oppilaaksiottopäätöksen Suomi.fi-palvelussa tai postitse oppilaan 

kotiin. Päätös erityisestä tuesta erityisluokalla postitetaan kotiin.

• 21.3.−22.4.2022 Iltapäivätoiminnan hakuaika (päätökset postitetaan koteihin heinäkuun alussa)

 Ei vielä tietoa palveluntuottajasta

10

https://asti.hel.fi/#/landing


MITEN KOULUUN ILMOITTAUDUTAAN?
• Lähikouluun ilmoittautuminen

• Ilmoittaudu Astissa 5.1.-30.1. välillä tai käymällä lähikoululla keskiviikkona 26.1. klo 8-10

• Painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen 

hakeutuminen
• Täytä verkkolomake 5.1.-30.1. välillä (linkki lomakkeeseen löytyy viimeistään hakuajan 

alkaessa osoitteesta edu.hel.fi/tervetuloakouluun sekä opetusta järjestävien koulujen 

nettisivuilta)

• A1-kieli, jota ei voi opiskella omassa lähikoulussa
• Ilmoittaudu toiveesi mukaisella koululla, jossa haluttua kieltä voi opiskella 26.1. klo 8-10

• Muuhun kuin omaan lähikouluun hakeutuminen
• Ilmoittaudu toiveesi mukaisella koululla 26.1. klo 8-10

• Kielikylpyopetukseen ilmoittautuminen
• Ilmoittaudu käymällä lapsen kielikylpypolun mukaisella koululla 26.1. klo 8-10

• Ruotsinkielisen lähikoulun vaihtaminen suomenkieliseen 

lähikouluun (tai toisin päin)
• Ilmoittaudu käymällä lähikoululla keskiviikkona 26.1. klo 8-10
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MITEN KOULUUN ILMOITTAUDUTAAN?
• Koulun aloittaminen vuotta aikaisemmin

• Huoltajan hankittava tarvittavat asiantuntijalausunnot ennen kouluun 

ilmoittautumista

• Lähikouluun ilmoittaudutaan käymällä koululla 26.1. klo 8-10

• Muut vaihtoehdot kuin lähikoulu: samat hakumenettelyt kuin 

edellisellä dialla

• Koulun aloittaminen vuotta myöhemmin
• Huoltajan tulee ilmoittaa lähikoulun rehtorille, että lapsi aloittaa 

perusopetuksen aloittamista vuotta säädettyä myöhemmin (tai että 

lapselle haetaan päätöstä aloittamisesta vuotta säädettyä 

myöhemmin) 

• Jos päätöstä haetaan vasta nyt, hakemus ja liitteenä olevat 

tarvittavat asiantuntijalausunnot jätetään lapsen päiväkodin johtajalle

• Päiväkodin kanssa sovitaan esiopetuksen/varhaiskasvatuksen 

järjestämisestä
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Painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen 
opetukseen hakeutuminen
• Painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen hakeudutaan 

osallistumalla valintakokeeseen.

LISÄTIETOA ”Tervetuloa kouluun!”-oppaassa

• http://www.edu.hel.fi/tervetuloakouluun
• Tervetuloa kouluun -opas (verkossa saatavilla myös 

englanninkielisenä)

• Koulujen omat nettisivut
• https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/

• Kasvatuksen ja koulutuksen neuvonta
• puh. 09 310 44986 (ma-pe klo 10-12 ja 13-15)

• sähköposti: koulutusneuvonta@hel.fi
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RUOHIS: yhteystiedot

• Koulun kotisivut

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/ruoholahden-ala-aste

• rehtori:

-jouni-jukka.annala @ hel.fi

-09-310 25810

• Yohr-sähköposti (etunimi.sukunimi@hel.fi)

WILMA
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Tervetuloa Ruoholahden ala-
asteelle!

15


