
Tervetuloa Taivallahden koulutulokasinfoon! 
 

- Koulun aloitukseen liittyviä asioita lyhyesti 

- IP, AP 

- Kouluun ilmoittautuminen 

- Kielen opiskelun aloittaminen 1.-luokalta 

- Taiviksen kieliohjelma 

- Varhennettu A1-kieli 

- Kielirikaste 

 

Koulupolku alkaa 
- Koulunkäynnin aloittaminen on iso asia lapsen ja koko perheen elämässä 

- 1.-luokalla 3-5 oppituntia päivässä 

- Aamuhoito (koulu järjestää) 

- IPT = Iltapäivätoiminta (DEMO ja TAIVIS leikkipuisto järjestäjinä. 

- 21 oppituntia viikossa 

- Kodin ja koulun tärkeä tehtävä on kannustaa ja tukea lasta hänen uudessa 

elämänvaiheessaan. 

- Kysy ja ole kiinnostunut! 

 

Mitä ja miten koulussa opiskellaan? 
- Peruskoulun 1.-luokalla harjoitellaan koululaisen olemisen perusasioita – itsestä ja 

koulutarvikkeista huolehtimista sekä työskentelyä itsenäisesti ja ryhmässä -> vastuun 

lisäämistä pikku hiljaa, 

- Kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana opetellaan perustietoja ja –taitoja. Näihin 

kuuluvat lukeminen, kirjoittaminen, matematiikan, ympäristön ja luonnon perusasiat sekä 

kädentaidot ja liikunta. 

- Kaikki peruskoulun oppiaineet ja niiden tuntimäärien jakautuminen kerrotaan koulun 

omassa opetussuunnitelmassa, johon voi tutustua koulun kotisivujen linkin kautta. 

 

Helsingin strategia: Varhennettu kielten opetus – miksi ja miten? 
- Monipuolinen kielitaito on yksi tulevaisuuden avaintaidoista. 

- Alkuopetus on vieraan kielen oppimisen otollista aikaa. 

- Opetuksessa painottuvat suullinen ilmaisu ja vuorovaikutus. 

- Varhennettu kielten opetus lisää motivaatiota kielten opiskeluun. 

- Oppiminen tapahtuu toiminnallisesti ja elämyksellisesti. 

 

Taivallahden kieliohjelma 
- 1.-luokalla alkava A1-kieli: 

- englanti 

- saksa 



- 3.-luokalla valittava A2-kieli, joka lisää oppilaan viikkotuntimäärää: 

- englanti 

- saksa 

- espanja 

- 6.-luokalla alkava B1-kieli: 

- ruotsi 

- - 8.-luokalla valittava B2-kieli: 

- espanja 

- ranska 

- saksa 

Kieliryhmän koko 
- A1-kielien (englanti ja saksa) opetuksen minimiryhmäkoko 1. vuosiluokalla alkavassa kielessä 

on vähintään 12 oppilasta. 

- A2-kielien (englanti, saksa ja espanja) opetuksen minimiryhmäkoko alkavassa kielessä on 

vähintään 12 oppilasta. 

 

Kieliohjelma ja oppilaaksiotto 
- Kotimaisten kielten varhainen täydellinen kielikylpy (ruotsi) 

- Oppilaalla on oikeus päästä kielikylpypolun mukaiseen kouluun oppilaaksi. 

- Laajamittainen kaksikielinen opetus  

- Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella koko kaupungin alueelta. 

- Kielirikasteinen opetus eli suppea 

- Tarkoitettu oman oppilaaksiottoalueen oppilaille. Tarjotaan Taivallahdessa halukkaille 

koulun oppilaille (ei karsintaa vaan arvonta).  

- A1-kieli 

- Taivallahden peruskoulussa A1-kieliä ovat englanti ja saksa. 

- Harvinaiset A-kielet: oppilaalla on oikeus päästä lähimpään tarkoituksenmukaiseen 

kouluun, jossa voi opiskella 1.-luokalta alkavaa A-kieltä. Ilmoittautuessa ilmoitettu kieli. 

 

Ilmoittautuminen sähköisesti tai käymällä koululla 
- Sähköinen ilmoittautuminen on auki 13.-19.1.2021. Lisätietoa ilmoittautumistavasta ja 

aikataulusta kerrotaan vuodenvaihteessa toimitettavan oppivelvollisuusilmoituksen 

yhteydessä. 

- Kouluun ilmoittautuminen omalla koululla keskiviikkona 20.1.2021 kello 8.00-10.00 tai 

17.00-19.00. Lisätietoa toteutuksesta (turvallisuusohjeistus) laitetaan koulun kotisivuille. 

- Ensimmäiseltä luokalta alkavan A1-kielen valinta tehdään ilmoittautumisen yhteydessä. 

Myös toive päästä kielirikasteiselle luokalle tulee esittää ilmoittautuessa. 

- Ilmoittautuminen pitää tehdä Taivikseen koululla, jos 

- lapselle esitetään erityistä tukea 

- lapsi on tulossa koulume kielikylpyluokalle (ruotsi) oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta 

- lapselle valitaan sellainen A1-kieli, jota ei opeteta omassa lähikoulussa 

- Ilmoittautuminen kyseiseen kouluun, jos 

- lapsi pyrkii painotettuun tai vieraskieliseen opetukseen tai jos lapsi hakeutuu muusta syystä 

muuhun kuin lomakkeessa ilmoitettuun lähikouluun 



- Oppilaaksi pääseminen muuhun kuin omaan lähikouluun edellyttää, että koulussa on tilaa. 

Tätä kutsutaan toissijaiseksi oppilaaksiotoksi. 

 

Aamutoiminta  
- Kaikki koulut järjestävät myös aamutoiminta 1.- ja 2.-luokkien oppilaille. 

”Koulut järjestävät tarpeen mukaan aamupäivätoimintaa, jos lapsen koulupäivä ei ala kello 

8.30 mennessä. Toiminnassa ei tarjota erillistä aamupalaa. Lapsilla on mahdollisuus nauttia 

omia eväitä. Toiminnasta ei peritä asiakasmaksua.” 

- Taivallahden peruskoulun aamutoiminta järjestetään Taivis-leikkipuistossa kello 8.15 alkaen. 

- Tarkempi ilmoittautuminen aamutoimintaan tapahtuu syksyllä Wilman kautta, kun oppilaan 

lukujärjestys on selvinnyt ja huoltajat ovat saaneet Wilma-tunnukset. 

- 1. ja 2. kouluviikkona aamutoiminta järjestetään koululla omien opettajien toimesta. 

 

Koululaisten iltapäivätoiminta Helsingissä 
Lisätietoja hel.fi/iltapaivatoiminta 

- Perusopetuksen iltapäivätoiminta DEMO 

- 100 €/kk klo 16 saakka 

- 120 €/kk klo 17 saakka 

- Kehitysvammaisten ja autististen lasten iltapäivätoiminta VÄINÖLÄ 

- 1.- ja 2.-luokalla sama kuin perusopetuksen iltapäivätoiminnassa. 

- 3.-luokalta lähtien maksuton osana erityishuolto-ohjelmaa. 

- Koululaisten iltapäivätoiminta leikkipuistossa TAIVIS-puisto 

- Maksutonta toimintaa – välipalamaksu 36,10 €/kk 

- Maksuhuojennus- tai maksuvapautusmahdollisuus 

 

Iltapäivätoiminta 
- 1. -2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille järjestetään iltapäivätoimintaa koulupäivän 

jälkeen. 

- Lapsilla on mahdollisuus leikkiä omia leikkejä, liikkua, pelata, ulkoilla, tavata kavereita ja 

rentoutua sekä osallistua ohjattuun toimintaan sisällä ja ulkona. 

- Hakuaika toimintaan: 22.3.-23.4.2021. 

- HUOM! Hakulomake palautetaan sille toimijalle, johon haetaan.  

- Demo koululla ja Taivis-leikkipuistossa  

- Lisätietoja hel.fi/iltapaivatoiminta 

 

DEMO-iltapäiväkerho 
- Kerhomme sijaitsee pääasiassa koulun yläpihalla, ylätalon luokissa ja liikuntasalissa. Kauniina 

päivinä meitä näkee myös pienporukalla Väinämöisen kentällä. 

- Kerhossamme suosimme ulkoilua, mutta märkinä ja kylminä päivinä myös 

sisätilamahdollisuudet.  

- Kerhomme päiväohjelma: 

12.15-14.00 Ilmoittautumiset 

13.30-14.30 Välipala 



14.50-16.00 Ohjattu toiminta 

16.00-17.00 Ulkoilua 

- Hinnasto: 

12-16 100 €/kk 

12-17 120 €/kk 

Sisältää välipalan päivittäin. 

 

Kouluun ilmoittautuminen kaikissa kouluissa keskiviikkona 20.1.2021 
 

Taiviksen perusparannus ja väistötilat 
Rahoituspäätös saatiin toukokuussa 2020 

- Yleissuunnittelu jatkuu ja järjestetään ns. käyttäjäkokouksia. 

- Taiviksen pedagogiikan perusparannussuunnitelma. 

Alustava aikataulu:  

- Väistöön siirtyminen tapahtuu kesällä 2022 ja lukuvuosi 22-23 aloitetaan väistötiloissa. 

- Molemmat Taivallahden peruskoulun rakennukset peruskorjattu ja voimme muuttaa takaisin 

tammikuussa 2025. 

Taivallahden peruskoululle on varattu kaksi väistötilaa 

- Arkadiankatu 24:n tilat (remontoidut tilat, Taivis ensimmäinen käyttäjä). 

- Hiekkarannantie 6:n tilat (rannan siniset paviljongit). 

- 1.-luokat ja H-luokat. 

 

Tärkeät päivämäärät 
- 13.-29.1.2021 sähköinen kouluun ilmoittautuminen. 

- 20.1.2021 kello 8.00-10.00 ja 17.00-19.00 kouluun ilmoittautuminen omalla lähikoululla. 

- 2.3.2021 kello 17 kielikylpyvanhempien etäinfo. 

- 5.3.2021 huoltajille lähetetään virka-apulaisrehtorin tekemä päätös lapsen 

oppilaaksiottamisesta. 

- 22.3.-23.4.2021 iltapäivätoiminnan hakuaika, palautus suoraan toimijalle. 

- Mahdollinen kouluun tutustuminen vallitsevasta tilanteesta riippuen toukokuussa. 

Tiedotetaan koulun kotisivuilla. 

- Ke 11.8.2021 lukuvuosi alkaa, katso kellonaika oman koulun kotisivuilta. 

 


