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KANNELMÄEN PERUSKOULU

KANNEL, Kanneltie 1, 1-4 lk RAITTI, Kaarelan raitti, 1-2 lk

15.1.2019



KANNELMÄEN PERUSKOULU

TAMMI, Ultramariinikuja 4, 1. lk RUNO, Runonlaulajantie 40, 5-9 luokat

15.1.2019



Oppilaaksiotto

• Koulutulokkaalla on aina oikeus päästä osoitteensa 

mukaiseen lähikouluun. 

• KIRJE 1: Rehtori tekee virallisen oppilaaksiottopäätöksen

Kannelmäen peruskouluun.

• KIRJE 2: Koulutalo, jossa lapsen koulupolku alkaa, 

määräytyy kotiosoitteen mukaan (lähin mahdollinen) → 

tieto koulutalosta tulee kirjeitse. Sama kirje sisältää 

kutsun tutustumistilaisuuteen toukokuussa. 



Koulupolku alkaa

• Koulunkäynnin aloittaminen on iso 

asia lapsen ja koko perheen 

elämässä.

• Koulutulokkaat odottavat innolla, ehkä 

hieman jännittäen koulun alkamista ja 

koululaiseksi tulemista. 

• Kodin ja koulun tärkeä yhteinen 

tehtävä on kannustaa ja tukea lasta 

hänen uudessa elämänvaiheessaan!



Opetussuunnitelma

• Jokaisen koulun oma opetussuunnitelma on koulun toiminnan ja opetuksen perusta. Se 

perustuu valtakunnallisiin ja kuntakohtaiseen opetussuunnitelman perusteisiin. Kaikkien 

Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelmat löytyvät osoitteesta ops.edu.hel.fi

• Opetussuunnitelma kertoo, miten koulussa työskennellään ja mitä koulu työssään 

painottaa. Se sisältää toiminta-ajatuksen ja arvot, oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien 

tavoitteet ja sisällöt, työtavat ja arvioinnin perusteet.

• Uudet opetussuunnitelmat sisältävät mm.
• toiminta-ajatuksen ja arvot

• kuvauksen toimintakulttuurista

• oppiaineiden ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

• oppimisen, kasvun, hyvinvoinnin ja koulunkäynnin tuen tavoitteet

• oppimisen arvioinnin perusteet

• Helsingin kouluissa lisäksi ilmiöpohjaista opiskelua

• www.ops.edu.hel.fi → Kannelmäen peruskoulu

http://www.ops.edu.hel.fi/


Koulussa opitaan

tulevaisuuden taitoja ja 

laaja-alaista osaamista

• Helsingissä on edistyksellinen, pedagogisesti 

monipuolinen ja digitaalisia työvälineitä 

hyödyntävä kasvatus ja koulutus. 

• Tuemme yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista, 

joka perustuu jokaisen oppijan vahvuuksien 

löytämiseen. 

• Kehitämme jatkuvasti pedagogiikkaa, 

oppimisympäristöjä, oppimisprosesseja ja 

osaamistamme. 



Mitä ja miten koulussa opiskellaan?

• Peruskoulun 1. luokalla harjoitellaan koululaisena olemisen 

perusasioita - itsestä ja koulutarvikkeista huolehtimista sekä 

työskentelyä itsenäisesti ja ryhmässä. 

• Kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana opetellaan perustietoja 

ja -taitoja. Näihin kuuluvat lukeminen, kirjoittaminen, matematiikan, 

ympäristön ja luonnon perusasiat sekä kädentaidot ja liikunta.
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OPS tuntijako 1. vuosiluokka

ÄIDINKIELI/ SUOMI TOISENA KIELENÄ 7 vuosiviikkotuntia (vvt)

A-kieli 2 vvt

MATEMATIIKKA 3 vvt

YMPÄRISTÖOPPI 2 vvt

KATSOMUSAINE 1 vvt

MUSIIKKI 1 vvt

KUVATAIDE 1 vvt

KÄSITYÖ 2 vvt

LIIKUNTA 2 vvt

Yhteensä 21 vvt

15.1.2019



1. luokalta alkava kielten opetus –

miksi ja miten?

- Monipuolinen kielitaito on yksi 

tulevaisuuden avaintaidoista.

- Alkuopetus on vieraan kielen 

oppimisen otollista aika.

- Opetuksessa painottuvat suullinen 

ilmaisu ja vuorovaikutus.

- Varhennettu kielten opetus lisää 

motivaatiota kielten opiskeluun.

- Oppiminen tapahtuu toiminnallisesti  

ja elämyksellisesti. 

https://vimeo.com/apogeeoy/review/305

735525/66281da409

https://vimeo.com/apogeeoy/review/305735525/66281da409


Meidän koulun 

kieliohjelma

• A-kieli (1. lk): ENGLANTI, RANSKA, 

RUOTSI, SAKSA

• Vapaaehtoinen A-kieli (3./4. lk): 

ENGLANTI, RANSKA,SAKSA, 

VENÄJÄ

• B-kieli (6.lk): RUOTSI ja ENGLANTI

• B2-kieli (8. lk): ESPANJA, RANSKA, 

SAKSA, VENÄJÄ 



Uutta!

KIELIRIKASTEINEN SUOMI-ENGLANTI OPETUS 
alkaa koulussamme 1. vuosiluokalla syksyllä 2019 
Tarkoitettu oman oppilaaksiottoalueen oppilaille (ml. tavallinen toissijainen otto).

Tarjotaan kaikille halukkaille koulun oppilaille (ei soveltuvuuskoetta). 

NÄISTÄ VALITAAN:

A1-ENGLANTI, RANSKA, RUOTSI tai SAKSA (kielen opiskelua 

2 tuntia viikossa) 

TAI

KIELIRIKAISTEINEN SUOMI-ENGLANTI-OPETUS + A1-ENGLANTI 

(eri oppiaineiden sisältöjä ja teemoja englanniksi 4-5 tuntia 

viikossa + englannin kielen opiskelua 2 tuntia viikossa)
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Helsingin peruskouluissa 
on mahdollisuus saada 
monenlaista tukea 
koulutyöhön.

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/apua-oppilaalle/

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/apua-oppilaalle/


• monipuoliset ja vaihtelevat 

koulutehtävät

• opiskelu joustavissa opetusryhmissä

• oppilaanohjaus

• tukiopetus

• erityisopetus

• oppilashuollon palvelut

• erityisen ja tehostetun tuen palvelut

• Ryhmä työskentelee kouluyhteisön 

hyvinvoinnin edistämiseksi ja etsii 

ratkaisuja tukea tarvitsevien 

oppilaiden auttamiseksi. Ryhmään 

voi kuulua rehtori, 

kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri, 

koulukuraattori, koulupsykologi, 

erityisopettaja ja opinto-ohjaaja sekä 

tarvittaessa luokanopettaja tai 

luokanvalvoja/ryhmänohjaaja. 

Oppimista tukevat 

yleisesti

Moniammatillinen 

oppilashuoltoryhmä
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Pedagoginen tuki perusopetuksessa

Laadukas 
perusopetus

Yleinen tuki

Tehostettu tuki

Erityinen tuki

•Kaikille oppilaille, jotka tarvitsevat 
tukea silloin tällöin

•Kehitetään tietoisesti opetusta ja 
toimintakulttuuria

•tehdään j otakin toisin

•Niille oppilaille, jotka tarvitsevat 
säännöllistä tukea ja useita tukimuotoja 
yhtä aikaa

•Perustuu pedagogiseen arvioon

•Toimeenpannaan 
oppimissuunnitelmalla

• Tehdään enemmän toisin

•Niille oppilaille, joilla tuen tarve on 
huomattava ja pitkäaikainen

•Perustuu pedagogiseen selvitykseen

•Erityisen tuen päätös

•Toimeenpannaan HOJKS:lla

• Tehdään intensiiv isemmin toisin

Perusopetuslaissa 

säädetty jä 

tukimuotoja

kuten tukiopetus, osa-

aikainen erity isopetus, 

tulkitsemis- ja 

av ustajapalv elut sekä 

erity iset

apuv älineet:

Voi käy ttää kaikilla 

kolmella tuen tasolla 

sekä y ksittäin että

samanaikaisesti 

toisiaan täy dentäv inä.
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ennakointia ja 

ennaltaehkäisevää 

toimintaa

Varhaista 
puuttumista 

Korjaavaa 
toimintaa

Oppimisympäristön 

muokkaus 

esteettömäksi, 

saav utettav aksi ja 

käy ttökelpoiseksi

Tukitoimien 
tsekkauslista

ennakointi-ratkaisukeskeisyys-suunnitelmallisuus

14.1.2019
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Iltapäivätoiminta helpottaa 
työelämän vaatimusten ja 

lapsen hyvän arjen 
yhteensovittamista

Iltapäivätoiminta 
täydentää alkuopetuksen 

antamia valmiuksia 
kasvuun ja oppimiseen. 

Iltapäivätoiminnassa vaihtelevat leikki ja 

ohjattu toiminta. Siellä lapsi ulkoilee, viettää 

aikaansa yhdessä toisten lasten kanssa ja saa 

uusia kavereita.

Koululaisten iltapäivätoiminta 



Iltapäivätoiminta

• 1.-2.-luokkalaisille  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: 18.3. -18.4.2019 

• Lisätietoja hel.fi/iltapaivatoiminta



Koululaisten iltapäivätoiminta Helsingissä

Maksuhuojennus- tai maksuvapautusmahdollisuus

Perusopetuksen 
iltapäivätoiminta

Maksutonta toimintaa -
välipalamaksu 36,10 e/kk

1. ja 2 luokalla sama kuin 
perusopetuksen 
iltapäivätoiminnassa. 3. luokalta 
lähtien maksuton osana 
erityishuolto-ohjelmaa.

100 €/kk klo 16 saakka
120 €/kk klo 17 saakka

Kehitysvammaisten 
ja autististen lasten 
iltapäivätoiminta

Leikkipuistojen 
iltapäivätoiminta 

Ei subjektiivinen oikeus



Koulumme oppilaiden 

iltapäivätoimintapaikat

• KANNEL: ILTISKIDS 

• RAITTI: LIIKUNTAILTAPÄIVÄKERHO

• TAMMI: jompikumpi edellä mainituista

Lisäksi: 

Leikkipuisto Trumpetti ja Kannelmäki 

Kannelmäen seurakunta



Uusi palvelutuottaja:

Liikunnallinen iltapäiväkerho

Järjestäjänä Sportti Iltapäiväkerhot Oy, joka toiminut 

Espoossa vuodesta 2004 lähtien 

• Iltapäiväkerhossa leikitään, pelataan, levätään, ulkoillaan

• Lapset pääsevät itse osallistumaan toiminnan suunnitteluun ja 

päiväohjelmaan

• Läksyjentekoa aloitetaan, ohjaajat auttavat tarpeen mukaan jokaista lasta

• Monipuolinen, kaikille lapsille ja taustoille sopiva liikunnallisuus

• Myös muita ohjattuja teemoja, kuten askartelua, lukupiiriä, retkiä 

lähiympäristöön 

• Terveellinen ja vaihteleva välipala

• Lisätietoa ja ilmoittautumiset palveluntuottaja Kim Wollstenille:

• p. 040 543 9670, kim.wollsten@gmail.com Lisätietoa: 

www.liikuntailtapaivakerho.fi 

mailto:kim.wollsten@gmail.com


Aamutoiminta

Aamutoiminta on ennen koulupäivän alkua pienille koululaisille 

järjestettyä toimintaa. Sitä järjestetään kaupungin peruskouluissa tai 

koulujen lähellä olevissa leikkipuistoissa. 

Aamutoiminta on vapaaehtoista ja maksutonta. Toiminnassa ei tarjota 

aamupalaa, mutta lapsi voi tuoda kotoa omat eväät. 

ILMOITTAUTUMINEN: kouluun ilmoittautumisen 

yhteydessä (alustava tarve) ja elokuussa Wilman kautta 

(varsinainen).

Lukuvuonna 2018- 2019 toiminta on järjestetty klo 8.30 -10.00 välisenä aikana 

leikkipuisto Kannelmäessä.

15.1.2019 aamutoiminta 23



Lisätietoa ja monikielistä 

ohjausmateriaalia 

iltapäivätoiminnan sivuilta 

www.hel.fi/iltapaivatoiminta

15.1.2019 Koululaisten iltapäivätoiminta 24



Tärkeät päivämäärät 1/3

KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN

7.-23.1.2019 sähköinen kouluun ilmoittautuminen Wilmassa 

wilma.edu.hel.fi. 

Keskiviikkona 23.1.2019 klo 8.00-10.00 ja 17.00-19.00 

kouluun ilmoittautuminen käymällä koululla: kaikki 

ilmoittautuvat Kanneltie 1, kouluravintola
• (monikielinen ohjaaja paikalla klo 8-10/ somali)

https://wilma.edu.hel.fi/


Kouluun ilmoittautuminen koululla 1/3

Ilmoittautuminen pitää tehdä omassa lähikoulussa, jos:

- lapselle esitetään erityistä tukea 

Ilmoittautuminen muussa kuin omassa lähikoulussa, jos:

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

lähikoulussa

- lapsi pyrkii painotettuun tai vieraskieliseen opetukseen tai 

- lapsi hakeutuu muusta syystä muuhun kuin lähikouluun

Oppilaaksi pääseminen muuhun kuin omaan lähikouluun edellyttää, että 

koulussa on tilaa.
15.1.2019



Tärkeät päivämäärät 2/3

HAKU ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN:

18.3. -18.4.2019

OPPILAAKSIOTTOPÄÄTÖKSET:

• 15.3.2019 postitetaan rehtorin tekemä päätös lapsen oppilaaksi ottamisesta 

(päätös Kannelmäen peruskouluun ottamisesta)

• 29.3.2019 mennessä huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti, mikäli hän 

ei ota vastaan lapsen koulupaikkaa

• Rehtori tekee erityisen tuen päätökset (integraatio) 15.3.2019 jälkeen 

• Päätökset erityisluokasta postitetaan hallinnosta 15.3.2019

15.1.2019



Tärkeät päivämäärät 3/3

KOULUUN TUTUSTUMINEN

(kutsu kirjeitse huhtikuun aikana)

KANNEL tiistaina 14.5.2019 klo 8.00 – 9.00

RAITTI keskiviikkona 15.5.2019 klo 8.00 – 9.00

TAMMI perjantaina 17.5.2019 klo 8.00 – 9.00

LUKUVUOSI 2019 – 2020

alkaa torstaina 8.8.2019 klo 9.00

15.1.2019



Kiitos osallistumisesta!

Lisätietoja 

edu.hel.fi/tervetuloakouluun


