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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 tehtävä on
kannustaa ja tukea lasta hänen uudessa
elämänvaiheessaan.

Kouluvalmiudesta
= lapsen valmius tulla ryhmään/kouluun ja osallistua siellä
annettavaan opetukseen
• Voidaan karkeasti jakaa kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat kaikki
yhtä tärkeitä
• Työskentelytaidot
• Tiedolliset valmiudet
• Sosiaalinen / tunne-elämän kypsyys
• Lisäksi oppimismotivaatio, kiinnostus oppia uusia asioita, on
olennainen osa kouluvalmiutta.

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. Lisäksi oppiaineina myös
vieras kieli, uskonto/elämänkatsomustieto ja musiikki.
• Ekaluokkalaisen viikkotuntimäärä on 21h, koulupäivä 4h (8-12, 9-13) (1pv 5h)
• Tuntijaon mukaisesti: äidinkieli 7h/vko, matematiikka 3h/vko, muut 1-2h/vko

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
https://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.

• Opetussuunnitelma sisältää 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

TÖÖLÖN ALA-ASTEEN KOULU
Vanha talo, tuoreet tuulet.
Hyvä henki, hymyhuulet.
Opin salat aukeavat,
osaamiseen innostavat.
Oppilaita 450
Opettajia 34
Koulunkäynninavustajia 7
Oppilashuollon henkilöt: kouluterveydenhoitaja,
koulupsykologi, koulukuraattori.
Muuta henkilökuntaa: koulusihteeri, kouluisäntä,
keittiöhenkilökunta, siistijät.
Arvostamme vanhan koulumme perinteitä ja historiaa,
mutta tarjoamme nykyaikaiset, monipuoliset puitteet mm.
sähköisten oppimisympäristöjen käytölle sekä
digioppimiselle.
Koulumme arkeen pääsee tutustumaan:
https://www.instagram.com/toolon_ala_aste
https://toolonala-aste.blogspot.com/
Linkit löytyvät koulun kotisivuilta, koulu somessa.

Töölön ala-asteen koulun luokat: yhteensä 20 luokkaa lv 20-21
-

suomenkieliset yleisopetuksen luokat 1-6 ABF, 2-3/vuosiluokka
kaksikieliset suomi-englanti luokat 1-6C, yksi/vuosiluokka (max 26oppilasta)
yksi alueellinen erityisluokka 1-6E
yksi tuettu erityisluokka 1-6D

Koulussamme toteutetaan inklusiivisuutta* yhdistelmämallin mukaisesti:
Erityisen tuen oppilaat opiskelevat sekä yleisopetuksen ryhmissä
että pienryhmässä.
Opetuksemme yhtenä tavoitteena koulussamme on tukea jokaisen
oppilaan oppimispolkua kokonaisvaltaisesti parhaiten
hänelle sopivalla tavalla.
Inklusiivinen koulun määrittelyä:
• ytimessä on yksilön tunne yhteisöön kuulumisesta
• opetusjärjestelyissä otetaan oppilaiksi yhteisön
kaikki lapset ja lapsen tarvitsema tuki tuodaan omaan luokkaan
• opetusryhmissä on lapsia kaikilta tuen tasoilta: yleisestä,
tehostetusta ja erityisestä tuesta. Oppilaita ryhmitellään joustavasti
ja opetusjärjestelyt mahdollistavat hyvin myös ylöspäin eriyttämisen

AJATTELE; TOIMI YHDESSÄ ja KANNA VASTUUTA

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.

varhennetun kielen opiskelua

Töölön ala-asteen koulun
kieliohjelma
A1 -kieli: alkaa 1. luokalla
ENGLANTI, RANSKA aloitusryhmän koko 12 oppilasta
- 2h/vko 1-4.lk ja 6.lk
- 3h/vko 5.lk
Vapaaehtoinen A2 -kieli: alkaa 3. luokalla
ENGLANTI, ESPANJA, RANSKA
- 1h/vko 3.lk
- 2h/vko 4.-6.lk
Kaikille yhteinen B1-kieli: alkaa 6.luokalla
RUOTSI 2h/vko
Kaksikielinen laajamittainen opetus:
SUOMI-ENGLANTI (A1-kieli on englanti)

Miten varhennettua kieltä opiskellaan
Töölössä?
• Laulamalla, leikkimällä, liikkumalla ja pelaamalla
• Kuuntelemalla kieltä ja puhumalla (vieraan kielen
lukemista ja kirjoittamista ei juurikaan harjoitella
ykkös- ja kakkosluokilla)

• Aiheina esimerkiksi eläimet, värit, numerot,
perheenjäsenten nimet, vaatteet...

Miten varhennettua kieltä opiskellaan
Töölössä?
• Tutustumalla vieraan kielen kulttuuriin
(esimerkiksi juhlapyhien vietto ja ruoat)

• Toistamalla ja kertaamalla
• Ei oppikirjoja, läksyjä eikä kokeita ykkös- ja
kakkosluokilla

Miksi A1-kieleksi kannattaa valita joku muu
kieli kuin englanti?
• Englanti on tärkeä kieli, mutta sitä kuulee liki
kaikkialla ja se tulee tutuksi myös muuten kuin
koulussa (musiikki, pelit, videot, elokuvat, TVsarjat, matkailu).

• Ranska kannattaa rohkeasti valita heti 1. luokalla,
englannin oppii helposti myöhemminkin.

Miksi A1-kieleksi kannattaa valita joku muu
kieli kuin englanti?
• Ranska sopii hienosti ensimmäiseksi kieleksi, koska
sen ääntämisen oppii hyvin, kun sitä kuulee
mahdollisimman aikaisin ja mahdollisimman usein.

• Myös sanasto ja kielen rakenteet tulevat helpommin
tutuiksi, kun kieltä kuulee paljon koulussa.

HUOM!
• Vanhempien ei tarvitse osata ranskaa, vaikka lapsi
opiskelee sitä koulussa.

• Ranskan opiskelu on hauskaa ja mielenkiintoista!
• Kotona voi tutustua ranskaan ja muihin
"harvinaisempiin" kieliin osoitteessa
www.kielitivoli.fi.

Kaksikielisestä opetuksesta
• Oppilaalta ei ensimmäisen luokan alussa edellytetä englannin kielen taitoa.
• Englannin kieltä opitaan ainesisältöjen kautta ja arkipäivän tilanteissa
(CLIL = Content and Language Integrated Learning).
• Keskeiset sisällöt opiskellaan suomeksi ja englanniksi.
• Englannin kielen osuus opiskelussa:
1.-2. luokka noin 25%, 3.-4. luokka 30-40%, 5.-6. luokka noin 50%
• Luokanopettaja huolehtii lukuvuosittain englanninkielisen opetuksen
toteutumisesta. Joissakin oppiaineissa opetus voidaan antaa kokonaan
suomen kielellä. Katsomusaineet opiskellaan pääasiallisesti suomeksi.
• Natiivi englannin opettaja toimii osana kaksikielistä opetusta.
• Kaksikieliset luokat tekevät yhteistyötä keskenään sekä suomenkielisten
luokkien kanssa.

Helsingin peruskouluissa on
mahdollisuus saada
monenlaista tukea
koulutyöhön.

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

Oppimista tukevat
yleisesti

Moniammatillinen
oppilashuoltoryhmä

• 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 kuuluvat rehtori,
kouluterveydenhoitaja,
koulukuraattori, koulupsykologi,
laaja-alaiset erityisopettajat ja
tarvittaessa luokanopettaja.

Oppilaaksiotto:

lähikoulu tai muu soveltuva paikka

• Oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka kasvatus- ja
koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päättämällä
oppilaaksiottoalueella hän asuu.
• Muu soveltuva paikka seuraavissa tilanteissa:
• oppilaalla on erityisen tuen päätös erityisluokalle
• ensimmäiselle luokalle otettaessa sellaisen A-kielenopetukseen, jota ei
ole mahdollisuus valita lähikoulussa
• Oppilaan terveydentilan tai muun erityisen syyn takia
(asiantuntijalausunto)
Oppilaaksi pääseminen edellyttää, että koulussa on tilaa. Koulun
osoittamisessa voidaan ottaa huomioon matkan pituus ja turvallisuus.
Tarvittaessa käytetään arvontaa, jos halukkaita oppilaita on enemmän
kuin koulussa on tilaa.

Oppilaaksi Töölön ala-asteen kouluun
• Rehtori, erityisopettajat ja luokanopettajat muodostavat luokat.
• Mahdollisuutena myös joustavat ryhmittelyt, avoin aloitus, yhteisopettajuus.

• Jakamisen perusteena ovat
•
•
•
•
•

valittu A1-kieli
oppilaiden kaveritoiveet (1kaveri)
päivähoidon nivelpalaverit
tyttö/poika -määrä
tukea tarvitsevien oppilaiden tasainen jakautuminen

• Kielivalinnat ja kaveritoiveet esitetään kouluun ilmoittautumisen
yhteydessä.
• Tarkemmat ohjeet kouluun ilmoittautumiseen toimitetaan huoltajille myöhemmin

Ilmoittautuminen
sähköisesti tai käymällä koululla
• Omaan lähikouluun voi ilmoittautua sähköisesti tai koululla.

• Sähköisen ilmoittautumisen ohjeet ja aikataulut kerrotaan vuodenvaihteessa
toimitettavan oppivelvollisuusilmoituksen yhteydessä.
• 13.- 29.1.2021 sähköinen ilmoittautuminen
• ke 20.1.2021 kouluun voi ilmoittautua myös käymällä koululla klo 8.00-10.00
tai 17.00-19.00.

Soveltuvuuskokeella kouluun
• Ohjeet soveltuvuuskokeeseen ilmoittautumiseen päivitetään koulun
kotisivuille myöhemmin. Kannattaa seurata
https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/toolon-ala-aste/ajankohtaista/

• Kielelliset valmiudet koe (suomen- tai englanninkielinen) pidetään
- ke 3.2.2021 / tarkemmat aikataulut / tiedot järjestelyistä tiedotetaan
myöhemmin
- ti 10.2.2021 varsinaisesta koepäivästä sairauden vuoksi
estyneelle (lääkärintodistus).

Soveltuvuuskokeella kouluun
• Koe testaa kielellisiä valmiuksia suomeksi/englanniksi: käsitteitä, kielellistä
tietoisuutta, kuullun ymmärtämistä. Tehtävät luetaan ääneen.
• Koe tehdään max 15 oppilaan ryhmissä.
• Huoltaja valitsee etukäteen, kummalla kielellä koe pidetään.
• Tuloksia ei anneta puhelimitse.
• Päätökset postitetaan hakijoille 19.2.2021.
• Huoltajan on ilmoitettava ma 1.3.2021 mennessä jos lapsi ei ota paikkaa
vastaan.
• Huoltajat voivat saada tietää lapsensa pisteet ja kokeen voi saada
nähtäväkseen, mutta sitä ei saa mukaan, ei kuvata, ei tehdä muistiinpanoja
eikä kopioida.
• Valittujen listaa ei laiteta esille julkisesti.

Tärkeät päivämäärät
•13.-29.1.2021 Sähköinen kouluun ilmoittautuminen. Lisätietoa ilmoittautumistavasta ja aikataulusta
kerrotaan vuodenvaihteessa toimitettavan oppivelvollisuusilmoituksen yhteydessä.

•20.1.2021 klo 8.00–10.00 ja klo 17.00–19.00 Ilmoittautuminen omalla lähikoululla.
•29.1.2021 Jos perhe muuttaa Helsinkiin ilmoittautumisen päättymisen jälkeen ja haluaa lapsen
lähikouluun, huoltajan tulee ottaa yhteyttä lähikoulun rehtoriin, joka tekee oppilaaksiottopäätöksen.
Oman asuinosoitteen mukainen lähikoulu löytyy palvelukartalta.
•14.1.-29.1.2021 välisenä aikana oppilaan ja huoltajien kuuleminen lähikoululla erityisen tuen
päätöstä varten. Varaa aika rehtorilta huoltajakuulemiseen jos lapselle haetaan erityisen tuen
päätöstä.
•5.3.2020 päätös erityisestä tuesta erityisluokalla postitetaan kotiin.
•ke 3.2.2021 Kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskokeet
•5.3.2021 Koulu postittaa oppilaaksiottopäätöksen oppilaan kotiin.
•23.3.-24.4.2021 Iltapäivätoiminnan hakuaika.
•ke 11.8.2021 lukuvuosi alkaa, katso kellonaika oman koulun kotisivuilta!

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.
• Lisätietoja hel.fi/iltapaivatoiminta

Koulumme oppilaiden
iltapäivätoimintapaikat
• MLL Ruusula
• HJK
• Töölön Seurakunta
• Töölön ala-asteen koululla aloittaa uusi
palveluntuottaja, asiasta tietoa myöhemmin.

LUKUVUOSI 2021-2022
• Syyslukukausi ke 11.8. - ke 22.12.2021
• Syysloma vko 42 eli ma 18.10. - pe 22.10.2021
• Joululoma to 23.12.2021 - pe 7.1.2022
• Kevätlukukausi ma 10.1. - la 4.6.2022
Hiihtoloma vko 8 eli ma 21.2. - pe 25.2.2022
HUOM!
• Mahdollinen lauantaikoulupäivä marras/joulukuun vaihteessa:
koulun perinteinen joulumyyjäiset 2021, vahvistetaan myöhemmin.

Kiitos osallistumisesta!
Lisätietoja: www.edu.hel.fi/tervetuloakouluun
Koulun kotisivut: www.toola.edu.hel.fi
Tulevien ekaluokkalaisten kouluun tutustumisen aikataulut selviävät
keväällä 2021.
Kutsu mahdolliseen tutustumiseen ja koulun tervehdys
opettajatietoineen lähetetään koteihin toukokuun alussa!

