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TERVETULOA!



Opiskelu 1. luokalla

Suomen kieli ja kirjallisuus 7

Matematiikka 3

Ympäristö- ja luonnontieto 2

Uskonto / ET/ islam 1

Musiikki 1

Kuvataide 1

Käsityö 2

Liikunta 2

Englanti 2

Mahdollinen oman äidinkielen opetus 
iltapäivisin, erillisenä ajankohtana

Suomi toisena kielenä opetusta n. 1 oppitunti 
viikossa

Tukitunnit lukujärjestyksen ulkopuolella 
(esim. puheopetus, lukutsemppiryhmä, Venny)



1. luokan opettajat

Elina Mustaniemi (1A), Niina Sairanen (1B) ja Kirsi Lakaniemi (1C), luokanopettaja

Piia Ruostetsaari (1-2 F), luokanopettaja

Riina Kylliäinen, laaja-alainen erityisopetus

Teemu Salo, suomi toisena kielenä -opetus

Niina Luotonen (1A), Marika Tourunen (1B) ja Armela Repuh (1c), englanti

Oona Laitinen (1A), Jouni Takalo (1B) ja Niina Rajantie (1C), musiikki

Seppo Paalanen, resurssiopetus

1. luokkien virka-apulaisrehtori Juha Juvonen puh. 09 310 82500



Kodin ja koulun yhteistyö

Luokanopettajilla ei ole työpuhelimia. Viestintä tapahtuu Wilman kautta.
◦ luokanopettaja ehtii pääsääntöisesti lukea Wilmaa ennen koulun alkua tai sen jälkeen opettajan 

virka-aikana klo 8.00 – 16.00.

◦ soittopyyntö opettajainhuoneeseen: 09 31086814 . Vastaajaan ei voi jättää viestiä.

◦ Tiedotteet: Kuukausitiedote 1.luokkalaisille reppupostina ja Koulun kello- tiedote koko koululle 
Wilman tiedotteet- osiossa.

◦ koulusihteeri Arja Lappalainen 09 310 86812 auttaa arjen asioissa (Wilma, osoitteenmuutos, 
matkakortit ym.). Koulusihteerin toimisto on H-rapussa.

◦ Terveydenhoitaja Riitta Hyttinen 050 3105636



Läksyt 1. luokalla

Läksyä tulee päivittäin
◦ opettaja merkitsee läksyt Wilmaan jokaisen oppiaineen kohdalle

◦ läksy tehdään aina seuraavaksi päiväksi, koulukirjoja ei jätetä kotiin. Jos läksyt on tekemättä 
niin opettaja jättää oppilaan mahdollisuuksien mukaan tekemään unohtuneet tehtävät 
koulupäivän jälkeen.

◦ Lukuläksy Aapinen: Aapisessa läksy merkitään lukumerkillä (nauha kirjan välissä)

◦ lukuläksy on hyvä lukea aina ääneen ja harjoitella useampaan kertaan

◦ Aapisen työkirjassa sivu tai tehtävät ympyröity (nauha kirjan välissä)

◦ matematiikassa läksynä kotitehtävätalo (ympyröity, nauha kirjan välissä)



Wilma

erilaiset värikoodit kertovat erilaisista 
asioista:
◦ keltainen: hyvää tuntiosaamista, kaverin 

auttamista, aktiivisuutta, positiivisia asioita

◦ harmaa: unohdus, kotitehtävä tekemättä

◦ punainen: poissa ilman viestiä opettajalle

◦ tumman vihreä: poissaolo selvitetty, oppilas 
sairaana

◦ vaalean vihreä: lupa poissaoloon esim. matkalle

◦ vaaleansininen: oppilas muualla, opetus muualla 
kuin koulurakennuksessa

◦ ruskea: tiedoksi kotiin

◦ Huoltajat seuraavat Wilmaa päivittäin

◦ Jos oppilas on sairaana vanhempi katsoo läksyt 
Wilmasta ja vanhempi huolehtii, että oppilas tekee 
tehtävät ajan tasalle

◦ Jos oppilaalla on lääkärikäynti kesken 
koulupäivän siitä ilmoitetaan opettajalle 
etukäteen

◦ Loma-anomukset anotaan hyvissä ajoin Wilman 
kautta (löytyy kohdasta lomakkeet). 1-5-
arkipäivää myöntää luokanopettaja ja yli 6 päivää 
apulaisrehtori Juha Juvonen

◦ vanhemmat huolehtivat, että oppilas tekee loman aikana 
opettajan antamat tehtävät



Koulutarvikkeet ja varusteet

Muistattehan nimetä vaatteet ja jalkineet! Löytötavarat löytyvät H-rapun alakerran kaapeista (koulusihteerin 
toimiston vierestä)

Kaikista kouluvälineistä pidetään hyvää huolta. Oppikirjat ja tehtäväkirjat kannattaa päällystää kontaktimuovilla 

mahdollisimman pian! Tiedotteet kulkevat siisteinä, kun niille on erikseen repussa kansio.

◦ Aapinen ja Pisara 1 ovat kierrätyskirjoja ja ne kerätään keväällä tulevia ekaluokkalaisia varten. 

Kadonneet ja rikkoutuneet kouluvälineet tulee korvata ostamalla tilalle uusi

Puhelin on koulupäivinä äänettömällä repussa. Puhelinta on lupa käyttää vain koulualueen ulkopuolella. Koulu ei 
vastaa kadonneista tai rikkimenneistä puhelimista.

◦ vanhempien on hyvä seurata lasten puhelimen käyttöä (pelit, sosiaalinen media, viestit)



Liikunta

Liikuntatunnit ovat aina tiistaisin

Liikuntatuntien sisältö ilmoitetaan viimeistään maanantaina Wilman kautta. 

◦ ulkoliikuntavarusteet: lenkkarit, säänmukainen urheiluasu, valmiiksi täytetty vesipullo

◦ sisäliikuntavarusteet: shortsit/trikoot, t-paita, pyyheliina, vaihtovaatteet, juomapullo

Uintivuorot keskiviikkoisin (2 kertaa) syksyn aikana



Arviointi

◦ jatkuva arviointi näkyy Wilma-merkintöinä

◦ matematiikan ja suomen kielen testeistä pistemäärät tulevat näkyviin Wilman kohdassa 
kokeet

◦ 1. luokkalaisten oppimiskeskustelut yhdessä huoltajien ja oppilaan kanssa joulukuussa 2021

◦ lukuvuositodistus keväällä 2022



Korona

§Oireisena ei saa tulla kouluun (nuha, yskä, kurkku- ja pääkipu, kuume)

§On tärkeää, että maksuttomaan testiin mennään matalalla kynnyksellä. Kouluun voi 
palata sen jälkeen, kun on saanut negatiivisen testituloksen

§Jos lapsenne saa koronatartunnan tai hän on altistunut toisen henkilön 
koronatartunnalle: ilmoita välittömästi wilma-viestillä luokanopettajalle. Lisäksi 
teidän on ilmoitettava rehtori Pertti Tossavaiselle wilma-viestillä tai tekstiviestillä 
numeroon 050-302 7753. Viestissä tulee kertoa oppilaan nimi ja luokka.

§Karanteeniaikana vanhemmat huolehtivat, että koulutehtävät tulevat tehtyä

§Vanhemmat eivät saa tulla korona-aikana koulurakennuksen sisään



Muita asioita

Oppilasvalokuvaukset järjestetään 2.-3.9. Ekaluokkalaisten valokuvaus on 2.9. klo 9.00. 
Kaveri- tai sisaruskuvia ei oteta. Muistakaa palauttaa valokuvauslappu opettajalle!

Aamuparkki kokoontuu B-rapun edessä klo 8.15 (tarkempi info ja ilmoittautumisohjeet 

rehtorin lähettämässä Wilma-viestissä).

Jos oppilas myöhästyy koulusta tai hän käy kesken koulupäivän lääkärissä; kouluun 
pääsee aina sisälle H-ovesta.

Koulun kotisivut www://www.hel.fi/peruskoulut

Puistopolun peruskoulu löytyy myös Facebookista ja Instagramista



Monikielisten ohjaajien yhteystiedot
Kouluasioissa auttavat myös alueen monikieliset ohjaajat:

Mukhtar Abib (somali)

puh. 040 6352090, mukhtar.abib(at)edu.hel.fi

Almira Lagerblom (venäjä, englanti)

puh. 040 643 3551 / 09 310 86568

almira.lagerblom@edu.hel.fi

Luay Helal (arabia)

puh. 040 6375632, luay.helal(at)edu.hel.fi

tel:040%206352090
tel:040%20643%203551
tel:09%20310%2086568
tel:040%206375632

