Tervetuloa Suutarinkylän
peruskouluun!
Info koulutulokkaiden huoltajille

Apulaisrehtori Kristiina Toivola
Rehtori Paula Järnefelt

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.

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.
• Kaikki peruskoulun oppiaineet ja niiden tuntimäärien jakautuminen kerrotaan
koulun omassa opetussuunnitelmassa, johon voi tutustua koulun kotisivuilla
https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/suutarinkylan-peruskoulu/opetus/

Oppimisesta
• 22 tuntia/lukujärjestys on Wilmassa,
siihen tulee muutoksia. Alkuopetus on
kokonaisvaltaista ja ylittää
oppiainerajat.
• Suutarinkylän peruskoulussa
vuosiluokilla 1-6 sisällöllisenä
painotuksena matemaattisluonnontieteellisiä aineita ja
musiikkia.

Kepa

Oppiaineet
Suomi

8

Englanti

2

Matematiikka

3

Ympäristöoppi

1

Katsomusaine

1

Musiikki

1

Kuvataide

1

Käsityö

2

Liikunta

2

Nummen toimipiste
• Apulaisrehtori/erityisluokanopettaja Kristiina
Toivola
• Rehtori Paula Järnefelt
• Koulupsykologi Tiina Majonen
• Koulukuraattori Anu Sin
• Terveydenhoitaja Hanna Korhonen
• Kouluvalmentaja Pauliina Turunen
•
•
•
•

Nummessa noin 20 opettajaa ja 8 avustajaa
267 oppilasta
2 POY-ryhmää
Esiopetusryhmä Kuut
Kepa

Sujuva! arki
• Koulun oma tunne- ja vuorovaikutustaitojen
ohjelma Sujuva!
• Yhteisopettajuus ja -toimijuus
• Kouluvalmentaja
• Kummi-toiminta (1.lk ja 4.lk)
• Oppilaskunta-toiminta
• Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö

Etunimi
11.1.2022
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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
voi kuulua rehtori,
kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri,
koulukuraattori, koulupsykologi,
erityisopettaja ja opinto-ohjaaja sekä
tarvittaessa luokanopettaja tai
luokanvalvoja/ryhmänohjaaja.

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.

kielen opiskelu
alkuopetuksessa

Suutarinkylän peruskoulussa opiskellaan
seuraavia kieliä
Alakoulussa
• A1- kieli englanti
• A2-kieli saksa, ranska, espanja, ruotsi
• Kielen opiskelu alkaa 3. luokalla ja valinta tehdään jo 2. luokalla
• B1-kieli ruotsi
Yläkoulussa
• A1-kieli englanti
• A2-kieli ruotsi, ranska, saksa, espanja
• B1-kieli ruotsi
• B2-kieli latina, ranska, saksa

Iltapäivätoiminta
• Iltapäivätoiminta ja iltapäiväkerho
• 1.-2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille
järjestetään iltapäivätoimintaa
Nummen toimipisteessä koulupäivän jälkeen.

• Lapsilla on mahdollisuus leikkiä omia
leikkejä, liikkua, pelata, ulkoilla, tavata
kavereita ja rentoutua sekä osallistua
ohjattuun toimintaan sisällä ja ulkona.
• Leikkipuisto Kesanto
• Iltapäiväkerho koulussa,
palveluntuottajana NMKY
• Lisätietoja hel.fi/iltapaivatoiminta

Kodin ja koulun
yhteistyö!
Perhepäivä
Viestintä Wilmalla
Vanhempainyhdistys,
hallitus.suutarinkylankoulu@gmail.com

Kepa

Tervetuloa Suutarilan ja Siltamäen peruskoulujen ja päiväkotien tilatarpeita
käsittelevään asukasiltaan 13.1.2022 klo 17.30!
Suutarilan ja Siltamäen peruskoulujen, päiväkotien ja muiden kaupungin palveluiden
tilatarpeita kartoitettiin vuonna 2021. Nyt kutsumme alueen asukkaat keskustelemaan
kanssamme suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosta ja
toimipisteiden sijainneista.
Aika:
Paikka:

Torstaina 13.1.2022 klo 17.30–19.15
Verkkotilaisuus (Microsoft Teams)

Tilaisuus järjestetään verkkotilaisuutena. Linjat aukeavat klo 17.15.
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Tärkeät päivämäärät
• 15.11.2021-15.1.2022 Koulut voivat pitää tiedotustilaisuuksia.
• 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.
• 1.-28.2.2022 Rehtori kutsuu tulevan oppilaan ja huoltajat kuulemiseen ennen erityisen tuen päätöksen tekoa,
kun kyseessä on erityisen tuen järjestäminen erityiskoulussa, pidennetyn oppivelvollisuuden erityisluokassa tai
tuetussa erityisluokassa
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)
• Kouluun tutustuminen 18.5. klo 10-13.00 (Suutarinkylän peruskoulu, Siltamäen ala-aste sekä Suutarilan ala-aste
• Koulu alkaa 11.8. klo 9.00 kokoontumisella Nummen pihalla
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Miten 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
11.1.2022
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Mikä on opinpolku?
• Opinpolku tarkoittaa sitä, että helsinkiläisen koululaisen ”polku” päiväkodista
ja eskarista peruskoulun loppuun asti on etukäteen tiedossa.
• Yleensä oppilaan opinpolku menee niin, että hän käy oman kodin lähellä
olevassa päiväkodissa ja eskarissa ja aloittaa niiden jälkeen koulun oman
kodin lähellä olevassa koulussa eli lähikoulussa.
• Jos oma lähikoulu on yhtenäinen peruskoulu (eli luokat 1-9), oppilas saa
opiskella siellä koko peruskoulun ajan eli 9. luokan loppuun asti.
• Jos oma lähikoulu on ala-asteen koulu (eli luokat 1-6), oppilaan opinpolku
jatkuu 7. luokalle siirtyessä uudessa lähikoulussa, jossa on luokat 7-9.
• Painotetussa, englanninkielisessä ja kaksikielisessä opetuksessa sekä
kielikylpyopetuksessa on omat opinpolut.
• Opinpolkua voi myös muuttaa matkan varrella: oppilas voi esimerkiksi 7.
luokalle siirryttäessä hakea painotettuun opetukseen, vaikka ei olisi opiskellut
siinä aiemmin.
16

Painotettuun, kaksikieliseen ja
englanninkieliseen opetukseen hakeutuminen
• Painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen hakeudutaan osallistumalla
valintakokeeseen.
• Valintakokeet
• Järjestetään tammi-helmikuussa (tarkemmat tiedot löytyvät koulujen sivuilta)
• Koe on suoritettava hyväksytysti (= saavutettava minimipistemäärä)
• Paikat täytetään hyväksytysti suoriutuneilla hakijoilla pistemäärän
osoittamassa paremmuusjärjestyksessä
• Jos saman pistemäärän saavuttaneita hakijoita on enemmän kuin vapaita
paikkoja, käytetään arvontaa
• Valintakokeeseen ilmoittaudutaan verkkolomakkeella (edellyttää vahvaa
tunnistautumista), joka löytyy osoitteesta lomake.hel.fi/1-lk-valintakoe hakuajan puitteissa
• Jos verkkolomakkeen käyttö ei ole mahdollista, ilmoittautua voi myös paperilomakkeella,
joka löytyy osoitteesta https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksentoimiala/fi/palvelut/lomakkeet/ viimeistään hakuajan alkaessa. Lomake palautetaan
ensimmäiseen hakuvaihtoehtokouluun.
11.1.2022
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Opinpolut painotetussa opetuksessa
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Opinpolut englanninkielisessä ja
kaksikielisessä opetuksessa
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Opinpolut (eli kielikylpypolut) kielikylpyopetuksessa
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Lisätietoa
• 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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