
Tervetuloa mukaan koulutulokkaiden 
huoltajien tilaisuuteen!

Kannelmäen peruskoulu

tiistaina 23.11.2021 klo 17.30, Kannel



OHJELMA 23.11.2021 

TIETOA:

Kannelmäen peruskoulusta rehtori Kirsi Juuti

Mitä ja miten koulussa opiskellaan? luokanopettajat Maria Cederqvist ja Jenni 

Lindberg

- opetussuunnitelma

- ensimmäinen vieras kieli ja kielirikasteinen opetus, 
virka- apulaisrehtori Pia Siljala-Kaskelin

Oppilaan tuki erityisopettaja Ada Manninen 

Kouluun ilmoittautuminen virka-apulaisrehtori Pia Siljala-Kaskelin

Aamu- ja iltapäivätoiminta Sportti iltapäiväkerho Tuomas Karppanen

Tärkeitä päivämääriä virka-apulaisrehtori Petteri Roiha

23.11.2021



KANNELMÄEN PERUSKOULU
KANNEL, Kanneltie 1, luokat 1-4

→ Pelimannintie 16 (08/2021 – 12/2023)

RAITTI, Kaarelan raitti 3, luokat 1-2

23.11.2021



KANNELMÄEN PERUSKOULU

TAMMI, Kuninkaantammenkierto 3, luokat 1-3 (1-4) RUNO, Runonlaulajantie 40, luokat 5-9

23.11.2021



KANNELMÄEN PERUSKOULU

✓Kaarelan alueen lasten ja nuorten lähikoulu, vuosiluokat 1-9
✓toimii neljässä toimipisteessä
✓Helsingin kaupungin suurin yhtenäinen peruskoulu: lukuvuonna 

2021 – 2022 oppilaita 1130 ja henkilökuntaa 130
✓monitoimijainen koulu: kouluvalmentaja, ME-koulu, alueen verkostot
✓laaja kieliohjelma ja valinnaisainetarjonta
✓kielirikasteinen suomi – englanti -opetus
✓ilmaisun soveltuvuuskoepainotettu opetus vuosiluokilla 7-9
✓työelämäpainotteista opetusta vuosiluokilla 8-9

Lapsi aloittaa 1. vuosiluokan lähinnä kotia sijaitsevassa koulutalossa:

EHEÄ OPINPOLKU
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KANNELMÄEN PERUSKOULU-
kaikille yhteinen koulu

ESI- JA ALKUOPETUKSEN YHTEISTYÖ 

Yhteinen kehittäminen

Eskarilaisen vuosikello

KAIKILLE YHTEINEN KOULU 1-9

Yhdessä tekeminen ja oppiminen

Erilaiset opetusjärjestelyt

Koulun aikuisten työpari- ja tiimityöskentely
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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 yhteinen 

tehtävä on kannustaa ja tukea lasta 

hänen uudessa elämänvaiheessaan!

Lapsi aloittaa 1. vuosiluokan lähinnä 

kotia sijaitsevassa koulutalossa



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 perus-

asiat sekä kädentaidot ja liikunta.
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Opetussuunnitelma

Jokaisen koulun oma opetussuunnitelma on koulun toiminnan ja 

opetuksen perusta. Se perustuu valtakunnallisiin ja 

kuntakohtaiseen opetussuunnitelman perusteisiin. 

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.

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. 



OPS tuntijako 1. vuosiluokka

SUOMEN KIELI/SUOMI TOISENA KIELENÄ7 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

Lisäksi mahdollisuus opiskella omaa äidinkieltä 2 vvt.
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1. luokalta alkava kielten opetus 

✓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. 



Meidän koulumme 
kieliohjelma

• A1-kieli (1. lk): ENGLANTI, RANSKA, 

RUOTSI, SAKSA

• Vapaaehtoinen A2-kieli (3. lk): 

ENGLANTI, RANSKA, SAKSA, 

VENÄJÄ

• B1-kieli (6.lk): RUOTSI ja ENGLANTI

• B2-kieli (8. lk): ESPANJA, RANSKA, 

SAKSA, VENÄJÄ 



KIELIRIKASTEINEN SUOMI-ENGLANTI OPETUS 

Alkoi koulussamme 1. vuosiluokalla syksyllä 2019 

Kaikki koulutulokkaat aloittavat kielirikasteisessa 

opetuksessa

Oppilas voi valita minkä tahansa A1-kielen koulun 

kieliohjelmasta

Eri oppiaineiden sisältöjä ja teemoja englanniksi enintään 

4-5 tuntia viikossa (10 -25 % oppilaan viikkotuntimäärästä).
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Oppimista tukevat yleisesti

✓monipuoliset ja vaihtelevat koulutehtävät

✓opiskelu joustavissa opetusryhmissä

✓oppilaanohjaus

✓tukiopetus

✓erityisopetus

✓oppilashuollon palvelut ml. kouluvalmentajan tuki

✓tehostetun ja erityisen tuen palvelut
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Moniammatillinen 
oppilashuoltoryhmä

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. 
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KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN

1) SÄHKÖINEN ILMOITTAUTUMINEN

Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan 

sähköisesti ASTI-järjestelmässä asti.hel.fi

5.–30.1.2022. 

Tervetuloa kouluun - opas
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KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN

2) ILMOITTAUTUMINEN KOULULLA

Keskiviikkona 26.1.2022 klo 8.00–10.00.

HUOMAA: 

kaikkien Kannelmäen peruskouluun ilmoittautuvien 

ilmoittautuminen kotiosoitteesta riippumatta: 

Kanneltien toimipiste, Kanneltie 1, kouluravintola.

Ota koululle mukaan vuodenvaihteessa 2021-2022 postitettu 

oppivelvollisuusilmoitus.
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2) ILMOITTAUTUMINEN KOULULLA:

✓haet nyt lapsellesi päätöstä perusopetuksen aloittamisesta 

vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin

✓lapsellesi on myönnetty pidennetty oppivelvollisuus

✓haet lapsellesi pidennettyä oppivelvollisuutta ja hän jatkaa 

toisen esiopetusvuoden päiväkodissa, jolloin tehdään 

päätös perusopetuksen aloittamisesta vuotta säädettyä 

myöhemmin

✓haluat vaihtaa oppivelvollisuusilmoituksessa mainitun 

lapsesi ruotsinkielisen lähikoulun suomenkieliseen tai 

päinvastoin
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KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN
Jos lapselle esitetään erityistä tukea: 

Oppilaan ja huoltajien kuuleminen

17.1.-27.1.2022 välisenä aikana lähikoululla erityisen tuen (integraatio, 

erityisluokka omassa lähikoulussa) päätöstä varten

1.-28.2.2022 erityinen tuki erityiskoulussa, pidennetty oppivelvollisuus 

erityisluokassa tai tuessa erityisluokassa

Koulun erityisopettajat toimivat yhteistyössä esiopetuksen 

henkilöstön kanssa ja organisoivat kuulemisten aikataulut ja 

kutsut.
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KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN

PAINOTETTU JA KAKSIKIELINEN OPETUS

Soveltuvuuskoepainotettu opetus

Painotettua ja kaksikielistä opetusta järjestävät koulut 

tiedottavat omilla kotisivuillaan soveltuvuuskokeista ja niiden 

ajankohdista. 

Jos lapsi otetaan muun kuin lähikoulun oppilaaksi, hänellä ei 

ole enää ehdotonta oikeutta päästä asuinosoitteensa 

mukaiseen lähikouluun.
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Aamu- ja 
Iltapäivätoiminta

HAKUAIKA: 

Hakuaika iltapäivätoimintaan 

on 21.3. – 22.4.2022

Aamu- ja iltapäivätoiminnan 

järjestämisestä tiedotetaan lisää kouluun 

ilmoittautumisen yhteydessä. 

Lisätietoja: hel.fi/iltapaivatoiminta



Sportti iltapäiväkerho

Toimii palvelutuottajana koulun iltapäiväkerhossa

(Raitissa 2018 →, Kanteleessa ja Tammessa 2021 →)

• Iltapäiväkerhossa leikitään, pelataan, levätään, ulkoillaan. Myös 

vapaata leikkiaikaa.

• Läksyjentekoa aloitetaan, ohjaajat auttavat tarpeen mukaan jokaista 

lasta

• Terveellinen ja vaihteleva välipala

• Monipuolinen, kaikille lapsille ja taustoille sopiva liikunnallisuus 

• Myös muita ohjattuja teemoja, kuten askartelua, kaveritaitoja ym., 

retkiä lähiympäristöön 
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Sportti iltapäiväkerho

✓Hinta 100€/kk (klo 16 asti), 120€/kk (klo 17 asti). 

Mahdollisuus hakea vapautusta

✓MUISTA HAKEA HAKUAIKANA (viime vuonna myöhässä 

hakeneet eivät läheskään kaikki saaneet paikkaa enää 

hakuajan jälkeen!)

✓Hakulomake on täytettävissä netissä, myös 

paperilomakkeella voi hakea 

Tervetuloa mukaan! Lisätietoa www.liikuntailtapaivakerho.fi 
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Oppilaaksiottopäätökset

4.3.2022 postitetaan rehtorin tekemä päätös lapsen oppilaaksi ottamisesta 

(= päätös Kannelmäen peruskouluun ottamisesta) 

sekä päätös toimialan hallinnosta erityisestä tuesta erityisluokalla.

Koulun lähettämä kirje sisältää myös tiedon toimipisteestä, jossa lapsi 

aloittaa.

Huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti, mikäli hän ei ota vastaan lapsen 

koulupaikkaa.

Jos lapsi on yksityisen tai valtion koulun esiopetuksessa ja jatkaa syksyllä kyseisessä koulussa 1. luokalla, 

huoltajan toivotaan ilmoittavan asiasta oppivelvollisuusilmoituksessa mainitun lähikoulun rehtorille.

- Kaarelan alueella: Suomalais-venäläinen koulu
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KOULUUN TUTUSTUMINEN

KANNEL tiistaina 17.5.2022 klo 8.00 – 9.00

RAITTI keskiviikkona 18.5.2022 klo 8.00 – 9.00

TAMMI torstaina 19.5.2022 klo 8.00 – 9.00

- kutsut lähetetään esiopetuksen kautta

LUKUVUOSI 2022 – 2023

alkaa torstaina 11.8.2022 klo 9.00
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Kiitos osallistumisesta!

Lisätietoja:

Kannelmäen peruskoulun kotisivut:

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kannelmaen-peruskoulu/ 

Koulun Facebook
www.facebook.com/kantsunpk

Instagram

@kannelmaen_peruskoulu

edu.hel.fi/tervetuloakouluun

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kannelmaen-peruskoulu/
http://www.facebook.com/kantsunpk
edu.hel.fi/tervetuloakouluun

