
Tervetuloa 
koulutulokkaiden 
tilaisuuteen

Pitäjänmäen peruskoulu 12.1.2022

DIAT TULEVAT KOULUN KOTISIVUILLE



1. luokkalaisemme haastattelu koulun 
aloittamisesta

• Kouluuntulo jännitti.

• Mukavaa oli saada uudet kirjat.

• Paras kirja ja oppiaine on matematiikka.

• Koulussa ei ole pelottavia asioita.
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OHJELMA 12.1.2022

Opinpolku ja koulupolku

Opetussuunnitelma

Mitä ja miten koulussa opiskellaan?
- Tulevaisuuden taidot

- Tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu Pitäjänmäen peruskoulussa

- Ensimmäinen vieras kieli

- Meidän koulun kieliohjelma

- Tuntijako 1.lk

Oppilaan tuki ja moniammatillinen oppilashuoltotyö

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kouluun ilmoittautuminen ja oppilaaksiotto

Kouluun tutustuminen
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OPINPOLKU – mikä se on?

• 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.
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Opinpolut painotetussa opetuksessa

6



Opinpolut englanninkielisessä ja 
kaksikielisessä opetuksessa
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Opinpolut (eli kielikylpypolut) kielikylpyopetuksessa
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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!
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Opetussuunnitelma (=OPS)

• 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.

• 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

• https://ops.edu.hel.fi/pitajanmaen-peruskoulu/
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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.

• Kodin tärkeä tehtävä on opetella kotitehtävien teon sekä 

repunpakkaamisen rutiinit.
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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. 
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Tunne- ja vuorovaikutustaidot

• Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opiskelua pyritään samaan lakiin ja sitä kautta 

opetussuunnitelmaan.

• Ajatus olisi, että tunne- ja vuorovaikutustaitoja opiskeltaisiin 

läpäisyperiaatteella – se olisi arjessamme koko ajan.

• Pitäjänmäen peruskoulussa on jo käytössä Kiusaamisen vastainen ohjelma 

”Hyvää Mieltä Pitskussa”, joka pohjautuu tunne- ja vuorovaikutustaitojen 

opetteluun. Ohjelmaa toteutetaan kuukausiteemoilla arjen eri tilanteissa.

• Löydät vuosittain päivitettävän ohjelman koulumme kotisivuilta:

• https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/pitajanmaen-peruskoulu/meidan-

koulu/Kiusaamisen+vastainen+ohjelma/
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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. 
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Meidän koulun 
kieliohjelma

• A1-kieli (1. lk): ENGLANTI

• Vapaaehtoinen A2-kieli (3. lk): 

SAKSA, RUOTSI

• B1-kieli (6.lk): RUOTSI

• Vapaaehtoinen B2-kieli (8. lk): 

ESPANJA, SAKSA
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OPS tuntijako 1. vuosiluokka

SUOMEN KIELI / 

SUOMI TOISENA KIELENÄ 7 vuosiviikkotuntia (vvt)

A1-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
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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

• koulunkäynninohjaajat

• opiskelu joustavissa opetusryhmissä

• läksykerho organisoidaan 

tarvittaessa

• oppilaanohjaus

• tukiopetus

• erityisopetus

• oppilashuollon palvelut

• tehostetun ja erityisen tuen palvelut

• Harrastamisen Suomen malli

• 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, 

luokanvalvoja/ryhmänohjaaja ja/tai 

kouluvalmentaja. 

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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tiPedagogista 

ennakointia ja 

ennaltaehkäisevää 

toimintaa

Varhaista 
puuttumista 

Korjaavaa 
toimintaa

Oppimisympäristön 

muokkaus 

esteettömäksi, 

saav utettav aksi ja 

käy ttökelpoiseksi

Tukitoimien 
tsekkauslista

ennakointi-ratkaisukeskeisyys-suunnitelmallisuus
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MONIAMMATILLINEN 
OPPILASHUOLTOTYÖ
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Erityisopettaja

Kouluvalmentaja
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Moniammatillinen oppilashuoltotyö: 
kuraattori, psykologi, 
terveydenhoitaja

• Tehtävänä on edistää oppilaiden hyvinvointia ja myönteistä kehitystä sekä 

tukea oppimista ja koulunkäyntiä yhteistyössä koulun muun henkilöstön 

kanssa.

• Työ kohdistuu sekä yksittäiseen oppilaaseen että ryhmiin.

• Oppilaan asioita hoidetaan aina luottamuksellisesti yhdessä oppilaan ja 

hänen vanhempiensa kanssa sovitulla tavalla.

• Oppilas itse, huoltaja tai opettaja voi ottaa yhteyttä kuraattoriin, psykologiin 

tai terveydenhoitajaan. Yhteystiedot löytyvät koulun nettisivuilta.
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Kuraattorin tehtävänä on

• Toimia sosiaalityön asiantuntijana koulussa.

• Auttaa koulunkäynnin pulmissa, esim. koulumotivaatiossa ja poissaoloissa.

• Tukea sosiaalisissa suhteissa, esim. kaverisuhteissa tai kiusaamistilanteissa.

• Tukea koulunkäyntiin vaikuttavissa elämänmuutoksissa.

• Tukea ja ohjata perheitä tarvittaessa myös muiden sosiaalipalveluiden piiriin.
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Psykologin tehtävänä on

• Auttaa oppilasta tunne-elämän haasteissa sekä kriisitilanteissa esim. jos 

oppilas on pelokas, alakuloinen tai jos lapsen käytöksestä herää huoli.

• Antaa neuvontaa ja konsultointia kasvuun ja kehitykseen liittyen.

• Tehdä tarvittaessa psykologisia tutkimuksia oppimis- ja 

tarkkaavaisuusvaikeuksien kartoittamiseksi. 

• Ohjata tarvittaessa koulun ulkopuolisiin jatkotutkimuksiin/ -hoitoon.
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Kouluterveydenhoitajan tehtävänä on

• Oppilaiden terveydenhoito ja –neuvonta, esim. jos oppilaalla on väsymystä, 

unipulmia tai levottomuutta.

• Vuosittaiset terveystarkastukset, 1. 5. ja 8. luokilla laaja terveystarkastus.

• Hoitaa äkillisiä koulussa tapahtuvia tapaturmia.

• Erikoissairaanhoitoon ohjaaminen ja koululääkäriyhteistyö.

• Edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.
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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 



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



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: 21.3. -22.4.2022 

• Lisätietoja hel.fi/iltapaivatoiminta

• Toimipaikkoja voi etsiä osoitteesta: 

https://palvelukartta.hel.fi/fi/search?q=iltap%C3%A

4iv%C3%A4toiminta%20helsinki.

• Haku sähköisesti tai huoltaja voi tulostaa 

lomakkeen ja lähettää sen Kasvatuksen ja 

koulutuksen toimialalle.
12.1.2022
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ILTAPÄIVÄTOIMINTA PIDENNETYN 
OPPIVELVOLLISUUDEN OPPILAILLE

• Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille iltapäivätoimintaa haetaan kuten 

edellisessä diassa mainitaan.

• Iltapäivätoimintaa tarjotaan vuosiluokilla 1-6.
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Koulumme oppilaiden 
iltapäivätoimintapaikat

Puuhala – koulumme A-talon alakerrassa

Viittomakielisten oppilaiden iltapäivätoiminta koulun tiloissa.

Lisäksi: 

Leikkipuisto Nuoli
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Aamutoiminta

Aamutoimintaan voivat ilmoittautua 1.-2. vuosiluokan oppilaat sekä 3.-

4. luokkien erityisen tuen oppilaat sekä muiden vuosiluokkien 

pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat. Toimintaa järjestetään ennen 

varsinaisia oppitunteja. 

Aamutoiminta on vapaaehtoista ja maksutonta. Toiminnassa ei tarjota 

aamupalaa, mutta lapsi voi tuoda kotoa omat eväät. 

ILMOITTAUTUMINEN: elokuussa, kun työjärjestykset ovat varmistuneet, 

lähetetään Wilman kautta kysely.

Lukuvuonna 2021- 2022 toimintaa on järjestetty klo 8.10 – 9.00 välisenä aikana koulun 

tiloissa. Järjestäjänä Puuhala. Viittomakielisille on tarvittaessa myös aamutoimintaa.
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Lisätietoa ja monikielistä 
ohjausmateriaalia 
iltapäivätoiminnan sivuilta 
www.hel.fi/iltapaivatoiminta
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Kouluun ilmoittautuminen

5.-30.1.2022 sähköinen kouluun ilmoittautuminen Wilmassa 

www.asti.hel.fi

Oppivelvollisuusilmoitus on lähetetty Suomi.fi -palvelun kautta 

tai postitse ke 5.1.2022 alkaen.

Keskiviikkona 26.1.2022 klo 8.00-10.00 tarvittaessa 

kouluun ilmoittautuminen käymällä koululla, Viinenkuja 6 / 

kanslia. 

Jos tulette koululle ilmoittautumaan, varatkaa etukäteen 

aika rehtorilta outi.hokkanen@hel.fi

12.1.2022
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Kouluun ilmoittautuminen koululla 

Ilmoittautuminen pitää tehdä omassa lähikoulussa, jos:
• Lapsesi on aloittamassa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin.

• Haet lapsellesi päätöstä perusopetuksen aloittamisesta vuotta säädettyä aiemmin.

Ilmoittautuminen muussa kuin omassa lähikoulussa, jos:
• Ilmoitat lapsesi oman kielikylpypolun mukaisen koulun kielikylpyopetukseen.

• Haluat vaihtaa oppivelvollisuusilmoituksessa mainitun lapsesi ruotsinkielisen lähikoulun suomenkieliseen tai 

päinvastoin.
• Haluat, että lapsesi opiskelee sellaista A1-kieltä, jota ei ole tarjolla omassa lähikoulussa. Ilmoittaudu silloin haluamallasi 

koululla, jossa tätä A1-kieltä voi opiskella ja ilmoita asiasta myös lapsesi osoitteenmukaiseen lähikouluun.

• Haluat ilmoittaa lapsesi muuhun kuin omaan lähikouluun. Ilmoittaudu silloin haluamallasi koululla ja ilmoita asiasta myös 

lapsesi osoitteenmukaiseen lähikouluun. Oppilaaksi pääseminen muuhun kuin omaan lähikouluun edellyttää, että 

koulussa on tilaa.
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Erityisen tuen päätösten kuuleminen

• 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.

• 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.
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Oppilaaksiotto

• Koulutulokkaalla on aina oikeus päästä osoitteensa 

mukaiseen lähikouluun. 

• 4.3.2022 Koulu lähettää oppilaaksiottopäätöksen

Suomi.fi-palvelussa tai postitse oppilaan kotiin. Päätös 

erityisestä tuesta erityisluokalla postitetaan kotiin.

• Koulu lähettää huhti- toukokuun vaihteessa koteihin 

kutsukirjeen koulutulokkaiden toukokuiseen 

tutustumisaamuun.
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Kouluun tutustuminen

KOULUUN TUTUSTUMINEN TOUKOKUUSSA

(kutsu kirjeitse huhti-toukokuun vaihteessa)

tiistaina 17.5.2022, klo 8-9

LUKUVUOSI 2022 – 2023

alkaa torstaina 11.8.2022 klo 9.00

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA PITÄJÄNMÄEN 

PERUSKOULUUN!
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Kiitos osallistumisesta!

• Lisätietoja 
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

• Pitäjänmäen peruskoulun koulusihteeri Anne Tapiovaara 

anne.tapiovaara@hel.fi tai puh. 09 310 80938
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