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Tulevat 1. luokat opettajineen

1 A Veera Wikblad

1 B Uusi opettaja

1 C Minna Korkiakoski

1 D Sanna Kotkaslahti

1-2 E Sari Ilmo

1F Noora Mäntylä

1-5 H Minnamari Rouvinen

TOI Anne-Marie Keckman
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Luokkien muodostamisen periaatteita

Tavoitteena on sosiaalisesti toimiva yhteisö, jossa oppiminen 

onnistuu.

On hyvä huomata, että luokat toimivat monelta osin yhdessä, 

jolloin myös viereisten luokkien oppilaat ovat luokkakavereita.

Oppilashuoltoryhmä on muodostanut luokat:

Esiopetuksen henkilökunta on antanut tietoja luokkien muodostamista 

varten. Omasta esiopetusryhmästä on oppilaita samalla luokalla, 

mikäli mahdollista. Olemme ottaneet huomioon tuen tarpeet. Lisäksi 

tyttöjen ja poikien määrä on otettu huomioon.
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Opetussuunnitelman painopisteitä
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Yhdessä oppiminen 

ja tekeminen

= toiminnallisuus

= yhteisöllisyys

= hyvinvointi



Kiusataanko koulussa?

Pääsääntöisesti ekaluokkalaiset ajautuvat kiistoihin toistensa kanssa, 

kun ovat erimielisiä jostain asiasta. Tämä sekoitetaan usein 

kiusaamiseen.

Yleensä isot oppilaat eivät kiusaa pienempiä, 

vaan kiusaamista tapahtuu 

saman ikäisten kesken.

Ehkäisemme kiusaamista ja puutumme 

siihen toimintamalliemme mukaisesti.
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Tärkeitä toimintatapojamme
hyvinvoinnin edistämiseksi

Koulussa pääpaino on ryhmällä: kasvatamme yhteishenkeä ja 

opetamme lapset tekemään töitä kaikkien kanssa. Ryhmän etu on 

ensisijainen. Ryhmäytämme oppilaita eri tavoin.

Puutumme oppilaiden hyvinvointiin liittyviin asioihin välittömästi ja 

teemme yhteistyötä kotien kanssa.

Käytämme joustavia opetusjärjestelyjä ja samanaikaisopetusta. 
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Opetuspalveluita

Lisäksi lasta opettavat muutkin koulun aikuiset: avustajat, aineenopettajat, viereisen luokan 

opettaja…
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OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS

on eri oppiaineiden erityisopetusta sekä 

(puheopetusta).Luokanopettaja ja 

erityisopettaja arvioivat opetuksen 

tarpeen. Opetus tapahtuu 

koulupäivän aikana. 

SUOMI TOISENA KIELENÄ -
OPETUS

Suomi toisena kielenä on suomen 
kielen oppimäärä niille, joiden 
äidinkieli tai kotikieli ei ole suomi. 

OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS

Muiden äidinkielten opetusta annetaan 
eri kouluissa noin 40:ssä kielessä. 
Venäjän, arabian, viron ja somalin 
opetusta toteutetaan meidän koulun 
tiloissa. 

TUKIOPETUS

Tukiopetusta annetaan opettajan tai 
erityisopettajan esityksestä, tai 
huoltajan toivomuksesta. Myös 
oppilas itse voi ehdottaa 
tukiopetusta. 



Oppilashuolto
Huolehdimme yhteistyössä kotien kanssa

- Yhteisön oppilashuollosta:

Turvallisuus ja kaikkien hyvinvointi

- Pedagogisista ratkaisuista:

Oppimisen edistymisestä

Opetusjärjestelyistä ja opetusryhmien toimivuudesta

- Yksilöiden tarpeista 

Esimerkiksi poissaolojen seuranta, kaveri- ja 

tunnetaidot ja koululaisen taidot

Oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtorit, laaja-alaiset 

erityisopettajat, koulukuraattori, koulupsykologi ja 

kouluterveydenhoitaja.

Kuraattori ja kouluvalmentaja ovat tiiviisti mukana lasten 

arjessa: he vierailevat luokissa, järjestävät ryhmäytyksiä, 

tukevat lasten sosiaalisia taitoja ja keskustelevat vapaissa 

tilanteissa oppilaiden kanssa.
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1. luokan oppilaan tuntimäärät 
meidän koulussa

• Äidinkieli ja kirjallisuus / S2 7 h

• Matematiikka 3 h

• Ympäristö- ja luonnontieto 2 h

• Uskonto / et 1 h

• Musiikki 2 h

• Kuvataide 1 h

• Käsityö 1 h

• Liikunta 2 h

• Englanti 2 h

Yhteensä 21 oppituntia viikossa

+ kotikieli 2 h
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Esimerkkikoulupäivä
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klo MA

8.15-9 SUK A-ryhmä

9-9.45 MA

9.45-10.15 välitunti

10.15-11 YPI

11-11.30 Ruokailu ja välitunti

11.30-12.15 KU

12.15-12.30 välitunti

12.20-13.15 SUK B-ryhmä

13.15-14.00 IP- toiminta

IP- toiminta

IP- toiminta

IP- toiminta

IP- toiminta

Päättyy 17.00 IP- toiminta



Koulumatkat

Huoltaja opettaa lapselle turvallisen reitin. 

Suosittelemme kävelyä ”Liikkuvan koulun” näkökulmasta.
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Kouluruokailu

Ruokalistat on suunniteltu huomioiden yleisimmät ruoka-aineallergiat, 

laktoosi-intolerantikot ja katsomukset. Kasvisruoka on aina on 

vaihtoehtona.

Lääkärintodistuksella voi saada erityisruokaa. Yhteyshenkilö on 

terveydenhoitaja.
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Iltapäivätoiminta

HNMKY järjestää iltapäivätoiminnan

sekä Polun talossa että Immolan talossa.

Ekaluokkalaiselle tekevät hyvää myös rauhalliset 

iltapäivät kotona, jos huoltaja voi olla paikalla. 

Näitä on hyvä järjestää silloin tällöin.

Erillistä kerhotoimintaa järjestämme ensisijaisesti luokille 3-6,

koska näille ikäryhmille ei ole iltapäivätoimintaa. 

Kerhoista ilmoitetaan wilmassa.
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Vanhempainyhdistyksen toiminta

Luokkatoimikunnissa vanhemmat tutustuvat 

toisiinsa.

Luokkatoimikunnat ovat myös koulun 

vanhempainyhdistyksen jäseniä.

Koulun vanhempainyhdistys kannustaa 

luokkatoimikuntien perustamiseen heti 1. luokalla. 

Yhteisenä tavoitteenamme on luokkatoimikunnat 

kaikilla luokilla. 
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Toiveita kodeille
Valmista lasta koulunkäynnin aloitukseen: viettäkää levollinen 

loma ja keskustelkaa tulevasta. Miettikää, mitä kaikkea mukavaa 

onkaan tulossa ja vahvistakaa lasta siinä, että hän pärjää hyvin.

Koulun päivärytmi on aivan erilainen kuin esiopetuksessa. Tähän on 

hyvä valmistautua.

Tue lapsen kasvua: yöunesta, ruokailusta ja aikatauluista sekä 

välineistä huolehtiminen. Suojele lasta internetiltä: rajoita peliaikaa, 

ohjaa puhelimen käyttöä.

Kysele lapselta, 

mitä kivaa koulussa tänään tapahtui!

Ole kiinnostunut, mitä hän oppii!
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Kun on kysyttävää

Käytännön kysymyksissä kannattaa kääntyä koulusihteerien 

puoleen:

arja.jurasch@hel.fi 09 31080 449

tia.soine@hel.fi 09 310 80748

Muissa asioissa voitte olla yhteydessä rehtoriin

Leena Hiillos, leena.hiillos@hel.fi 050-3863470

tai virka-apulaisrehtoreihin

Ilppo Kivivuori, ilppo.kivivuori@hel.fi 040-6318022

Piia Uotinen, piia.uotinen@hel.fi 040-6757280
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Tervetuloa elokuussa!
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Koulu alkaa 

torstaina11.8.2021 klo 9.00

ja päättyy klo 12

Perjantaina koulua on 

9.00-13.15 

Opettaja antaa 13.8. 

lukujärjestyksen.

www.pukipk.edu.hel.fi

-> FB ja instagram

http://www.pukipk.edu.hel.fi/

